
Debesuota, 
lietinga.
Saulė teka 6:55, leidžiasi 1

V hi fust and Gnat 9st Lithuanian Dady in Amarua

NAUJU MOS
I 11 Duly

G r.
Periodical Division
Washington, D. C. 20546

Otter Ona Million Lithuanian In Tha United SuMw

Kaina 10cPirmadi'

1739 So. Halsted Street, Chicago, IU. 60606 
HAymarket 1-6100

uu m.

TĖVYNĖ LAUKIA MŪSŲ IŠTIKIMYBĖS
Vliko pareiškimas Vasario 16 proga

Vasario 16-sios išvakarėse Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas kreipiasi į visus lietuvius pavergtoje tėvynėje, Sibiro 
tremtyje ir išeivijoje. Iš tėvynės ištremtuosius giliai užjaučiame 
ir nepalūžusiems išlikti linkime. Tėvynėj okupanto priespaudą ne
šančius prašome ištverti ir savo darbus bei žygius grįsti nepa
laužiamu Lietuvos nepriklausomybės atstatymo tikėjimu. Išeivi
joje išblaškytuosius raginame visada prisiminti, kad pavergta tė
vynė iš mūsų laukia ištikimybės ir aukos jos laisvės sugrąžini
mui paspartinti. Kviečiame sutelkti visas mūsų pastangas Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto vadovybėje, derinti 
kiekvieną asmeninį ar organizacinį įnašą į Lietuvos laisvės kovą 
ir dosniai remti jo vykdomus laisvinimo darbus. Vasario 16 pro
ga Jūsų gausi auka įgalins tuos darbus plėsti, tobulinti ir naujas 
mūsų intelektualines jėgas jų vykdymui sutelkti.

Lietuvių tautos apsisprendimas atstatyti Lietuvos valsty
bės nepriklausomybę buvo paskelbtas Lietuvos Tarybos Va
sario 16 aktu, užtikrintas savanorių bei karių gyvybių auka ir 
pagaliau atbaigtas Steigiamojo Seimo demokratišku išrinkimu. 
To Seimo darbai įrodė lietuvių tautos politinį sąmoningumą ir vals
tybinių tradicijų išlaikymą.

Šiemet minėdami 50 metų nuo šio istorinės reikšmės įvykio, 
kviečiame šią sukaktį prasmingai paminėti ir Lietuvos išlaisvini
mo pastangų sustiprinimui panaudoti.

Besikeičiančios tarptautinės raidos akivaizdoje, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas darys visą, kad Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo reikalas būtų paveikiai ginamas visur, 
kur Lietuvos ar lietuvių tautos interesai gali būti paliesti tarp
tautinėse derybose ar galimuose sandėriuose.
Lietuviai

Tėvynei laisvės sugrąžinimas tebūna visų mūsų tikslas ir 
būties prasmė, o mūsų žingsnius telydi- tarpusavė darna, aukos 
dvasia ir nepalaužiamas ryžtas.

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

. s- Šis motorizuotos artilerijos pabūklas valomas Pietų
Vietname, kur stovi ketvirtoji divizija.

|l NERAMUMAI LONDONDERRY MIESTE
O BELFASTAS. — šiaurinėje Airijoje vėl neramu. Katalikų 
|.įf organizacijos protestuodamos prieš neseniai paskelbtą Viešosios 

Tvarkos Aktą, demonstruoja Belfaste ir Londonderry mieste, 
kur ir pernai įvyko didžiausios riaušes ir kovos tarp katalikų ir 
protestantų. Naktį gatvėse patruliuoja ginkluoti kareiviai ir su
stiprinti policijos būriai. Svarbesnės gatvės yra užtveriamos 
spygliuotų vietų barikadomis, šeštadienį apie 300 katalikų akme- 
nimis puolė kariuomenės dalinį ir privertė jį pasitraukti iš savo 
rajono. Miesto centre išdaužyta daug langų.

iŠ VISO PASAULIO

SEATTLE. — FBI agentai 
suėmė sovietų pilietį, Jungtinių 
Tautų tarnautoją-vertėją Alek
sandrą Tichomirovą, 37 metų. 
Jis apkaltintas šnipinėjimu ir 
pasodintas Į kalėjimą. Užstatas- 
jam nustatytas 100,000 dolerių, 
šnipas bandęs išgauti iš JAV 
kariuomenės seržanto dokumen
tus apie Amerikos šiaurės-rytų 
gynybos įrengimus, šnipui ypač

• rūpėję priešlėktuviniai įrengi
mai ir raketų lizdai. Seržantas 
gavęs iš šnipo 300 dolerių, ta
čiau painformavęs FBI.

ROMA. — Italijos ministerių 
kabinetas atsistatydino. Prem
jeras Rumor toliau vadovaus,

• kol bus sudarytas naujas kabi
netas. Yra vilčių, kad šį karta 
į koaliciją sutiks įeiti ir socia
listai.

LONDONAS. — Atsakydamas 
į Kosygino laišką dėl Viduriniųjų 
Rytų klausimų, premjeras Wil-. 
sonas siūlo atstatyti karo pa
liaubas ir uždrausti siųsti ara
bams ir žydams naujų ginklų, 
siekiant taikos, remiantis Jung
tinių Tautų lapkričio mėn. 1967 
metų rezoliucija.

ČIKAGA. — Komunistų su
organizuotas -jaunimo suvažiavi
mas vakar baigėsi. Jame daug 
dalyvavo Juodųjų Panterų atsto
vų. Baigiamąją kalbą pasakė 
Gus Hali, JAV komunistų par
tijos vadas.

RABAT. — Valstybės sekre
torius William Rogers pradėjo 
savo kelionę po Afriką Maroke. 
Jis išbus 15 dienų ir aplankys 
10 valstybių. Svarbiausias ke
lionės punktas bus Etiopijoje, 
kur Rogers kalbės Afrikos Vie
nybės organizacijos suvažiavi
me.

BONA.-.— V. Vokietijoje nu
krito dar vienas, jau 116-tas 
Starfighter lėktuvas. Iki šiol su 
tais lėktuvais užsimušė 55 vo
kiečių pilotai.

SAIGONAS___ Pietų Vietna
mo šiaurėje amerikiečių karo 
laivas upėje užplaukė ant minos 
ir nuskendo. Žuvo du ir sužeisti 
5 amerikiečiai. Bombonešiai 
puolė komunistų pozicijas prie 
Kambodijos sienos. Da Nange 
karinė vadovybė tiria, kas įme
tė granatą į marinų teatrą, kur 
sprogimas užmušė vieną ir su
žeidė 62 marinus, šį kartą įta
riami patys marinai.

HAVANA. —; Tūkstančiai ku
biečių išlydėjo grupę amerikie
čių studentų, kurie nuo lapkri
čio mėnesio Kuboje padėjo nu
imti cukraus derlių, ši 216 jau
nų komunistėlių grupė išplaukė 
laivu į Kanadą. Studentai sako 
daug išmokę apie revoliuciją ir 
apie Kubos gyvenimą.

SHREVEPORTAS. — Jau 
trečią kartą padarytas skridi
mas Čikagoje žuvusiam panterų 
vadui Hamptonui. Teismas įsa
kė dar kartą kūną apžiūrėti, nes 
liudininkų parodymai prieštara
vo po dviejų skrodimų.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamento pareigūnai 
sako, kad prezidentas Nixonas 
tuoj pat, kai perskaitė Kosygi
no laišką, nutarė parduoti Izra
eliui daugiau lėktuvų. Laiškas 
buvęs grasinantis. Kosyginas 
žada daugiau remti Egiptą.

JERUZALĖ. — Izraelyje skel
biama, kad Libijos diktatorius 
pulk. Kadafi negalėjęs dalyvauti 
arabų valstybių galvų konferen
cijoje pradėjusį savaitgalį, nes 
jis esąs ligoninėje, peršautas 
trim šūviais.

TEL AVIVAS___ Prie Suezo
oro kautynėse izraelitai numušę 
dar du Egipto lėktuvus.

SANTIAGO. — Du Čilės lėk
tuvo piratai, lėktuvui nusileidus
pasiimti gazolino, buvo policijos kė dar prieš pašaukiami į ka- 
apsupti. Susišaudyme žuvo vie- j ro tarnybą. Kai kurie šaltiniai 
nas piratas, o kitas, kartu su j tvirtina, kad tokių Kanadoje 
trim policininkais, lėktuvo pa- yra, sako, 60,000 vyrų. Valstybės 
tarnautoja ir mechaniku, buvo departamento spėjimu, pabėgu- 
sužeistas. Į šių jaunų amerikiečių Kanado-

ČIKAGA. 
atostogauja Floridoje.
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Vasario šešioliktoji lietuvių tautai yra reikšminga, kaip Ne
priklausomos Valstybės atstatymo diena ir kaip nenuilstamos 
kovos ir siekių realizavimas.

Sovietų Sąjunga, sulaužiusi visas sutartis ir visus pasiža
dėjimus 1940 metais birželio la gajai augančią valstybę okupavo 
ir broliams ir seserims vėl uždėjo okupanto jungą ir atėmė laisvę 
bei nepriklausomybę.

JAV Sovietų okupacijos nepripažino ir šiandien to nusistatymo 
oficialiai laikosi.

Okupantas krašte naikina lietuvybę, klastoja istoriją, varžo 
sąžinės laisvę ir trukdo lietuvių pažangą, siunčia savo agentus 
ir čia į šią mūsų laisvą šalį mus savitarpyje kiršinti ir mūsų 
kovos pastangas silpninti.

Amerikos lietuviai jautrūs savo brolių sunkiai -daliai, nuo 
pirmųjų okupanto dienų išėjo į kovą savo tautai laisvę ir nepri
klausomybę atgauti.

Sujungę savo organizuotas jėgas į darnų junginį — Amerikos 
Lietuvių Tarybą pavedė jai vadovauti kovai su sovietiniu oku
pantu. Kova nelengva. Laikas bando pasaulio sąžinę nuoboduliu 
apgaubti. Tai iš mūsų reikalauja daugiau jėgų, naujų kovos 
metodų, daugiau išteklių, daugiau šviesių protų, stipresnių balsų 
ir dar didesnės vienybės.

Vadovaukimės vieninga Detroito 7-to Lietuvių Kongreso 
dvasia ir direktyvomis, Amerikos Lietuvių Tarybos nutarimais 
ir kiekvienas-savo sąžine, neskaldykime jėgų ir lėšų, dalyvaukime 
minėjimuose, skelbkime skriaudas Amerikos plačiajai visuome
nei ir vieningai bei gausiai aukokime vedamai kovai finansuoti.

Tik pasiryžimu ir vienybe grąžinsime trispalvę į Gedimino 
kalną, o laisvės Varpą į Karo muziejaus bokštą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Chicago, 1970 m. vasario 2 d.

Čekoslovakijoje
Kiekvieno partijos nario 

praeitis smulkiai ištiriama

PRAGA (dpa). — Laikyse
na per praeitus dvejus metus nu
lems, ar Čekoslovakijos komu
nistų partijos narys gali toliau 
likti partijoje ar turi būti iš 
jos pašalintas. Tokį nutarimą 
padarė partijos CK ii’ jį viešai 
paskelbė.

Narių egzaminacija bus pra
vesta asmeniškais jų pasikalbė
jimais, su tam tikrais partijos 
funkcionieriais. Valymų dar
bai turį būti baigti pusmečio 
bėgyje.

Tokia egzaminacija esanti rei
kalinga pakeitimui senųjų par
tijos nario bilietų naujais ir ga
rantijai, kad iš partijos visi “de- 

: šinės deviacijos” ir “oportunis- 
j tiniai” elementai yra išvalyti. 
Iš aplinkraščio partijos nariams 
aiškėja, kad bus ištiriama ir ati
tinkamai vertinama kiekvieno

Nelinksma jaunų

TORONTO. — Niekas tikrai 
nežino, kiek Kanadoje gyvena 
nuo karo tarnybos pabėgusių 
amerikiečių ir dezertyrų. Spau
da tik pastebi, kad vyrukams Ka
nadoje nėra lengva. Jiems sun
ku rasti darbo, kai kuriose vie
tovėse gyventojai jiems nepa
lankiai nusiteikę. Dažnai per
sekioja ir policija Jaunuoliai gy
vena bijodami, kad Amerikos 
FBI agentai juos suras.

Kanados valdžia nesidomi, 
kodėl amerikietis atvyko į Kana
dą, jei jis apklausinėjimo metu 
padaro gerą įspūdį ir atitinka 
imigracijos reikalavimus, jis 
gali likti Kanadoje ir už 5 metų 
tapti Kanados piliečiu.

Pentagonas sako, kad Kana
doje yra 633 Amerikos kariuo
menės dezertyrai. Sunkiau su
skaičiuoti tuos, kurie pasitrau-

Naujas žodynas
“Minties” leidykla Vilniuje 

praėj. metų pabaigoje išleido 
tarptautinių žodžių žodyną. Jo 
pagrindą sudaro 1964 m. išėjęs 
rusiškas tarptautinių žodžių žo
dynas, lietuvių kalbai pritaiky
tas. Dabar išleistame žodyne 
yra apie 24,000 tarptautinių žo
džių, plačiai vartojamų lietuvių 
kalboje, mokslinėje, techninėje 
ir grožinėje literatūroje bei pe
riodinėje spaudoje. (E)

PHILADELPHIA. — New 
Jersey gubernatoriaus William 
Cahill sūnus, suimtas sausio 24 
d. už marijuanos turėjimą, bu
vo išleistas iš kalėjimo už 200 
dol. užstatą. Kalėjime jam bu
vo nukirptos “kasos”.

DAR ES SALAAM. — Tanza
nija konfiskavo du anglų kalba 
leidžiamus privačius laikraščius. 
Vienas jų ateityje būsiąs vy 
riausybės organas.

TEGUCIGALPA. — Hondū
ro ir Salvadoro pasienyje įvyko 
naujų susišaudymų.

grįžti į Ameriką, jei nebus pa- 
Meras Daley j e esą apie 2,000. Nežinia, ar i skelbta speciali amnestija, kai 

Į jie kada galės nebaudžiami su-1 pasibaigs Vietnamo karas.

Vilniuje įvykęs okup. Lietu
vos Kom. Partijos plenumas sau
sio 6 d. priėmė visą eilę nutari
mų. Plenume kalbėjęs ir Lie
tuvos “Ministrų” Tarybos Vist, 
radijo ir televizijos komiteto, Į 
pirm. J. Januitis priminė, kad 
iš radijo, televizijos partija rei- i 
kalauja: “...plačiai nušviesti j 
įmonių, kolūkių ir tarybinių ūkių 
gyvenimą, propaguoti lenkty
niavimą”.

Ir kaip sekakiš “Tiesos” (nr. 9, 
sa'ušio 13) Januitis patvirtino, partijos nario laikysena bei jo 
kiek daug laiko skiriama agitaci- : nuomonė dėl C. K. plenumo 1968 
jai, propagandai. Jis nurodė: metų gegužės mėn. nutarimų, 
“Maždaug 46 proc. viso trans- ( kuriais buvo perspėjama saugo- 
liavimo laiko respublikos radijas j tis “iš dešinės gresiančio pavo- 
ir televizija skiria visuomeni-! jaus”, dėl “kontrrevoliucionie- 
nėms politinėms laidoms...” Bet... *rių 2 Tūkstančių žodžių” atsišau- 
nepakankamai nušviečiamas dar- kimo, dėl 1968 metų rugpiūčio 
bininkų, kolūkiečių ir mokslo mėnesio' įvykių (sovietų inva- 
darbuotojų darbas... (E) ' zijos) ir dėl tų pačių 1968 metų

Maskvos protokolų.
‘“Yra būtina”, rašoma CK ap

linkraštyje, “kad mes atsiskir-
i tume nuo tų, dėl kurių turėjo 

Okup. Lietuvos prekinis lai-(įvykti rugpiūčio 21-ji ir kurie 
vynas š. m. sausio mėn. pasi-1 sudarė tos perversmiškos, prieš- 
pildė nauju laivu ___ .
kapitonas Dmitriejevas, dar ku
rį laika plaukios “Velsku”, liks i ,. . , ,. , ..* . . . ’ , ’ dizonentuoti ,ir dalis senosios Įgulos. Dabar, 
laivas išplaukė su kroviniu į Da
niją.

šį kartą, nėra abejonės, kad 
katalikai pradėjo riaušes. Jie 
tvirtina, kad naujasis įstatymas 
yra nukreiptas prieš katalikų 
mažumą. Stebėtojai nurodo, 
kad riaušių priežastis nėra vien 
civilinės teisės. Daug prisideda 
slapti politiniai katalikų troški
mai. Jie siekia šiaurinės Airi
jos sujungimo su katalikiška 
Airijos respublika.

Pernai šiose religinėse-politi- 
nėse riaušėse žuvo 13 asmenų ir 
apie 1,600 turėjo vykti į ligo
nines gydyti žaizdų, jų tarpe 
buvo ir 800 policininkų ar karei
vių. Buvo sudeginta šimtai na
mų, tavernų ir krautuvių.

Praėjusią savaitę šiaurinėje 
Airijoje policijos skaičius bu
vo padidintas iš 3,500 iki 5,000, 
o kariuomenės, kurios anksčiau 
būdavo apie 3,000, skaičius pa
dvigubintas.

A. Staškevičiūtės, buv. operos 
solistės, gimimo 70-ji sukaktis. 

. okup.. Lietuvoje. spaudos pami- i 
nėta plačiai ir šiltai. Nurodyta, 
kad Staškevičiūtė debiutavo 
Kauno Valst. teatro operoj 1929 
m., P. Čaikovskio operoje “Eu
genijus Onieginas”. Per 24 me
tus, ligi 1953 metų, solistė bu
vo suvaidinusi 26 vaidmenis.

Tačiau šiuo metu režiminė 
spauda ypatingai primena kitus 
Staškevičiūtės “nuopelnus”, štai, 
J. V.yliūtė “Liet, ir Meno” 
vaitraštyje (nr. 52, 1969) 
rodo: “1936 m. dainininkę 
sikvietė Tarybų Sąjungos
siuntinybės Kaune atstovas pas 
save. Jis žinojo apie jos sun
kų gyvenimą, kovą už būvį (So
listės gyvenimas Kauno teatre 
nebuvo sunkus ir jai neteko ko
voti už būvį... E.) ii’ pasiūlė dai
nuoti Spalio revoliucijos minė
jime.

A. Staškevičiūtė su džiaugs
mu priėmė šį pasiūlymą ir nuo 
to laiko tapo ištikima Komunis
tų partijos drauge, o vė liau ir 
nare. Jai pirmajai iš Tarybų 
Lietuvos artistų 1942 m. buvo 
suteiktas nusipelniusios artis
tės vardas”. (E)

sa-
nu- 
pa- 
pa-

Velsk”. Jo1 partijinės ir antisovietinės vei
klos svarbiausią bazę”. Tačiau 
tiems, kurie buvo “apgauti ir 

apklausinėjant 
| būsiąs taikomas kitoks vertini
mo mastas.

Aplinkraštyje kritikuojami už 
“Tiesa” pažymi (nr. 10, sausio : partijos 1968 metų balandžio 

14), kad. “Lietuvos jūrų laivi-:mėn. akcijos programą vyriau
siai atsakingieji funkcionieriai 
“tokio tipo” kaip Ota Sik, Dr.

ninkystė įsikūrė prieš metus”. 
Pernai buvę 19 jos laivų, da
bar esą 23, iki metų pabaigos Frantisek Kriegel, Josef Spacek, 
tikimasi gauti dar vieną. Kai, Josef Smrkowsky ir kiti. Visi 
visų laivų vardai yra rusiški,• šie reformų politikai jau yra 
laivų vadovybėje rusai, tai kas 
tame “Klaipėdos” laivyne yra 
lietuviška? (E)

Amerikos medvilnės augintoju drau
gijos prezidentu išrinktas ūkininkas 

Bruce Lynn ii Gilliam, Louisiana.

pašalinti. Apie tuometinį par
tijos šefą Aleksandrą Ikibče- 
ką sakoma tik tiek, kad po 1968 
metų rugpiūčio įvykių jis bu-l 
vęs “svarbiausioji kliūtis konso
lidacijos procesui” ir dėl to “pa
galiau buvo atšauktas”.

. — Okup. Lietuvos pedagogai 
šių metų pradžioje išvyko už 
krašto ribų: Vilniaus pedago
gai į L. Tolstojaus gimtinę Jas- 
naja Polianą, gi Kauno pedagogų 
delegacija lankėsi Bialystoke 
(Baltstogėje). (E)

— Praėj. metų pabaigoj, kaip 
paskelbė “Valstiečių Laikraš
tis” Lenkijoje lankėsi 30 Lietu
vos medžiotojų. Jie gyveno se
novinėje medžioklės pilyje tarp 
kalnų bei ežerų, medžiodami 
kalnų ožkas, kiškius, lapes. Jie 
lankėsi dar Varšuvoje. Krokuvo
je ir Joronino mieste. (E)

Peikia kandidatac
WASHINGTON AS. — Keli 

senatoriai jau pradėjo akciją 
prieš prezidento Nixono numa
tytą karinės prievolės direkto
rių Charles DiBoną, kuris tu
rėtų pakeisti gen. Hershey. Se
natorė Margaret Chase Smith 
vadovauja akcijai prieš šį 
skyrimą.

Opozicija įrodinėja, kad 
skirtasis DiBona yra šiai
tai per jaunas, nesubrendęs 
(jam 37 metai). Jis keliose kal
boje pasisakęs už savanorių ka
riuomenės steigimą ir žadąs to
liau pasisakyti.

Prezidentas Nixonas ir toliau 
remia DiBonos kandidatūrą, nes 
kandidatas yra patyręs kari
nėse problemose, dirbęs su ka
ro laivynu, baigęs laivyno aka
demiją.

pa
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Bond.

local incorpe taxes.
L ou can defer federal taxes on

They're automatic.
And they’re also a reminder. A re

minder that we all have to work hard 
to keep what we have.

rirn kiekvienos skautės 
pa j ecuma: žino kuria

ūrinėlis, ar sporto priemo- j
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j sustipr:

or destroyed, we simply replace'them 
without cost-
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selves.
U-S. Savings Bonds pay a gnaryn. 

teed return. And your investment is 
backed by the full faith and credit of 
the United States of America.

Skaučių rikiuotės ir 
eisenos reikalas

Linu Inkaro Tarybos var- 
? visus ir ypatingai malo- 
a. man pakviesti gerbiamą 
ia atidaryti Klaipėdos uo- «. * ±

darytas: pieštas, lipdytas, grafi- 
kos darbo ir t. t. Juo jis bus

a. Ką t’j

Stai rr.es. jurų bkautija, it 
iandien tesiam šitas tradici-

skautės ir jaunatvišku entuziaz
mu ižjaustų-išgyventų artėjan
čios šventės nuotaikas' Tada ir 
pati šventė bus rengiama ne dėl

t jų, bet — jų pačių... Reikia ži
noti jog jaunystės entuziazmas

lumA.e, 
scenos

ladarvti
j te bu v o

Kaip šiandien
■ kūdtikvstės

tų kiekvieną vienetą, kiekvieną 
skautę j šventės pasirengimo 
HTrtavvni KqH irmonnio

siais

Jei skautės

augmeniją, g

ni vieneto skau- 
Derskaitvri

rikiuotės ir drausmės reikalo
Bent viena šių faktorių atsky

i ieni
kakti

aulyje, ir 
ikarą mus 
iro Tary-

lankiusiems, atrodo, 
labai patu o, tai, tur 
ūsų Kūčios pasisakė.

Agnė Katiliškytė

O pati šventė, tepraei
aunatv

azmo, — skauti

gražūs įspūdžiai teiun

i kur galima Įjungti ir t. t. Žino 
į rieneto nuotaikas, jo pajėgumą 
į— kur vadovė savanoriškai Įsi- 

sumenkinta! Drausmė, ji skau-i jungs, ten ji bus daugiausia 
tų organizacijojfe yra paremta j naudinga, geriausia atliks uzda— 
vadovės autoritetu ir pačių skau-; vinį. Kas svarbu, vadovės pa
čių sąmoningumu: supratimu reiga pasiskirri sau uždavinĮ už
jos būtinumo. Vadovės pareiga sukti šventės organizarrnI ratą 
saugoti visur ir visada saugoti taip, kad “sukeltas vėjas” trank- 
— gerbti skautų organizacijos ’ 

jos garbės reikalas. ’

ir svečiams 
ebint. Lietuvos Gen. Kons. Dr.
. Daužvardis šiais žodžiais ati

daro Klaipėdos Uosto Mugę:
bnia Pirmininke, malonūs
ininkai ir 'svečiai. Reiškiu ■ 
ką mugės vadovams už sūrį 
ą man garbę šią reikšmių-į 

gą muge atidaryti. Sveikinu jū- į12.1S; ", išvente_ . • ru skautus-skautes uz sios mu-recia Generalini Lie- : T- i- • Įsi_ : ,. i <r€s ruošima. Linkiu mugei sek-1r. Daužvardis . . : , t ! ir‘: mes ir gražaus pelno. O, pelną i 
) į skirkite sportui ir lietuviškiems
< . i reikalams. Lietuvišku reikalų

, . .. , .: vra daug, reikia juos išnaudoti.visada. Kai mama važiuodavo i*t. , ,, "'šiuo laikau garoe ir malonumą Klaipėdos turgu. tada vadmda- ? ... ‘, , j muge audarytr ., sakydavau: Aia-
lan iš jomarko par- į Perėjų 
atsakydavo: 
pyrago”.

vadovės pareiga anksti prieš į 
šventę priminti skautėms uni- į 
formos reikalą. Kreipti d&nesiį 
į uniformos smulkias dalis: dir 
2ą, kojines, batus, kas dažnu at 
veju visai neatatinka unifor 
mos reikalavimus, tik gadina 
menkina pačia uniforma ir ken .
kia bendram'vaizdui. Skaučių i dma akstiną, gimdo
uniformos turi būti pilnos , ryžtą šurfiu šokti per visas/už-’ 
tvarkingos! Nepajėgiančias Įr; ! tvaras- ^e‘- laimėti.„. Tad kas ■

niformą, turėtų 
inansuoti.

VKO
i jaunystei kelią pastoti!’?
> Tad, jei kuri vadovė siekia 
į pati viena užsidariusi ir “užsi-} 
Įkniaubusi nukalti” šventės pro- 
. gramą ir jątik primesti jaunomsSkaučių sugebėjimas rikiuotis

ir gražiai rikiuotėje žygiuoti pri-: vadovėms vykdyt — tokia vado- 
klauso ir ‘‘prie išorės“ grožio ir vė daro tik didelę skriaudą skau- 
prie auklėjimo uždavinio. Kad tems. Solistė vadovė tik pasto- 

metu netektų demon- ■ ja kelią skautėms natūraliai at- 
esugebėjimas rikiuotis Į Skleisti,-ieškoti — rasti, ryž- 

varkmgai žygiuoti, būtina f tis laimėti ir t. t. 
š šventę pasimokyti, bent 

jau prieš šventę!...
Dovanos skautėms

Viena ar kita proga skautės j 
gauna dovanas viešai ar pačios į 

jūrų skaučių-skautųJ dovanoja — įteikia dovaną va-; 
jūrų šaulių garbės eiles, Gene-1 dovei. Dažnai pasitaiko, kad: 
ralimam Lietuvos Konsului ir į tos dovanos visai neatitinka į 
poniai jūrų skautė-skautas itei- skautiškas nuotaikas, o neretai i 
kė mugės kuklias dovanėles, j ir patį skautybės principą. Pa- 

Čikagos lietuvių visuomenė = žeidžia. Skautėms ar vadovėms 
nuoširdžiai atsiliepė į Čikagos. dovanos turėtų būti, kaip tai: 
jūrų skautijos kvietimą ir gau-įhet. knyga, laikraščio prenume- 
siu apsilankymu parėmė 
vių jūrų skautijos idėjinį jau- no 
nimo auklėjimo darbą.

iŠ JURU SKAUGU ViENETŲ VADOVĖMS INSTRUKCIJA
(Tęsinys)

Pats kvietimas, jo forma —
Apipavidalinimas

Pats kvietimas turėtų būti 
leniškas. skautiškai originalus, 
s galėtų būti pačių skaučių pa-

J. V. S. Z. Juškevičienė, 
LJS Vyriausia Skautininke

Skautiškas dėkui!
Filatelistui ir pinigų kolekcio

nieriui K. Vabalaičiui iš Cicero, 
III., paskolinusiam N. Lietuvos 
banknotų ir monetų kolekcijas 
Jūrų skautijos organizuot,.! ir 
surengtai parodai, vykusiai Klai
pėdos Uosto mugės metu Š. m.

, sausio mėn. 2 d., Jaunimo Gen
in ir tada puolėm pa-, paklauso nuoširdi Chica- 
o vaidinimui. žino-jgog skautijos padėka. Ši 

pati skautiška padėka priklauso 
ir ponams Stangenbergams, taip 
pat iš Cicero, III., už paskolin
tus puikius lino audinius, dėkui, 
dėkui visiems geru pasitarna
vusiems savam atžalynui!

Juskevi- \

ir malonius žodžius, Į 
Alfonso bažnyčios-

Labai gražu bu

osn
pasitaikė ir keletas pro

teinų: drugeliai negalėjo spar
ti prisitvirtinti, baravykai štai- j

riai net savo žodžių negalėjoj 
prisiminti! Bet šitas smulkias j

Mažosios įūru udrytės su savo vadovėmis žiūrinėja praeities vaizdu albu
mus Klaipėdos Uosto Mugėje. Nuotr. M. Nagio

REMKTfE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

•NAUJIENOSE”

aS Millions oi mem show their pride

Itin svarbi pastaba
Platesnio masto šventės ren

gimas yra ne vien gyvenimo 
praktikos, ieškojimas, jėgų ban
dymas ir 1.1, ir 1.1, šventę ren
giant tampa suaktyvintas skau
čių gyvenimas — bendravimas, 
kur dėl neapdairumo gali Įvykti 
charakterių susidūrimai ir kil-

: ti žiežirbos kiekviename žings- 
į nyje... Reikia atsiminti, kad gy- 
j venamos aplinkos mokykla yra 

.. , . I nalikusi — patikėjusi jaunimuihetu-1 ratą. tautodailės dirbinėlis, mokytis -
u, nesvarbu, kiek ir kam 
bus nuostolių ar nuoskau- 

ad vadovės pareiga itin 
itai budėti, kreipti dė- 
?kaučių tarpusavio san- 

■ tykius, boti, kad jie būtų ir se- 
ir taktiški. Kad skau-

WiFi

ieji Klaipėdos Uosto Mugės svečiai LJS Inkaro Tarybos pirm. j. v. s. 
^-»crie^e. Lie*, ge*. kons. t>r. P. Daužvardis, ponia Paužvardienė ir 
r/r'aus;a skautininke F. s. Z. Jurkevičienė LJS repretenfac’nlame sky-

Nuotr. M. Naįo

nė, individuali ar grupinė — 
į priklauso kam skiriama. Trofė- 
Į jos — turi savo paskirtį.
Tėvų komiteto parama — talka i mesi į 
skaučių vienetui — junginiui 

_ . Į seriškiRengiant platesnio masto! pakeliui . ų patį
i tikslą viena kitą grubumu ir 
. arogancija neparstūmtų — ne- 
i išstumtų, ar neužgoštų viena 
į kitą. Tiesa sakant, tokio suakty- 
j vinto veikimo metu ir yra puiki 
i proga vadovei pratiškai atkreip- 
i ti skaučių dėmesys i charakterio 
kultūrinimo reikalą, Į darnaus 
socialinio gyvenimo reikalą. Tai 
ir iš tikrųjų, — laiku, vietoje 
ir taktiška pastaba — dėmesio 
atkreipimas Į klaidą — yra pati 
sėkmingiausia pamoka! Apei
nant, nutylint auklėjimo reikalą, 
gali greitai Įsigyventi negaty
vios nuotaikos visame vieneto 
gj'venime ir destruktyviai pa
sireikšti,—pakenkti vieneto vei
klai... Tad geras nuotaikas, it 
pačią kristalo vazą būtina sau- 

j goti — prie jų budėti...
Santrauka — išvada

originalesnis — juo gražesnis. Į šventę, vadovei — vyriausiai . 
Turinys — oficialus, mandagus. šventės organizatorei darbo ap-!

i stu, o rūpesčio — dar daugiau... Į 
s kautiška uniforma. ! Tokiu atveju, patartina, vado-i
rikiuotė ir drausmė į vej ieškoti paramos ir talkos — Į

kreiptis Į Tėvų komitetą, kuris i 
pilnai galėtų pasirūpinti ir sa- i 
lės gavimo — nuomavimo reika-' 
lu ir važmos — susisiekimo prie- i 
menėmis ir t. t. Iš tikrųjų, tai ■ 
ir yra Tėvų komiteto uždavi
nys. Vadovei reikalinga tik pa
sakyti — paprašyti.

Skautyhės pedagogikos 
reikalavmias

After all we do have more than any 
other country in the world.

But sometimes we get too comfort
able. We take our leisure and our 
prosperity and our freedoms for

reminded that it wasn’t easy for us to 
get where we are. That the freedoms 
we enjoy weren’t handed to us on a 
platter.

Of course, the great majority of 
Americans have great pride in their 
country.

just that.

It’s a way to keep our 
country from getting 
folded, spindled 
or mutilated.

If they're fort. wtofon, er 
destroyed, ’re replace 'em*

Skaučių junginio vadovės, Į 
kaip sumanios administratorės, i 
pareiga siekti šventės organi
zavimo uždavinĮ traukti ne tik i 
jaunas vadoves: valtininkes, vai- 
rininkes, bet ir paaugesnes skau- i 
tęs — būsimas vadoves, testebi1 
dirbančias, tetaikina - moko- j Terka konstatuoti faktas> jog 
®‘ • į jau pats rengimasis šventei yra

Na, o skautybčs pedagogika ■ reikšmingas, atsakingas kūrybi- 
Įtaigoja tą pačią vadovę pasi- nis vyksmas. Jaunų jėgų ban- 
stengti tas pačias 'annas vado-' dymas. Gražaus — darnaus so-

lake stock in America

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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lehivio. O k?i besakyti movėję dėl Lietųtos laisvės ko* 
kius paliekančius mus vojusių sentėviŲ* kurių ainiai 

karžygius, kurie, esame, milžinkapiai, kuriuo- 
mirtinam pavojui gre-se ju kaulai trflnyja. Ir musu, 

ivanoriais stojo jos gi n-Į savanoriai, kapam vieta te-

Kūrėjas • savanoris Juozas Sabaliauskas (kairysis, su akiniais) 
su kūrėju - savanoriu K. Petrausku 1968 m. IX. 29 d. susirin

kime Čikagoje aptaria organizacinius reikalus.
Foto inž. B. Lungio

Š. m. sausia 18 d., savo na
muose (4117) S. Artesian Ave. 
Chicago Ill..), kiek ilgėliau pa
sirgęs po operacijos, su šiuo pa
sauliu atsiskyrė Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas-savanoris 
Juozas Sabaliauskas. Velionis 
buvo gimęs 1900 gruodžio mėn. 
Rutulęs kaime, Raseinių apskr. 
Palaidotas sausio 21 d. Lietu
vių šv. Kazimiero kapinėse.

Sausio 20 d. Biliūno laidotu
vių koplyčioje (4348 So. Cali
fornia) 7 v. v. D. L. K. Vytauto 
Didžiojo skyr., kuriam velio
nis priklausė, kūrėjai-savano- 
riai su velioniu atsisveikino. 
Paskutini sudiev tarė Adolfas 
Juodka savo skyriaus valdybos 
bei LKKSS-gos C. V. vardu. Gi 
Konstantinas Petrauskas <— 

Ugamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

I Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:
I

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 6060S 

■
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KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
I

i u, ausojosj, nes iai>ai mytcjo 
[savo gimtąjį kraštą, savo tau
tą, savo kalba ir viską, kas 
gimtoje šalyje buvo.

A. A. velionis buvo išsilavi- 
nęs, tautinei susipratęs kultu- 

j ringas lietuvis ir geras katali- 
i kas. Tvarkingas, pareigingas, 
igabus, nagingas ir darbštus, o 
; taipgi nuoširdžiai, lietuviškai 
! vaišingas. Jis laikėsi tautinio 
Į— krikščioniško papročio: 
[’“Svečias j namus — Dievas į 
Į namus”. Nežinau atsitikimo, 
i kad kada nors ir kas nors, ko- 
ikiu bebūtų reikalu atsilankęs 
jo pastogėn, būtų išėjęs nepa
vaišintas ir pagal reikalą — ne
paguostas, nepatartas ar ne
paremtas. Kiekvieną jis supra
to ir pagal išgales ir reikalą 
kiekvienam padėjo.

Anais, neužmirštamais 1919 
kovų dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir Laisvės metais, kartu 
Tėvynei tarnavome — atskira
me Marijampolės batalione, o 
vėliau 6-me pėst. Lietuvos ku- 
nig. Margio pulke. Šaunus tai 
buvo ryšininkas, vyr. pusk. Sa
baliauskas! Po 30-ties metu 
pikto likimo atblokšti, susitiko
me šioje laisvių šalyje. Ir vėl 
teko bendrai darbuotis Lietu

savo ir laidotuvėse dalyvavusių 
kolegų vardu. Pastarojo kalbą 
žemiau pateikiu ištisai.

“Skamba ir žvanga, gaudžia 
varpai, liūdną ir skaudų skleis
dami gandą. Vėl paviliojo au
ką kapai, diena i dieną tiek jų 
atranda. (Maironis).

Nuliūdę ir ašarodami žvel
giame į palikusį mus Lietuvos 
kariuomenės kūrėją-savanorį, 
Laisvės ir Nepriklausomybės 
kovų aktyvų dalyvį, ginklo ir 
laisvės idėjos draugą, per ank
sti amžinybėn iškeliavusį, a. a. 
Juozą Sabaliauską. Mūsų taip 

[nedaug. Nuolatiniu rūpesčiu ir 
.sunkiu darbu su buitimi dėl iš
likimo bekovodami, verčiamės- 
tarp svetimųjų. Tad ir liūdna 
ir gaila mus ant visados palie-

vos kūrėjų-savanorių organi
zacijoje. Dėl savo takto ir au
toritetingumo velionis keliais 
atvejais buvo išrinktas į organi
zacijos valdomuosius organus, 
pirmininkaudavo metiniuose 
susirinkimuose ir sumaniai, 
uoliai ir sąžiningai dirbo orga
nizacijos naudai. Pastaraisiais 
metais buvo LKKS S-gos C. V. 
narvs. Jei kartais kuri nors 
dėl vienokio ar kitokio organi
zacijos drausmei nusižengimo 
reikėjo Įspėti, — visada rimtai, 
švelniai, įtikinančiai tardavo 
pamokomąjį žodį, visai nepai
sydamas ar tai kam patiko, ar 
ne. Už savo teisumą ir tiesumą 
visų buvo gerbiamas ir myli
mas. Ir taip, — laidojame tą 
taurų vyrą — skirstosi mūsų 
senoji Gvardija, mes nyksta- 
me. Po metų kitų, jei kurie 
dar išliksime — būsime pasku
tiniai mohikanai, Lietuvos 
laisvės kovotojai, kurie aukso 
raidėmis papildėme Lietuvos 
istorijos knygą!

Skaudu, kad mūsų Tėvynės 
išlaisvinimo dienai nutolus, jos 
gynėjai vienas po kito, ir tai 
pagreitintu tempu palieka mus 
ir kad turime juos laidoti po 
svetimos žemės velėna. O, ro
dos, taip būtij miela ir gražu 
mums laidotis Tėvynėje, že
mėje tos mylimos šalies, už 
įkuria savanoriais mirti ėjome, 
i dėl kurios Laisvės aukojomės, 
I kurią labiau už gyvybę mylėjo
me, nes jos auginta duonele ir 
vandenėliu maitindamiesi, jos 
padangės oru kvėpuodami už
augome, brendome ir gyventi 
mokėmės. Ten, ant Nemuno 
krantų, kur Dubysa ir Šešupė 
mielos plaukia, yra mūsų se-|

lenai musų Kapus lanky
tų mėlynakės lieĮuvaitės, gėle
les jos ten pasodintų, jaunuo
liai semtųsi ryžto ir drąsos, mū
sų pavyzdžiu ginti Tėvynę nuo 
priešų, o gimtųjų laukų paukš
telis, kapo galūgulyje pačiu!* 
bėtų mums “ilsėkis, atidavęs 
savo paslaugą Tėvynei, ramy
bėje! Jokie “arabai” trakto
riais po kapines bevažinėdami 
nemindžiotų, nenaikintų, ne
niekintų mūsų amžino poilsio 
vietos, ir negriautų mūsų pa
minklų. ...

Deja, visa tai jau nebe mū
sų valioje! Ne savo valia ir no
ru žmogus šion ašarų pakalnėn 
ateina, nesuteikta jam privile
gija nei laiko, nei vietos pasi
rinkti iš jos pasitraukti. Visa 
tai parenkama laidojančių nuo
žiūrai, pagal vietos papročius 
ir palikonių norus bei išgales. 
Niekad nežinome, iš kurios 
pusės ir kada kandidatą j “ana
pus” dangaus pasiuntinys — 
mirties angelas aplankys ir be 
derybų — pasiruošęs esi ar ne 
— perkirs gyvybės giją. Taip 
jau mums, čion ateinant, gy
venimo kelialapyje, nemato
ma ranka, įrašoma. Todėl tam 
momentui visada turime būti
pasiruošę.

Velionies našlei, čia esan
tiems bei atvykti negalėjusiems 
vaikams ir artimiesiems, gink
lo draugams, prieteliams ir 
pažįstamiems, savo, ir čia ne- 
sančiųjų kūrėjų-savanorių var
du, reiškiu nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdžiu. Tu gi, 
mielasai ginklo drauge, kūrė- 
rėjau-savanori, po patirtų gy
venimo kelyje vargų, audrų, 
sėkmių ir nesėkmių bei beser
gant iškentėtu skausmu — ii- O c c
sėkis Viešpatyje ramus, o iš
vargusiam tavo kūnui tebūna 
patogu, nors ir po svetimos že
mės velėna.

Nežinia, kiek ilgai mes dar 
čia pasilikę vargsime, bet kol 
kojos mums tarnaus, tavo ka
pą lankysime ir tave geru žo
džiu minėsime. 0 kai jau iš ri
kiuotės išeisime ir šias pozici
jas apleisime, pasistengsime 
padėti čia likusiems mieliems 
tautiečiams kovoti iki laimingos 
pergalės už Tėvynės, iš sunkios 
bolševikų nelaisvės, išlaisvini
mą. Kitaip padėti negalėdami 
— melsimės, nes malda pas 
Visagalį daug gali.

Ilsėkis ramybėje, mielasai 
Lietuvos Laisvės ir Nepriklau
somybės kovų dalyvi, kūrėjau- 
savanori Juozai! Mes Tavęs 
neužmiršime!”

Jonas Eivenis

— Marijampolėj (dabar Kap
suke) veikia maisto pramonės 
automatų gamykla. Metų pra
džioje šios gamyklos gaminiai 
— keturios automatinės linijos 
išsiųstos Į Rusijos gilumą, Stav
ropolio miestą. (E)

Buvęs pasaulinio bokso čem- 
pijonas Cassius Clay prie 
Philadelphijos nusipirko na
mą už 92,000 dolerių. Vir
šuje jis matomas vonios 
kambaryje. Name yra 22 
kambariai, kiekviename yra 
telefonas ir spalvota televi
zija. Garažo grindys išklo
tos kilimu. Apačioje, neg
ras berniukas Harleme skai
to virtuvėje prie uždegto 
pečiaus, nes jo bute nėra 

šildymo.Niekas nekenčia okupantų maskolių
Iš Sovietijos į laisvę ištrū

kęs rusų rašytojas Anatolijus 
Kuznecovas pakviestas Londo
no ukrainiečių Mazepos draugi
jos savo prakalboje apie pajung
tųjų ir pavergtųjų padėtį So
vietų Sojuze, Europos Lietuvio 
bendradarbio paklaustas, koks 
yra pažangiųjų bei liberališkes- 
nių rusų rašytojų, tokių kaip 
jis pats, nusistatymas dėl Lie
tuvos bei kitų Baltijos valsty
bių. Ar tie rašytojai nėra to
kie pat šovinistai, kaip ir tie, 
kurie kovoja už “vieningą ir ne
dalomą Rusiją”? — atsakė:

— Negaliu aš kalbėti už vi
sus pažangiuosius rusų rašyto
jus, — atsakė Kuznecovas, — 
nes tokie klausimai Sov. Sąjun
goje negali būti diskutuojami, 
bet, kiek man žinoma, kiekvie
nam rusų inteligentui gėda dėl 
valdžios veiksmu. įsivaizduokit, 
atvažiuoja rusas į Taliną, Rygą 
ar Vilnių, ypač Į Vilnių. Užeina 
jis į krautuvę ir kreipiasi Į par
davėją rusiškai. Ta nusisuka 
ir nueina. Niekas ten nenori kal
bėti su rusais. Panaši padėtis 
dabar, po 1968 metų invazijos, 
yra Čekoslovakijoje. Man pa
čiam teko būti Vengrijoje. Nuė
jau pasižiūrėti kapinių, kur pa
laidoti 1956 metų vengrų su
kilėliai. Kapus lanko žuvusiųjų 
tėvai ir giminės. Mano palydo
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vas vengrų komunistas mane 
perspėjo, kad kapinėse neišsižio
čiau rusiškai, nes būsiu suplė
šytas į gabalus.

Tokia padėtis yra visuose kra
štuose, į kuriuos rusai įsiveržė 
neprašomi. “Dėl to gėda kiek
vienam rusų inteligentui”, pa
kartojo Kuznecovas, “tačiau tu
riu pasakyti, kad tokių žmonių 
yra nedaug”. Daugumas ra
šytojų eina su valdžia pasroviui. 
Liaudis yra vis dar tamsi, ma
žai informuota ar, tikriau,' disin- 
formuota. Jeigu bandytum vie
šai pasakyti kitaip negu rašo 
laikraščiai, tai apšauktų tave 
amerikiečių agentu ai' panašiai.

A. Kuznecovas visiems susi
rinkusiems padarė labai gerą 
Įspūdį, kalbėdamas, kaip atrodė, 
nuoširdžiai ir atvirai.Muziko Strolios atsiminimai

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygąLIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176-puslapiai, jma fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čeki tokiu adresu.

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

LAIKO TĖKMĖ
Lietuviai mėgsta kalbėti ir 

ilgai kalbėti. Vienas kalbėtojas 
viename parengime tol kalbėjo, 
kol publika visa sumigo.

Pagaliau baigęs ir negirdėda
mas aplodismentų kalbėtojas 

I pasiteisino: “Aš ir supratimo 
neturėjau, kad tiek ilgai kal
bėjau. Mat, su savimi laikrodė
lio neturėjau”.

“Reikėjo pažiūrėti Į priešais 
kabantį kalendorių”, patarė 
vienas pakirdęs klausytojas.

SKAITYK 'NAUJIENASB =

JOS TELKIA GERIAUSIAS

TEISINGIAUSIAS žinias

| 1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psL $5.00
I 2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. ____________________ $3.00
i 3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl............. ,..... S2.00
I 4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. __ ______ ____ _______ ________  $12.00
I 5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ___  $4.00
i 6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA. 

154 psl. ____ _________ _______________ $1.50
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai. 207 ir 225 psl. .........  $2.00 ir S3.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. . $5.00
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl______ _________ __ $2.00

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai_______ __________________________________ $6.00

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ...............  $3.00
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00. kietais ________ _________________ $4.00
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. _______ $2.00
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ___________ $5.00
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. .......... .. $5.00
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl........_ $3.00
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. ----------------------- ----- ------------ ----- ------- ------------ $1.00
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

išleki -j 00
20. Pranys Allėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl. $4.00
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl............... $2.50
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.  _____ $6.00

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608 Kariuomenės signalų korpuso dalinys Pietų Vietname pastate pa

veiksle matomas antenas, kurios primena kai kuriuos modernios 
skulptūros darbus.
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savo prisiminimų, nes tatai bu
vo, taip sakant, Lietuvos gyve
nime svarbi istorinė diena. Jau 
Lietuvos Tarybos deklaracijoje 
1918 m. vasario 16 diena buvo 
pabrėžta, jog pamatus Lietuvos 
valstybei galutinai turės nusta
tyti Steigiamasis Seimas. Taigi 
tada visi mūsų žmonės laukė, 
kada tas Seimas susirinks. Ir 
teko laukti maždaug dvejus me
tus. Dar ligi 1918 metų pabai
gos Lietuvą savo rankose laikė

įvairiose Lietuvos vietose dar 
j sėdėjo vokiečių kariuomenės bū- 
riai, ir lietuvių savanorių ka
riuomenei tada dar teko vienur 
kitur gintis nuo rusų bolševikų 
ir taip pat nuo lenkų, kurie kėsi
nosi pagrobti Lietuvą. Kai tos 
visos priesinhJcų daromos kliū
tys buvo nugalėtos, tada buvo 
reikiamai patvarkyti rinkimai į 
Steigiamąjį Seimą.

Klastinga Amerikos lietuvių istorija
Naciai turėjo geriausią propagandos organizaciją, 

bet nusinuodijus Goebbelsui subliūško visa vokiškoji pro
paganda. Rusai Į propagandos darbą yra įkinkę didžiau
sią žmonių skaičių, bet jie vis dėlto nesugeba pasiekti vo
kiškų nacių apdairumo. Rusams propagandos darbas yra 
daug sunkesnis, nes jie turi vesti dvejopą propagandą. 
Jie apsitvėrė geležine uždanga. Vienoje uždangos pusėje 
tuos pačius dalykus jie vienaip aiškina, o kitoje pusėje 
aiškinimas yra visai kitoks. —,

Kaip Vilniuje “Tiesą”, “Pravdą”, “Gimtąjį kraštą”, 
“Komunistą” ir kitus laikraščius kontroliuoja rusai, 
taip Amerikoje “Vilnį”, “Tiesą”, “Laisvę” ir kitus laik
raščius redaguoja rusų politikai pritariantieji žmonės. 
Kaip vieni, taip antri siekia to paties tikslo, turi tuos pa
čius užsimojimus ir tarnauja tai pačiai rusiško imperia
lizmo politikai. Bet Lietuvoje leidžiamas “Komunistas” 
nebetinka Amerikos lietuviams komunistams, o Chicago- 
je leidžiama “Vilnis” nebetinka komunistinėje Lietuvoje 
skaitvti mokantiems žmonėms. Labai dažnai Vilniaus 
pašte veikiantieji cenzoriai nepraleidžia “Vilnies” net 
ir tiems lietuviams, kuriems ji užsakyta. Taip elgiasi to
dėl, kad komunistų pavergti lietuviai nepatirtų, kas “Vil
nyje” rašoma.

Vieniems komunistinės propagandos tarnautojams 
rusai liepia vienaip rašyti, o kitiems įsako tą patį klausi
mą kitaip nušviesti. Bet yra ir tokių propagandistų, ku
rie tą patį klausimą tuo pačiu metu gali vienaip ir kitaip 
nušviesti. Chicagoje leidžiamos “Vilnies” redaktorius 
S. J. Jokubka, neilgai buvo Sovietų Sąjungoje, bet jis 
gali apie tą patį dalyką rašyti vienaip ir antraip. Šį savo 
tvirtinimą remiame tokiais faktais:

Okupuotoje Lietuvoje komunistai privertė Leokadi
ją Petkevičienę parašyti knygą apie Amerikos komunistų 
veiklą. Knyga vadinasi “JAV pažangiųjų lietuvių visuo
meninė — kultūrinė veikla 1933 - 1940 metais”. Knygos 
pavadinimas, kaip matote, labai ilgas, bet josios turinys 
labai trumpas. Knyga skiriama ne Amerikos, bet rusų 
pavergtiems lietuviams Lietuvoje. Rusai žino, kad lietu
viai domisi Amerikos lietuvių gyvenimu. Iš Amerikos jie 
gauna siuntinių, laiškų ir pinigų. Rusams rūpi sudaryti 
įspūdį, kad didelę Amerikos lietuvių daugumą sudaro 
“pažangieji”, kurie Lietuvoje gali vadintis komunistais.

Amerikos lietuvių praeitį. Tą žino Jokubka, ir žino kiek
vienas, kuris bent kiek pažįsta Amerikos lietuvių gyve
nimą ir turėjo progos pavartyti x Petkevičienės knygą. 
Praeitais metais Jokubka apie tą knygą rašė:

“Leokadijos Petkevičienės parašyta knyga 
“JAV pažangiųjų lietuvių visuomeninė — kultūrinė 
veikla 1933 - 1940 m.” yra didelis įnašas į JAV pa
žangiųjų lietuvių visuomeninės — kultūrinės veiklos 
istorijos studiją, kuriai pradžią padarė drg.,A. Pet
riką savo knyga “LLD ir pažangieji Amerikos lietu
viai”, o kiti renka medžiagą naujiems darbams”. 
(Vilnius, “Komunistas”. 1969 m. gruodis, 71 psl.).
Lietuvos kompartijos centro komiteto organe savo 

recenziją Jokubka baigia tvirtinimu, kad Amerikos lietu
viai seniai tokios knygos laukėj kad ji įdomi ir tarybų 
Lietuvos skaitytojui, besidominčiam savo brolių ir seserų 
visuomenine veikla “toli už jūrių marių, dangoraižių ir 
kapitalo bei reakcijos citadelėje Amerikoje”.

Tuo tarpu tas pats Jokubka, grįžęs į “kapitalo ir re
akcijos citadelę” ir apsigyvenęs didelėje Bridgeporto 
lietuvių ^kolonijoje, jo redaguojamoje “Vilnyje” visai 
kitaip apie tą pačią Petkevičienės knygą kalba. Vilniaus 
“Komuniste” Jokubka tvirtina, kad knyga yra “didelis 
įnašas į Amerikos lietuvių istoriją”, o “Vilnyje” jo pa
leistas straipsnis vadinasi “Neteisinga istorija”. Apie 
Petkevičienės knygą “Vilnyje” šitaip parašyta:

“Nenoriu draugę (suprask Petkevičienę) įžeis
ti, tačiau prisieina pasakyt, kad Leokadijos knyga 
nėra jokia istorija apie pažangiųjų lietuvių veiklą, 
o tik kaip kokia apysaka, kurioje 'ji pažymi ir išgar
bina tik tūlas ypatas. Jos knygos puslapius puošia 
tik tūlų ypatų nuotraukos (fotografijos), bet nėra nei 
vienos fotografijos laikraščių vajininkų — darbuoto
jų. .. (“Vilnis”, 1970 m. vas. 4 d., 3 psl.)
Lietuvoje išleistoje Petkevičienės istorijoje tiek daug 

melo ir netikslumų, kad net ir Amerikos komunistinės 
avelės negali to falsifikato praryti. Jokubka, norėdamas 
apraminti protestuojančius, paleido kelias stambias Pet
kevičienės klaidas nurodantį rašinį. Tas “Vilnies” nume
ris Lietuvon nebus įleistas. Lietuviai nežinos apie Petke
vičienės falsifikatus, o Amerikoj veikiančios avelės, pa- 
skaičiusios “Neteisingą istoriją”, apsiramins.

Šitaip mulkindami skaitytojus komunistai pavergė

Mūsų žmonės buvo pasiruošę

Seimo atidary- 
stengėsi pamatyti 
veteranai, kurie 

is kovojo dėl lie- 
atgavimo ir ben- 

ų laisvės. Man ta
da, tame pirmame St. Seimo po
sėdyje, teko sėdėti tokioj vietoj, 
kur iš vienos pusės šalia sėdėjo 
Juozas Tumas-Vaižgantas (1869 
—1933), o iš kitos pusės — Jo
nas Jablonskis (1860—1930), 
abudu pasižymėję lietuvių spau
doj. Jiedu tada savo neprastą 
džiaugsmą kokiais nors žodžiais 
išreikšdavo. Kai kartais žmonės

! keldami ovacijas dar atsistoda- 
I vo, tai ir J. Jablonskis buvo vie- 
! ną kartą atsistojęs ir plojęs ran- 
i komis. Tokiu momentu J. Tu
mas-Vaižgantas buvo nusistebė
jęs, nes tada J. Jablonskis jau 
turėjo, taip sakant, pusiau pa
ralyžuotas kojas ir negalėdavo 
laisvai atsistoti. Tada man J.

tu

Kaip “istorikas” Žiugžda sukomunistino visą nepriklau- 200 milijonų žmonių. Kaip ilgai jie galės tokią dvigubą
somos Lietuvos praeitį, taip Petkevičienė sufalsifikavo propagandą vesti?

Mūsų žmonės buvo pasiruošę i žės 14 dieną, visur galima _ _ 
paduoti savo balsus už tinka- j vo pastebėti nepaprastą žmonių 

susižavėjimą. O gegužės 15 die
ną iš pat ryto buvo matyti vi
sur plevėsuojančios mūsų tau
tinės vėliavos, ir pasigirdę baž
nyčių varpų . skambesiai tą 
džiaugsmą žmonių nuotaiką dar 
labiau didino, ir visur gatvėse 
buvo matomi padaugėję žmonių 

. būriai, apimti to nepaprasto 
į džiaugsmo.

Kadangi daug žmonių norėjo 
savo akimis pamatyti Steigia
mojo Seimo atidarymą, tai bur 
vo paruošta tokį pirmojo posė
džio atidarymą įvykdyti Kauno 
miesto teatro rūmuose, kad to
kiu būdu galėtų didesnis žmo
nių skaičius matyti savo akimis 
tą iškilmingąjį pirmąjį posėdį. 
Posėdį tada atidarė ėjęs valsty
bės prezidento pareigas Anta
nas Smetona, pasakydamas tam 
tikrą įžanginę kalbą, ir nuro
dydamas, kad tolesniam to po
sėdžių tęsimui, pagal nustatytą 
tvarką, pirmininkauti turės se
niausias pagal amžių Seimo na
rys, o sekretoriauti — jauniau
sias pagal amžių. Visiems tada 
ūmai iškilo susidomėjimas: kas 
yra seniausias ir .kas yra jau
niausias. Ir tuojau visiems pa
aiškėjo, kad tiek seniausias, tiek 
jauniausias Seimo narys yra dvi 
moterys: Gabrielė Petkevičaitė
— 59 metų, ir Ona Muraškaitė
— 24 metų. Gabrielė Petkevi
čaitė buvo žinoma kaip pasižy
mėjusi rašytoja, beletriste, įvai
rių laikraščių bendradarbė, pa
sirašinėjusi slapyvardžiu Bitė. 
Taigi visi dar labiau susido
mėjo, ką ji savo įžangoje pa
sakys; josios įžanginiai žodžiai 
buvo visiems reikšmingi. Ona 
Muraškaitė, ėjusi sekretorės pa
reigas, buvo iš profesijos mo
kytoja. Toliau Steigiamojo Sei
mo pirmininku buvo išrinktas

miausius kandidatus. Visa Lie
tuva buvo padalinta į kelias rin
kimų apygardas, ir kiekvienoje 
apygardoje buvo laisvai paruoš
ti kandidatų sąrašai. Rinkimų 
dieną, 1920 m. balandžio 14-15, 
visi laisvai ėjo balsuoti ir kiek
vienas galėjo laisvai pasirinkti 
tokį sąrašą, kuris buvo balsuo
tojui tinkamiausias.

Ir šiandien galima pasakyti, 
kad rinkimai į Steigiamąjį Sei
mą tikrai buvo demokratiški ir 
niekas nebijoję pareikšti savo 
nuomonę. Kada buvo išrinkti 
atstovai, tada paaiškėjo, kad 
daugiausia balsų gavo vadina- 
masai krikščionių demokratų 
blokas, susidedąs iš Darbo Fe
deracijos, Ūkininkų Sąjungos ir 
Krikščionių Demokratų; jie’iš 
112 atstovų gavo 59. Kitos par
tijos gavo tokį skaičių: valstie
čių sąjunga ir socialistai liaudi
ninkai — 28, socialdemokratai 
— 12, žydai — 7, lenkai — 3, 
vokiečiai — 1, ir nepartiniai — 
2. Į Steigiamąjį Seimą įėjusios 
partijos ar srovės, nors ir turė
jo savo atskiras pažiūras, bet 
dėl svarbiausių valstybinių daly
kų laikėsi vienodų pažiūrų, bū
tent : kad Lietuva turi būti de
mokratinė respublika. Taigi, ta
da būdami įvairių pažiūrų atsto
vai mokėjo gražiai suderinti sa
vo jėgas Lietuvos laisvei su
tvirtinti, nes buvo įsitikinę, kad 
tik tokiu būdu galima sudaryti 
gražesnį gyvenimą.

Kai buvo nustatyta Steigia
mojo Seimo atidarymo diena — 
gegužės 15-ji, tai tos dienos vi
si laukė kaipo didžiausios šven
tės, ir kiekvienas lietuvis buvo 
pajutęs savo širdyje nepapras
tą džiaugsmą. Jau to iškilmin
go Steigiamojo Seimo pirmojo 
posėdžio išvakarėse, t. y. gegu-

Tumas į ausį trumpai pasakė: 
“Kiekviena gražiausioji liepsne
lė prieš pabaigą smarkiai žyb- 
telėja ir paskui visai užgęsta”.

Nors J. Tumui tuo momentu 
atrodė, J. Jablonskis gali kaž
kas atsitikti, bet viskas baigėsi 
laimingai ir J. Jablonskis dar 
gyveno 10 metų.

Steigiamasis Seimas priėmė 
daugybę svarbių įstatymų, rei
kalingų atsikūrusiai Lietuvai. 
Svarbiausias jo uždavinys buvo 
paruošti valstybės konstituciją, 
kuri buvo paruošta 1922 m. rug
pjūčio 1 dieną. Kitas syarbus 
ekonominiam atkutimui buvo 
žemės reformos įstatymas; daug 
dvarų buvo likviduota, jų žemė 
buvo išdalinta bežemiams, tokiu 
būdu naujai sukurtuose ūkeliuo
se daugeliui žmonių buvo suteik
ta laimė. Buvo įvesta tvirta va
liuta. kurio vienetas buvo pava
dintas litu, susidedančiu iš šim
to centų. Visa eilė kitų įstaty
mų buvo gražiai sutvarkyta.

Steigiamojo Seimo sušaukimo 
data — gegužės 15 diena— bu
vo atžymėta kaipo svarbi tauti
nė šventė, kuri kasmet būda
vo gražiai atžymima, nes ji bu
vo, taip, sakant, po Vasario 16 d. 
šventės kaipo antroji tautinė 
šventė. Kai 1927 metais gegužės 
mėnesio pradžioj žmonės ėmė 
manyti apie artėjančią tautinę 

_šventę (geg. 15 d.), tai tuojau 
to laiko valdžios žymesnieji pa
reigūnai ėmė aiškinti, kad gegu
žės 15 d. šventė nukeliama į rug
sėjo 8 dieną, prisimintiną kaipo 
sukaktį 500 metų nuo. Vytauto 
Didžiojo kunigaikščio, pasiruo
šusį užsidėti karaliaus vainiką. 
Tokiai šventei parinkti rugsėjo 
8 diena sutapo su švenčiamais 
Šv. Marijos atlaidais.

A. Kelmutis
T

NiPRiKLAUSOMOS LIETUVOS
mokttdjaj ir

APLINKYBĖS
JUOZĖ VAIČIŪNIENĖ

PAMOKSLAS
1969 (X - 16) paskelbtais išeivijos šei

mos metais i dienraštį Draugą Įsmukęs Mo
kytojas pasakė pritaikytą lietuviškai išei
vijai pamokslą, vardu “Mokytojas ir spau
da”.

Iš pirmo įspūdžio pamokslas man pri
minė ir tokią pasaką ne pasaką, lyg per
dirbtą iš viduramžių legendos.

Kartą, Lietuvoje, parapijiečiams susi
rinkus į savo bažnytėlę mišiukių, kaip 
paprastai, Įlipo Į sakyklą pamokslo saky
ti jų mylimas klebonėlis (prabaštėlis) be 
stulos. Žmonės pamatę pagalvojo, kad 
klebonėlis stulą pamiršo, atlaidžiai nusi
šypsoję klausėsi pamokslo toliau. Bet tuo
jau pajuto, kad pamokslas mintimis ir sa
kymo būdu priešingas jų klebono iki šiol 
sakytiems pamokslams. Nustebę klausia
mai pradėjo žvalgytis vieni i kitus ir stebė
ti pamokslininką. Kažin iš kur suriko kas 
vaikišku balseliu, jog sakytojas ne klebo
nas. žmonės ėmė grūstis iš šventovės lauk. 
Nuėję Į kleboniją, rado kleboną pririštą 
(lervota virve prie sijos. Paleistas klebo
nas, pasiėmęs stulą, lydimas parapijiečių 
atėjo Į šventovę. Sakykloje, vietoje pa
mokslininko rado nuodėgulį.

Klebonas ir žmonės suprato, kas buvo 
: tas pamokslininkas...

Šios pasakos yra ir kitokių lygiagrečių 
“varijantų”.

Mūsų mokytojo pamokslas — skundas 
pasirašytas profesijos vardu — Mokytojas. 
Tai čia jis ir bus rašomas didžiąja pavardi
nę raide, nors, atrodo, jis kalba visų moky
tojų vardu.

Mokytojo skundo atramos taškas yra 
šis: “Kaip anais gerais laikais urapatriotij 
mokytojai buvo žeminami ir niekinami, 
tas pats kartojasi ir dabar” (...) ’Tegul 
šiandien kas nors Įrašo į vadovėlį ir Leni
ną, mokytojas paaiškins ir apie jį”. (M.).

Ir taip išpasakoja, kaip mokytojai buvę 
žeminami ir niekinami nepr. Lietuvoje, o 

i lyg iš ano Įpročio, niekinami ir žeminami 
išeivijoje.

Iš Mokytojo pasakojimo suprantama, 
kad jis ne naujokas, dirbęs mokytojo dar
bą nepr. Lietuvoje, pabėgęs nuo bolševikų 
(nuo Lenino) kaip ir aš, dirba išeivijoje 
mokytojo darbą. Tada man, buvusiai mo
kytojai ištisą nepr. laikotarpį, paskui abie
jų okupacijų metais, paskui pabėgėlių sto
vyklose iki Amerikos krantų, turėtų būti 
lengva su Mokytoju susikalbėti. Bet vargu 

! besusikalbėsiu, nes mudviejų atramos taš- 
j kas skirtingas, mokytojo sąvoka (kaip to- 
■ liau pamatysime) ir uždavinys ne toks pat, 
j i išlėkusių paukščių savo paliktą lizdą 
, pažiūra kitokia. Mudu priešingi vienas ki- 
! tam romantikai.

Kadangi Mokytojo skundas liečia ir ma
ne, ir mano tėvynės nepriklausomybės lai
kotarpį, o aš nesutinku būti Mokytojo taip 
išpaišoma, nepriimu nė tokio mano krašto 
paveikslo, koks pagal Mokytoją išeina, tai 
tiesiu ranką praskleisti nors tą tarpą pa
veikslo, kuri pati mačiau, patyriau ir išgy
venau. Jei kryptelėsiu kur per toli į šalį, 
ir mano rašinys pagal Mokytojo pamokslą 
išeis per ilgas, tai todėl, kad kiekvienas 
paveikslas reikalauja jį paryškinančių rė
mų, savo laiko aplinkybių peržvelgimo ir 
įvertinimo, įsileidimo iš reikiamų šalių 
šviesos.

Iš Mokytojo teigimo, “kaip anais gerais 
laikais”, matome, jog Mokytojas pripa
žįsta, kad nepr. Lietuvos laikai buvo geri. 
Jeigu būtų buvę blogi, suprantama, nieki
namiems ir žeminamiems mokytojams ne
būtų buvę taip skaudu tuos žeminimus ir 
niekinimus pakelti, nes visiems kartu ken
tėti lengviau.

Mokytojas per 25-rius metus išeivijoje, 
matyt, vis jautęs skausmą, nepr. Lietuvoje 
padarytų žaizdų, dabar, pasitaikius pro
gai, atskleidžia spaudoje to žeminimo ir 
niekinimo dokumentus.

Dokumentams atskleisti proga ta, kad 
lietuviškoji spauda įsileido balsų, prišta- 
raujanėių. suprantamai, i vadovėlio Rūtelės 
pirmąjį .puslapį įdėjimui kūrinio, su
kurto okupuotos Lietuvos lietuvio poeto, 
išd a viliojusio, mūsų partizanus ir jų nuteis
to mirties bausme. O mūsų tautos himną 

Įdėjo kur toliau. Taigi sukeitė vietomis ir 
prasme šiedu mums nelyginamus arba 
priešingai lyginamus autorius, Kudirką su 
Kubilinsku. Sukeitė taip pat nelyginamus 
jiedvi ėjų kūrinius, nekalbant apie tai, ar 
iš viso Kubilinsko kūrinių vadovėlyje jau 
turi būti...

Apsvarstykinie iš eilės Mokytojo at
skleistus dokumentus.

MOKYTOJAI IR LIKTARNOS

“Mokytojai būdavo pravardžiuojami 
kaimo liktamomis” (M.)

Dažnas i tai atsakvs, kad čia ne dau
giau kas, kaip susipešusio vaiko pasikun- 
dimas mamai. Ana tas ir tas, nelyginant 
Krėvės “Bobulės vargai”, mane pravar
džiuoja taip ir taip... O bobulė — palauk, 
aš jiems, tokiems ir tokiems!... Vaikas 
bobulės pažadu jaučiasi atlygintas ir galvo
trūkčiais išbėga vėl peštis, šią nuoskaudą 
užmiršęs.

Kas atlygins panašią nuoskaudą iki šiol 
neužmiršusiam Mokytojui. Jeigu Mokyto
jas, mokęs tokius vaikus, skundžiasi spau
doje pravardžiavimu, tai ne juokas...

Prisipažįstu, kad aš irgi esu girdėjusi 
panašų pravardžiavimą, tik ne kaimo lik-, 
tarnomis e liaudies, liktamomis. Tarp šių 
dviejų liktarnų šiokio tokio skirtumo yra.

Kadangi Mokytojas tą pravardžiuoja
mąjį žodį pristato, lyg jis būtų buvęs koks 
juodažodis, bendras visada visų mokytojų 
profesinis apibūdinimas, o jaunesnieji gali 1 

iš viso jo reikšmės nežinoti, todėl kuo 
trumpiausiai primenu.

Liktarna ne lietuviškas vardas. Bene 
bus lotyniškas iš žodžio liktoris, lietuviš
kai tariamas liktarna, kaip ir žvakidė bu
vusi vadinamo liktoriumi. Kiek tik aš atme
nu ir iki paskutinių nepriklausomybės die
nų, liktarna būdavo vadinamas savotiškas 
švietylas, ne tas, kas žibintas, žibinčius, ži
burys. šio švietylo, vadinamo liktarna, 
atitinkamo lietuviško vardo nėra nei mūsų 
dabartinės kalbos žodyne, nei L. E.

Liktarna tam tikras įtaisas ar talpa, sau
gojanti nuo bet kokio užgesinimo viduryje 
degančią šviesą — žvakę, lemputę ar šiaip 
koki degiklį. Bet šviečiamąja prasme gali 
būti vadinama žibintu, žiburiu, šviesa.

Liktarnų sienelių būdavo ne per dide
lio didumo, įvairios formos, ir geometri
nės, įvairaus meniškumo, švietimo paskir
ties — pradedant švietimu visokioje tam
soje, baigiant šventovėse didžiųjų švenčių, 
atlaidų metu. Čia liktarnos ilgais kotais 
lyg vėliavos būdavo žibančios, nešamos 
dviem lygiagretėm vorom šalimais skėčio, 
po kuriuo eidavo kunigas su monstrancija, 
ir toliau, šventovinių liktarnų būdavo mo- 
zaikiškai sudėstytų iš atitinkamų spalvų 
stiklo ar kitos persišviečiančios medžiagos, 
kaip sudėstomi paveikslai, vitražai ir t. t. 
Nuo liktarnų stogelių, lyg nuo koplytstul
pių kabodavo tarsi kristalo lašai, visaip lie
dami šviesą ir skambėdami.

(Bus daugiau)
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CHARLES YURECH
Gyv. 7227 So. California Ave.

giminės.
RE 7-8600.

Mirus

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona, dukterys, sūnūs ir kiti

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel.

TeL LU 5-6446

sestaa. 1U—2 vai.

PERK KAUSTYMAI

19" TV SU STALELIU Į 4605-07 So. HERMITAGE AVENUETIK 513995
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

v.

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

BUTKUS - VASATHS

A
ANTANAS M. PHILLIPS

Susirinkimu ir parengimo 3354 So. HALSTED STREET

Every tree, every shrub, 
tad aH our w ildlife depend on

Smokey's ABCs: Always 
hold matches till cold- Be sure

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiu atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tek: F Rentier 6-1882

prie 
eimirnnko sūnų.

1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

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

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue 
Chicago, III.,60618 Tel. 525-0952

-t 
i

TeL: GR 6-Z4uO
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv,

Leidimai — Pilna apdrauda 
2EMA KAINA 

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

Phone: YArds 7-1911

GERALDAS F. DAIMID

otisc 
Razid

nlUKAS
akušerija ir moterų ligos 
ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building).
Priima ligonius pagal tarimą. 

Jei neateiuepia, sKambmu 3T4-BU12

vmtį v 
aukšta

BEVERLY HILLS GELIN
GĖLES VISOMS PROGO 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-4

DR. S. BIEZ1S
TUef.; PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiKtai antradieniais ir penktadieniais. 
Treciad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
ancracL, penktadienį nuo 1—5, tree. 

ir sesead. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

i ti 
k&ip JOS 

vyriuką meilavo
kaip neramiai ji savo kėdėje sė
dėjo...

Naktį grįžtant namo, 
sakiau jai, kadangi aš ją tiek 
gerai pažinojau: “Koks gražus 
ir tyras oras šį vakarą! Ar jau
tiesi gerai praleidusi šį vakarą?” 
Tai sakydamas aš numoviau nuo 
piršto savo sutuoktuvių žiedą ir 
pasakiau. “Tavo žiedas man pa
sidarė per ankštas, jis man spau
džia pirštą. Kaip būtų, jei tu 
duotum jį padidinti?”

Ji ištiesė ranką ir pusbalsiu

New Yorke gaisrininkai gesino namą ir vandeniu aplaistė greta stovintį medį, kuris neišlaikė 
susidariusio ledo ir nuiinko iki pat žemės.

pasakė: “Duok jį man ir jis bus 
padidintas!”

Ir aš atidaviau jai žiedą.

TĖVAS IR SŪNŪS

optometristas
DR. EDMUND L CIARA ®

2/v* W. 5ist SlREbT Į

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai, Med, Ban
dažai. Speciali pagalba koĮomi 
(Arch Supports) ir t t.

v !Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
£ Į ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

12850 West 63rd St., Chicago, HL 60629
~ Telef.: PRospect 6-5084Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS1
MixUSERUA ir moterų ligos 

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

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

■Po mėnesio laiko aš vėl ją 
susitikau. Norėjau jos paklaus
ti apie žiedą, bet susilaikiau. Dar 
yra laiko, pamaniau, neskubu.

Bet ji pati, žiūrėdama kiton 
pusėn gatvės, pasakė: “Beje, 
tas žiedas, žinai, aš turėjau su 
juo vargo. Aš jį kažkur nudė
jau, ar gal pamečiau... Ji lau
kė ką aš pasakysiu.

Kadangi aš vis tylėjau, ji pa
klausė: “Ar dėl to ant manęs 
pyksti?”

“O, ne” atsakiau.
Mano Dieve, kaip palengvėju

sia širdimi ji nuo manęs nuėjo, 
matydama, kad aš dėl to ne
pykstu...

s Dr. Kriauėeliūnas iš Chica-1 klubo salėje nuo 2:30 vai. po- 
Dainuos p. Steponavičie

nės choro “Aidučių” lietuvaitės 
taip pat iš Chicagos. Mišias už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės at
našaus kun. liaukas lietuvių pa
rapijos bažnyčioje.

Minėjimo programa prasidės

piet. Po programos bus ska
nūs lietuviški valgiai ir vaišės, 
o lietuviška muzika gaivins vi
sų širdis. Įžanga dykai.

Visus lietuvius — mažus ir 
didelius maloniai Į Tautos švėnų: 
kviečia. ALT Rockfordo skyr.

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BERNICE BAGVILIENEI, 
jos vyrą Joną Bagvilą ir sūnų Edvardą su šei
ma giliai užjaučiame.

ZUZANA GIRDVAINYTĖ 
ONA ALGMINIENĖ 
MAGDALENA BAKŠIENĖ 
VINCĖ ALGMINAVIČIŪTĖ

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai.
Tree, ir šeštad. uždaryta

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7273

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 W. 63rd STREET

Vai.: pirmad., ketvirtad. 5-8 vai. vak., 
antrad., penktad. 1—4 popiet.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR.1E0HAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad.. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

RADIJO ŠEIMOS VALANDO;

Visos programos iš W0Pa 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 r
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD A’
CHICAGO, ILL. 60621

Tuo tarpu aš buvau iškeliavęs, 
bet trumpam laikui vėl grįžęs.

Ji mane pasitiko gatvėje ir 
atbėgo priešais. Jos akys buvo 
trigubai mėlynos ir trigubai švi
tėjo. Bet jos lūpos buvo dide
lės ir išblyškusios.

“žiūrėk, ką aš turiu!!’ sušu
ko ji. “Tai tavo žiedas, tavo su
žadėtuvių žiedas! Aš jį vėl ra
dau, mylimasis, ir daviau pa
didinti. Dabar jis tau nebespaus 
piršto...”

Aš žiūrėjau į tą apleistąją, į 
jos išblyškusias lūpas ir į žiedą.

“Kaip kvaila”, pasakiau žiū
rėdamas pro jos šalį”, su tuo 
žiedu mudu tikrai turiva tik var
gą. Dabar jis man per didelis. 
Tu gali jį pasilaikyti”...

Ir nuėjau savo keliu nė nebe- 
atsigręždamas.

A FOREST’S FUTURE
XS IN YOUR ELANDS

ZIGMANTAS JANKŪNAS
Gyv. 7055 So. California Ave.

Mirė 1970 vasario mėn. 6 dieną, 9:35 vakare, sulaukęs 79 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Šiaulių aps.

Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Valerija Dalengauskienė, žentas Ipolitas, 

dvi anūkės: Akvilina Šimulis ir Vanda Terrell; proanūkė Lidija Sa- 
mulytė; Lietuvoj liko: žmona Kristina, gini, šikšnutė; trys sūnūs: 
Alfredas, Romualdas su šeima ir Vitalis; dvi dukterys: Olilija Ur
bonienė ir Delvira Jankūnienė su šeimomis.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Antradienį, vasario 10 dieną 10:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Zigmanto Jankūno giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
jam paskutinį pa-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS GAIDAS

ROCKFORD, ILL.
Vasario 16 minėjimas

Jau sukanka 52 metai kaip 
Lietuvos žmonės pasiskelbė at
kuriu nepriklausomą Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniuje. 
Koks tai buvo džiaugsmas išvy- 
kusiems j užsienius lietuviams.

Nuo tada ir Rockforde pra
dėjome Vasario šešioliktąją švęs
ti su didesnėmis iškilmėmis. 
Daug Amerikos lietuvių išvy
ko atgal Į savo jau laisvą tėvy
nę ir su parsivežtais doleriais 
padėjo Lietuvai kurtis.

Tie gražūs laisvos Lietuvos 
meteliai, kai kilo kultūra, au
go, klestėjo mokslas ir kilo žmo
nių gerovė. Dabar, po laiko, vi
si žinome raganiaus Hitlerio ir 
nelabojo Stalino veidmainystę, 
kaip jiedu pasidalino Pabaltijos 
kraštus ir mūsų tėvynė Lietu
va tapo okupuota žiaurių masko
lių komunistų. Tą Lietuvai kru
viną žaizdą minėsim, kol ji bus 
vėl užgydyta.

Šiemet Vasario šešioliktąją 
minėsime šio vasario mėn. 22 d., 
sekmadienį, Lietuvių Klubo sa
lėje. Pagrindinis kalbėtojas

Mirė 1970 vasario mėn. 7 d„ 10 vai. vakare, sulaukęs 75 metų 
amžiaus. Gimęs Latvijoje.

Amerikoje išgyveno 55 metus.
.Paliko nuliūdę: žmona Mary, pagal pirmą vyrą Krjsiūnas, mer

gautinė pavardė Sinkevičiūtė; dvi podukros: May Southerland, jos vy
ras Harold ir jų šeima ir Mary Crawford; brolis Vladas Gužauskas su 
šeima, gyv. Kanadoje; ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

Trečiadienį, vasario 11 dieną 10 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Charles Yurech giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, podukros, brolis.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

- ANTANAS VASILIAUSKAS
Gyv. 6243 So. Karlow Ave.

m. vasario mėn. 7 dieną, 12:30 vai. ryto,' sulaukęs 89 
Gimęs Lietuvoje.

išgyveno 66 metus.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Del 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Please! Only you can 
prevent forest fires

— Lithuanian National Club mene- I 
sinis susirinkimas Įvyks trečiadieni, i 
vasario 11 diena, 8 vai. vak. Hollywood g 
svetainėj, 2417 West 43rd St. Visi | 
nariai prašomi dalyvauti.

J. Baličas, rast. |

— Utenos Apskrities Klubo mėnesi- | 
nis susirinkimas įvyks antradieni, | 
vasario 10 d. 7:30 vai. vak. Venge- g 
liadskrenės svetainėj, 4500 So. Talman.J 
Avė. Neriai prašomi atsilankyti, nes 1 
yra daug svarbių reikalų aptarti.

V. Juška, nut. rast. 1

Mirė 1970 
metų amžiaus.

Amerikoje
Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Rože Zopel, žentas dr. Vincent; 

Alvine Hancz. žentas George: penki anūkai; pusseserė Ona Stravins
kienė ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo Draugijai; R. Katalikų Susivienijimo 15-tai 
kuopai.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

Antradienį, vasario 10 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Gimimo šv. P. Marijos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pama’- 
dų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antano Vasiliausko giminės, draugai ir pažistami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka;

Dukterys žentai, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

■I
GEORGE F. RUDMINAS

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

■BM

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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HtLP WANTED — MALS
Darbi n trik y Reikia

HELP WANTED FEMALE 
Darbininkig ftetkte

1 )videšimtas 
j amžius. C 
enos kartos 
noko ne tik 
t ir atsiplėšt

litės Aiduo- 
pasisakyta: 
s — atradi- 
sakyti, per 

i ją žmogus 
nuo žemės, 
jos, pasiek- 
» ir vėl lai-

dental
Chrome depart/jnerit. All cast waxer, 

assembler, welder, finishers and 
polishers.

Top salary.
MA c 5228

NOBILIUM PROCESSING CO.
125 No. V ABASH AVE. 

CHICAGO, ILL.

CLERK TYPIST
“2” diversified 

POSITION'S OPEN.

Igl’zt
Kosminiai skridimai daoar jau 
taip nebestebina pripratusio 
prie netikėčiausių atradimų šio 
amžiaus žmogaus, kaip kad nu
stebino jį pirmasis skrydis į kos
mosą. Ir vis vien amerikiečių 
astronautų č. Konrado, A. Bino 
ir R. (iordono skridimas į Mė
nulį aukso raidėmis bus įrašy
tas žmonijos kultūros ir techni- 

Juk kiekvienas 
i kosmosą — tai 
pažangos žings-

orijoje

visos žmonijos 
nis.

Likę Žemėje 
amerikiečių astronautams’ 
mingo kelio. Pavaikštinėję 
Mėnulį, atlikę visas 
mokslo jėga 
Konradą;
donas sėkmingai pasiekė žemę 
Visas pasaulis įvertino ameri- 

ir iš-

žmonės linkėjo 
s .j;

po 
užduotis,

sparnuoti vyrai Č. 
A. Einas ir R. Gor-

kiečių astronautų drąsą 
tvermingumą.

Bet panašiai mano tik eili
niai, pilkieji Lietuvos žmonės 
bet ne Lietuvos okupacijos rams
čiai
dūdas ii* ne tie Maskvos varovai

miestas mokėjo po $8.50 tonai. 
Gera, žemo sieros kiekio anglis 
iš Kentucky kaštuoja nuo $13.27 
iki $14.08 tonai.

Nuo ateinančios liepos 5 die
nos uždrausta vartoti anglį, tu
rinčią sieros daugiau kaip 2.5 
nuošimčio. Per pusketvirtų me
tų sieros kiekis anglyje turi bū
ti sumažintas iki pusantro nuo
šimčio.

Each requiring inteligence, maturity J 
accuracy and dependability.

I 
Flexible hours gives time opportunity, 
to mother of school-aged children re-į 

v turning to business.
Full time or short hours daily. 

Good potential.

Phone 236-8306

PASKOLC

PardavifW

SS l

ŠEIMA SKOKIE, ILL.
:š 6 drausmingų vaikų, kurių 2 ma
žamečiai, ieško SEIMININKĖS, kol 
pasveiks motina. Virimas ir namų j 
ruoša. Geras atlyginimas, privatus 
kambarys, laisvalaikis. Susikalbėti | 
angliškai. Skambinti Dr. McDermott 
tel. OR 5-4335 į namus arba OR 5-4471

• i kabinetą po 2 vai. dieną.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTU NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6^55 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
DEPENDABLE WOMEN WANTED

5 days week. Go. General housework. 
Steady. 4 children. 3 school age: 
14-10-74. Top salary for right person. 
Must speak some English. Excellent 

transportation.
PARK RIDGE

692-2854 after 6 P. M.

Dulkė esi, į dulkę pavirsi 
šios savaitės pradžioje vie

na po kitos seka linksma ir ne- 
linksma dienos — Užgavėnės ir 
Pelenų diena. Gaila, iš buvusių 
linksmų kaimo karnavalų Lie- 

; tuvoje, šiandien Amerikoje be- 
Į turime Užgavėnių blynus. Pele- 

pagar-j nų dieną, visose katalikų, epis- 
"Pa- kopalų ir kai kuriose kitose baž-

MEŠKA PASIRAsO $100 U. S. TAUPYMO
Utah valstijos mugės metu Salt Lake City valstybės bonų pirkimui | 
sinti nemažą vaidmenį suvaidino šis lokys, vadinamas "Gentie Ben", 
sirašydamas" lokiui vienos moters dovanotą $100 vertės Boną (U. S. Savings ’ 
bond). Gentle Ben yra žymi televizijos aktorė, labai mėgiama įaunyjy nyčiose kunigai barsto pelenus 

žiūrovu.

BONĄ

CLERK TYPIST 
immediate position available. Must 
be a high school graduate, type 45 
w.p.m., have an excellent telephone 
voice and neat appearance. Benefits! 
include 3 weeks paid vacation. Call 

733-5163 i

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • EMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

BŪKIM KAIMYNAI!

darbo žmonių uždarbių. Jie 
kaip seniau, tai ir dabar toly
džio kyla, nors dėl geresnių dar- 

kurie šoka pagal Kremliaus bo sąlygų tenka skelbti strei
kus ištvermingai kovoti.

kurie visiems kalte kala į galvą,; Amerikoje visa tai galima, ista
kad tik sovietų gyvenamose są- Į 
lygose tarpsta išradingumas, 
mokslas, kyla žmonių pragyve
nimo lygis. Todėl jie nekenčia 
visu tu valstybių, kurios tvar
kosi demokratiškai, nors joms 
pamėgdžioja, kad ir skridimu į 
Mėnuli buvo užsimota pralenk
ti JAV, bet čia neišdegė.

Skridimas į Mėnulį brangiai 
kaštuoja. Bet Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse erdvės užka
riavimo kaštai nepalietė šalies

tymais leistina.

žmonėms ant galvų, priminda
mi iš Biblijos, kaip Dievas nu
bausdamas Adomą už pirmąjį 
nusikaltimą jam sakęs “Dulkė 
esi, į dulkę pavirsi” (Genesis 
3:19). 5

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
5 dienas savaitėje bendrai namų ruo
šai ir dvieju gerų vaikų priežiūrai. 
Pastovus darbas. Privatus kambarys. 
Gera apylinkė, prie parko. Susikal
bėti angliškai. Dėl algos susitarsime. 
Tel. 472-2566 nuo 6 iki 10 vai. vak., 

savaitgaliais visą dieną.

SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairiu pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

nii tt — ■ į F

Federaliniu ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX

| Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas

N O T A R Y P U B L I C 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

SIMAITIS REALTYJ
2737 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

dešinė ranka, o greta jos sėdė
jusiai Mrs. Zailly sulaužyti du 
šonkauliai. Abidvi buvo am- 
bulansu nugabentos į šv. Kry
žiaus ligoninę. Ranką įdėjus į 
gipsą ponia Baronienė paleista 
namo. Jos namu adresas 8605

Sovietų Sąjungoje tie reikalai $°- ^-larshfield.
kitaip tvarkomi. Visos pana
šios išradimams ir kitiems rei
kalams skirtos lėšos neigiamai 
atsiliepia į darbo žmonių uždar
bius. Jie turi veržti diržus,, ty
lėti ir net tada žodžio nepra
tarti, kada buvo Sovietų vals
tybės įsiskolinimo lakštai pa
naikinami, tai yra skolos pagal 
tuos lakštus negrąžinamos.

Laisvose Jungtinėse Ame
rikos valstybėse tokie reiškiniai 
nėra įmanomi.

Streikuojančioje, demonstruo
jančioje šalyje, kaip JAV žmo
nės laisvi ir patys rūpinasi ne tik 
savo buitinio gyvenimo įvai
riais patogumais, bet ir džiūgau
ja bendrais savos valstybės lai-! 
m ėjimais. J. V.4

7š CHICAGOS IR

APYLINKIŲ

"Septyniy" byla baigiasi
Nuo praeitų metų rugsėjo 24 

d. federaliniame distrikto teis
me tebevykstąs triukšmingas 
septynių riaušininkų teismas 
eina prie galo ir prileidžiama, kad 
šios savaitės gale bus perduo
tas jury nuspręsti, ar 1968 me
tų demokratų konvencijos 
dytojai yra kalti ar nekalti.

Must be accurate. Part time 
full time.

CALL 
HA 7-0206

Mr. HUGH LATIMER
407 So. DEARBORN

or

ar-

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME- TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

pirkimas Čikagoje
Praeitais 1969 metais Cook 

apskrities gyventojai JAV-bių 
taupymo bonų (U. S. Savings 

’bonds) pirko už $198,254,893. 
Tai yra 9.9 nuošimčiais mažiau 
kaip 1968 metais.

Visoje Illinojaus valstijoje 
parduota už 299,397,798. Tai yra 
10.8 nuošimčiais mažiau kaip 
1968 metais.

Bonų pardavimas Ulinojuj su
daro 6.3% pardavimų visose 
JAV-bėse, kurie sudaro S4,740,- 
000,000.

Praeitą ketvirtadieni, vasa
rio 5 d., laidojant mirusią Mrs. 
Bernice Bogwill, buvo rimtai 
sužeista žinoma Chicagos lie- 
tuviškų organizacijų veikėja 
Mrs. Mikalina Baronienė.

Palydint procesijoje velionės! brangiau. Vien miesto vandens

Mokinys sumušė 
policininką

17-metis Dana Evans pagaliu 
skaudžiai sumušė Harrison 
High mokyklos policininką Wil
liam Gename, nenorėjusį jį įleis
ti į mokyklą. Gename nugaben
tas į St. Anthony ligoninę, kur 
jam galvoje padaryti keturi už- 
siuvimai. Evans policininką su
mušė pačios mokyklos korido
riuje. Nepasakyta, ar Evans yra 
tos mokyklos mokinys.

Mušeika perduotas šiaurės 
“berniukų” teismui.

SECRETARY
Engineering - Constructors office: 

Prefer related experience. Excellent 
tvping and shorthand skills. Variety 
of challenging duties in pleasant sur

roundings. Very good benefits.
Contact Mr. KI,EBAN.

HOYER-SCHLESINGER-TURNER
300 W. ADAMS 

263-0556

TYPIST AND
SWITCHBOARD OPERATOR I

Two girsi office/ Age open. Steel 
Company have an excellent opportu
nity for capable person with typing 
experience. Will train for switch
board. Shorthand helpfull but not 
required. Good working conditions 

plus company benefits. f
Phone FR 6-1700
8 A. M. to 5 P. M.
Ask for Mr. PATT

Geresne anglis brangesnė
Norėdamas vykdyti pats sa

vo potvarkį Chicagos miestas 
turės už anglį mokėti apie 50%

Call: Frank Zapolis 
320814 w. 95th St. 

GA 4-8654

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

APDRAUDŲ

kssisscs į AGENT .

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

t katos ir biznio.
Patogios išsimokė 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 I

karstą į kapines iš laidoj imti 
koplyčios prie 67 Street ir 
Pulaski Ave., Mrs. Baronienė 

Įvažiavo automobilyje su velio
nės giminaičiu. Staiga į jų au
tomobilį trenkė iš rytų pusės 
atvažiavęs svetimas automobi- Į 
lis. Baronienė sėdėjo kairėje 

I pusėje į kurią automobilis at
sidaužė. Jai buvo sulaužvta

pumpavimo stotims kūrenti yra 
reikalinga 80,000 tonų anglies 
metams.

Už iki šiol vartojamą aukšto 
sieros kiekio Illinojaus anglį

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujau-5 kraustymo 

įrankiai, figų metų patyrimas.

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

k . ----- ------- — I , —■ ■—  --------- --------- --
......  I I.............  i H ME

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja
mu prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis. 

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS 

.. .. I —'■

Paid quoterly on 
regular Savings

Savings

Per annum on 
Investment bonus

Insured to $20,000.
Optinė iliuzija rodo, kad ant medžio 
šakos stovi pasilenkęs žmogus. Jis iŠ 
tiesu žvejoja ant Yellowstone ežero 
ledo pro iškirstą eketę ir yra gan toli 

nuo medžio.

CTA NUVAŽIAVO 
BARBĖSIU KELIU c*

Po ilgesnio per spaudą paruo
šimo, Chicagos Tranzito admi
nistracijos direktorius Dement 

j pagaliau tiesiai pasakė, kad CTA 
autobusų kainos vėl keliamos ir 
greičiausiu laiku. Kada jo nau
joji piliulė nebūtų perdaug kar
ti, jis ją pasaldino pasakydamas 
esą pakėlimas (tuo tarpu) ne
būsiąs didesnis kaip iki 50 cen
tų, tačiau jis dėsiąs pastangas 
tuo tarpu apsieiti penkiais cen
tais.

Pakėlimas 5 centais esą. duos 
naujų pajamų apie 11 milijonų 
dolerių, o pakėlimas 10 centais 
— apie 18 milijonų, kurių ta
čiau neužteksią visam deficitui 
padengti. Pakėlimo galima lauk 
ti apie kovo 1 d. Kai kas tikisi, 
kad CTA taryba pakels “maiš
tą” ir atmes savo direktoriaus 
Demento reikalavimą. Tuščios 
viltys, sako žinovai. Niekas ne
pamena, kad kas CTA taryboje 
per praeitus 5 metus būtų prie
šingą nuomonę pareiškęs. Pa- 

■ našiai buvo Chicagos kirpėjų 
sąjungoje.

Direktorius Dement gauna al
gos $30,000. tarybos nariai po 
$15,000.

TYPIST-BILLER 
Automobile agency wants a good ty
pist, who likes working with details, 
and has an aptitude for figures, to 
train as a car biller. 5 day week, no 
Saturdays. Call Miss Jov for inter

view. Call 251-6800. 
FOLEY MOTOR SALES

425 Green Bay Rd. Wilmette

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

j BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Ave., Chicago, Illinois 60632

I
,, „ w^,1
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KATALIKU PARAPIJOS 
KLEBONIJAI 

yra reikalingos —
(1) NAMU ŠEBnNIKŪ IR

(1) VIRĖJA
Privačios patalpos ir gera alga tinka

miems asmenims. Susikalbėti 
angliškai.

Tel. JU 8-2620

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

čiadienį, vasario 4 d. Operaci
ja vėl truko 3 valandas laiko, 
bet ir ligonis ir jo chirurgas at
rodo šį kartą “optimistiškiau” 
ir daktaras net sako, kad Juo
zas galės važiuoti namo galbūt 
už penketo dienų, žinoma, ko-, 
ja vėl gipse, bet šį kartą gipsas j 
nebe toks sunkus, kaip pirmąjį 
kartą, ir skausmas mažesnis...

Iškilioji solistė Valentina 
Kojelienė dalyvauja programoje 
Marijos aukšt. mokyklos audi
torijoje, iškilmingai minint Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo sukaktį. Visi lietuviai kvie
čiami minėjime gausiai daly
vauti. (Pr).

■* Dariaus - Girėno lit. mo
kykla rengia Humoro ir Dainų 
Vakarą su humoristu Vitalių 
Žukausku, Čikagos Moterų Trio 
ir L.S.T. Korp! Neo-Lithuania. 
Vakaras įvyks vasario 14 d., 
7:30 vai. vak., Jaunimo Centre. 
Bilietai numeruoti ir gaunami

— Afrs. Valerija Pučkorienė 
iš New Buffalo telefonu prane
šė, kad jos vyrui Juozui Pučko- 
riui antra kojos operacijo bu- Marginiuose. Studentams ir vai
ro padaryta, kaip skelbta, tre- kams pusė kainos. (Pr).

LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYMS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tai.: REpvbHc 7-1941

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

SSSSCSSSaSCEHEra

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

10 KAMBARIU MŪRINIS. 2 vo
nios, 2 virtuvės, 2 mašinų mūro ga
ražas. Naujas gazu šildymas. Puoš
nūs priedai, gražesnis ir patogesnis 
už naujus namus. Arti visko. $28,900.

5^ kamb. 8 metų modemus mū
ras arti Bogan. Apie 40 p. sklypas, 

auto garažas. Greit susitarsite. 
$22,990.

PUIKUS 2 AUKŠTU MŪRAS. 6 ir 
3 kamb.. garažas. Arti mūsų. $19,900.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas, elektra ir garažas, laip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningų paja
mų. Marquette Parke. $26,950.

7 KAMBARIU MŪRAS. 4 mieg. Mo
derni virtuvė ir vonia, naujas šildy-. 
mas gazu. sausas įrengtas rūsys, mūro 
garažas. Arti 67 ir Rockwell. $21,800.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-720C

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dvdžio namus visur, 

į Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2558 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

Šimkus Real Estate 
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE 

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
savvbiu pirkimas - pardavimas._ Be to 
šioie kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairus kitokį blan
kai. Darbo va!.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
I.A 1-6047 arba RO'2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada
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’NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS TR RTClULTS




