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Apie šį suvažiavimą prieš mė
nesį paskelbė FBI direktorius 
Hoover, įspėdamas, kad tai yra 
naujas komunistų bandymas įsi
brauti į Naujosios Kairės jau-

elis 
bus

pigiomis kainomis buvo populia
rus jaunimo tarpe. Daugiausia 
buvo prancūzu, tačiau buvo ne
mažai vokiečiu ir britu.

Į šie teologai iš Austrijos, Vokie- 
' tijos ir Šveicarijos pasiuntė 
laišką 50 vyskupų.

♦ Jordanas uždraudė savo pi
liečiams nešioti miestuose gink
lus.

seminarijose buvo 166,940 klie- žuvo. Egipto bombardavimuose 
rikų, o 1967 metais jau tik 146,- 

i tvirti-

lerių už slaptų žinių apie Ameri
kos gynybos įrengimus Washing- 
tono valstijoje suteikimą.

mas iš nailono su gumos putų j 
apačia. Į

Kaltina kilimą 
dėl staigaus gaisro
WASHINGTONAS. — Sausio 

9 d. užsidegė Marietta, Ohio se
nelių namai. Gaisre žuvo tik

JAV žydų jaunimas 
palinkęs Į kairę

NEW YORKAS. — Amerikos i
žydų organizacijos Hadassah j palengvinimą.
konferencijoje pasigirdo rūpės- Vatikane leidžiama metinė 
cio balsų hedancm Amerikos žy-Įknyga «<Apaštalu sostQ veikla” . ..
dų jaunimą. Organizacijos pre- rodo> kad 1965 ^etai^.kataliku teko Izraelio nelai 
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rikos medicinos p&t&rnavin 
komenduoja smarkiai suvar 
ti medicare ir medic^id d.dm 
Kai kurie daktarai iš medicare 
didesnių honorarų, negu jie gauna iš pnva 
Raporte sakoma, kad Amerikoje 5,000 d 
dirbo per metus virš 25,000 dolerių, o 18 daktarų užd 
150,000 dol. Vienas New Yorko gydytojas atsiėmė iš medicare 
net 1,400,000 dolerių.

Medicaid yra valstijų, mies
tų ir federalinių lėšų remiama 
programa kuri parūpina medici
nos'' patarnavimus tiems, kurie 
už juos patys negali susimokėti. 
-Šiais metais apie 10 milijonų 
amerikiečių gydysis su šios pro
gramos pagalba, k

Madicare, kuriam priklauso 
apie 20 milijonų amerikiečių, pa
deda apmokėti gydymą 65 me
tų ir senesniems piliečiams. Per 
ketverius metu medicare išlai
dos padvigubėjo, o medicaid iš
laidos padidėjo keturis kart. 
Nors ir infliacijos sąlygose me
dicinos patarnavimų kainos kyla 
dvigubai greičiau už kitas kai
nas.

' Abi šios programos yra išnau
dojamos neskrupulingų daktarų, 
ligoninių, slaugymo namų ir 
vaistinių. Stebėtojai galvoja, kad 
Kongreso nariai, kurie priėmė 
medicare, nežiūrėdami daktarų 
protestų ir jų organizacijų spau
dimo, dabar kitaip pažiūręs į 
valstybinio sveikatos draudimo 
reikalingumą. Kai kurie dakta
rai patys su pasipiktinimu žiū
ri į savo kolegų nesąžiningumą. 
Illinois gydytojų draugija pati 
pasisiūlė prižiūrėti, kad kolegos 
daktarai nesukčiautų. Illinois 
draugijos pirmininkas dr. Frank 
Jirka žadą 20% sumažinti vals
tijos išlaidas sveikatos priežiū
rai. “Mums atrodo, kad mes pa
tys galime išvalyti savo namus”, 
pareiškė dr. Jirka.

Visa eilė daktarų gavo -iš val
džios iki 20,000 dol. per metus 
vien už ’’laboratorijų patarnavi
mus”. Kitur pastebėtas didelis 
injekcijų skaičius, normaliose 
sąlygose sunkiai įsivaizduoja
mas. Daktarai be jokio reika
lo “vizituoja” ligoninių ar slau
gymo namų pacientus ir už vi-' 
zitus ima pinigus.

Illinois valstijoje 27 daktarai 
gavo per medicare programą 
tarp 25,000 iki 124,900 dolerių. 
Pagal gautų honorarų didumą 
Illinois buvo šešta valstija visoje 
Amerikoje. Net 8 Illinois dak
tarai uždirbo iš medicare tarp 
75,000 iki 124,900 dol.

Lietuviai Vilniuje skundžiasi' 
rusų sauvaliavimu — tai matyti ■ 
iš “Komj. Tiesoje” (nr. 5, sau- į 
šio 8 d.) paskelbto stud. S. Ja- i 
nušo laiško.

Studentas laiške redakcijai į 
skundėsi: jam vykstant auto-Į 
busu, kažkokia moteris, vėliau! 
ir kita tikrino jo bilietą, abi tei- 1 
gė, kad is senas, įskundė ir išj 
studento reikalavo sumokėti Į 
baudą.

Įdomu, kad laikraštis, reika
lą ištyrinėjęs, padarė išvadą: 
studentas be reikalo buvo truk
domas, skundžiamas, gi auto
busų įstaiga visiškai neteisin
gai teisino abi kontrolieres, tik
rinusias bei skundusias keleivį.

Pasirodo, kad tos kontrolierės 
— rusės Z. Przewalskaja ir M. 
Petrovič. Jos ne tik nesugebėjo 
įrodyti keleivio bilieto netikru

los, jos tariamai seną bilietą įme
tė į sąšlavų dėžę.

Laikraštis savo komentarams 
ir Januso laiškui panaudojo ant
raštę: “Kas svarbiau: tiesa ar 
munduro garbė?” Lietuvos gy
ventojai, kuriems tokie įvykiai 
— ne naujiena, žinoma, atkreips 
dėmesį ir į Vilniaus autobusuo
se siautėjančių pareigūnių pa
vardes bei jų tautybę. (E)

TUSKEGEE. — Negrų civi
linių teisių organizacijos Ala- 
bamoje reikalauja, kad federali
nės įstaigos uždraustų naudoti 
Alabamos mokyklose istorijos 
vadovėlį, kuriame pažeminami 
negrai, o Ku Klux Klano orga
nizacija garbinama.. Jai vado
vėlyje paskirti du puslapiai.

SAIGONAS. — Amerikos ka
rinis greitlaivis n etyčia įplau
kė į Kambodiją, kurios patruliai 
suėmė 5 amerikiečius ir 
silaikė jų laivą.

Illinois senatorius I timas Staniūnas, Chicagos Lietuvių Tarybos
pirmininkas, po susitarimo su sėi h padaryti pranešimą minint Lietuvos nepri

klausomybės šventę Chicagoje. •

ĮSTEIGĖ KOMJAUNUOLIU grupę
ČIKAGA. — Sherman House viešbutyje baigėsi komunistų 

partijos organizuotas jaunimo suvažiavimas, kuris Įsteigė visai 
naują organizaciją “Young Workers Liberation League” (YWLL) 
Pirmininku buvo išrinktas Jarvis Tyner, 27 metų, ligšiolinis JAV 
DuBois Clubo pirmininkas. Nauja grupė sieksianti vienybės tarp 
įvairių kairiųjų jaunimo organizacijų.

giausia universitetuos veikiantie 
ji DuBois klubai teisingumo de
partamente jau seniai yra laiko
mi komunistų fronto organizaci
jomis.

Komunistų partijos jaunimo 
sekretorius Michael Zagarell, 25 
metų, paaiškino, kad nauja or
ganizacija sieks apjungti juo
dus, baltus, portorikiečius ir 
meksikiečius. Organizacija ko
vos prieš juodųjų “persekioji
mą”, stengsis steigti skyrius 
įmonėse, fabrikuose ir darbo 
unijose.

YWLL steigiamoje konvenci
joje dalyvavo 394 asmenys, bu
vo delegatų iš 30 pramonės cen
trų. Iki šiol nauja organizacija 
turinti 800 narių, iš,-jų 140 yra 
Čikagoje. Organizacijai vado
vauja šešių asmenų centro ko
mitetas. Manoma, kad per me
tus pavyks narių skaičių padvi
gubinti.

'aeks auč;a karo I
t AS. — Arabų kraštai es to linijoje”: Egiptas, 

rtucianas, Sirija. Jordanas ir Irakas, kurio kareivių daliniai stovi 
Jordane, paskelbė po savo konferencijos, kad jie jėga išvaduos 
Izraelio okupuotas arabų žemes. Arabai nekartą istorijoje yra 
stovėję prieš pavojų, nekartą yra atmušė agresorius ir atstatę 
arabų teises. Arabai įsitikinę, kad jie tikrai laimės ir šį kartą, — 
sako konferencijos komunikatas, čia pareiškiama, kad Amerika, 
padėdama Izraeliui, neša didelę atsakomybę. Arabai negalį žiūrėti, 
kad jos žemės turtai yra išnaudojami ir paverčiami ginklais Iz
raeliui.

skaldo katalikus
ROMA. — Vatikanas parei

kalavo, kad visi kataliku kuni
gai patvirtintų savo paklusnu
mo ir celibato priesaiką ketvir
tadienio prieš Velykas ceremoni
jose. Popiežius, dar kartą pa
sisakydamas prieš celibato pa-| 
naikinimą, pareiškė, kad celiba
tas yra dalis atsižadėjimo ir pa
siaukojimo, kurie patraukia 
jaunus žmones i kunigystę dau
giau už natūralesnę ir lengves
nę formulę — celibato taisyklės

ši komunikato dalis skamba 
,lyg grasinimu Amerikai, kad jos 
žibalo interesai nukentės arabų 

Į šalyse, jei Amerika rems Izrae
lį. NYT šį grasinimą vadina 
trumparegišku arabų šokinėji
mu. Arabų šalys, kurios gami
na žibalą, Kairo konferencijoje 
nedalyvavo. Naftos linijų ar 
transporto sabotavimas pakenk
tų ne tiek Amerikai, kiek pa
tiems arabams.

Fronte prie Suezo oro kovose 
vienu metu dalyvavo net 40 
Egipto ir Izraelio lėktuvų. Abi 
pusės prarado po vieną lėktuvą. 
Po 1967 metų karo Egiptas pra
rado 67 lėktuvus, o Izraelis — 
9. Egipto dalinys bandė išsi
kelti į Sinajaus krantą, tačiau 
buvo atmuštas. Vienas egiptie- 

I tis kapitonas ir du kareiviai pa- 
isvėn, o vienaszidentė Max Schenk pareiškė, 

kad žydu jaunimas darosi sve-* įiiMi, v lira < metais jau lik x^d,-
timas vyresniesiems, jis greit, klierika} stebėtoiai tvirti- 
persnma pnęs Izraeli nukreipta ’ kad if tose religijose> kurios 
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žuvo keturi izraelitai ir septyni 
buvo sužeisti.

Arabų užsispyrimas nesilai
kyti karo-paliaubų Izraeliui ne
mažai kenkia, šis teriojimo ir 
naikinimo karas kainuoja daug 

j lėšų. Izraelis yra geresnėje pa- 
Į dėtyje, kaip prieš karą, kada Si- 
! najuje buvo keturi Egipto aero- 
i dromai. Dabar jie nustumti už 
Suezo ir izraelitų gynyba turi 
20 minučių įspėjimą, jei atskren
da Egipto lėktuvai.

Vis tiek Izraelio valdžia pir- 
katalikų teologijos j madienį paskelbė, kad bus pa- 

ė savo Įąiš-; didinti mokesčiai automobiliams, 
cigaretėms, degtinei ir kitoms 

. Izraelio

Aukšiausiąs Indijos Teis
mas nusprendėvkad vyriausybė 
neturėjo teisės nacionalizuoti 14 
didžiųjų Indijos bankų. Tas 
premjeras Gandhi žygis sukėlė 
skilimą kongreso partijoje, ban
kai buvo nacionalizuoti prieš 7 
mėnesius. Sprendimas gali su
kelti Indijoje naują sąmyšį.

♦ Tunise apsilankęs valstybės 
sekr. William Rogers dėl stu
dentų demonstracijų prieš Ame
riką negalėjo aplankyti Tuniso 
universiteto. Sekretorius jau 
buvo Maroke. Dar turi aplan
kyti: Etiopiją, Kiniją, Zambiją, 
Kongą, Kamerūną, Nigeriją, Ga
ną ir Liberiją.

♦ Ramiajame vandenyne nu
skendo Japonijos rūdą vežiojan
tis laivas, žuvo 7 jūreiviai.

Vėliausios žinios apie ara
bų puolimą Muecheno aerodro
me sako, kad Izraelio lėktuve bu
vęs Izraelio gynybos ministerio 
Dayano sūnus. Be žuvusio ara
bo dar trys buvo sužeisti . Bona 
reiškia protestą dėl arabų tero
ro veiksmų. Policija suėmė 4 
asmenis.

♦ Prancūzija ir Ispanija pra
dėjo derybas Paryžiuje. Ispani
ja perka 30 “Mirage” lėktuvų.

♦ Prezidentas Nixonas pa
siuntė kongresui kovos su aplin
kos teršimu įstatymo projektą.

♦ Valstybės sekretorius Tu-
! nise pareiškė, kad Amerika duos 
Į Tunisui dar 3 milijonus dolerių
sušelpti nukentėjusiems nuo po
tvynių.

♦ Libija paskelbė, kad visų 
žydų turtas, jiems išvykstant į 
užsienį, pereis į vyriausybės 
rankas.

propaganda, kuri kylanti iš ara
bų Įstaigų. Arabai deda pastan
gas zionizmui primesti impe
rialistinius siekius.

Kalbėtoja nurodė, kad kyla 
rimtas pavojus visai žydų ben
druomenei, nes daug žydų -jau- j iš vokiškai kalbančių šveicari- j
nimo nuėjo su Nauja Kaire ir Į j jos rajonų, priėmė rezoliuciją,'
jaunimo kraują pilami arabų į reikalaujančią leisti kunigams 
ir komunistų propagandos nuo-1 pasirinkti patiems: ar tuoktis 
dai. ar laikytis celibato.

žydų studijos parodė, Kad į Bonoje 84 '
Amerikos universitetų Naujo- profesoriai paskeibė 
sios Kairės tarpe yra nepropor- ka vyskupamSi kuriame jie iš-, 
Šų5“1"8 apie j reiškia pritarimą Olandijos vys- nebūtinoms prekėms.

i kupams, kurie reikalauja dialo- dolerių atsargos sumažėjo iki 
i go apie celibato reikalingumą. 380 miljonų, kada prieš karą vi-

trečdali. ;
Ponia Schenk ragino žydų mo-1 

terų organizaciją įtraukti dau
giau žydų jaunimo į kultūrinę 
bendruomenės veiklą. Jaunimo 
palinkimą Į kairę ji aiškino tra
diciniu žydų socialiniu idealizmu, 
kuris pasireiškiąs susirūpinimu 

noru padėti prispaustiesiems 
nepri vilegi j uotiems.

kunigams leidžia tuoktis — Rytų 
apeigų bažnyčioje — matomas 
toks pat kandidatų į kunigus su
mažėjimas.

Ženevoje 140 katalikų kunigų I

sada būdavo nemažiau 500 mil. 
Užsienio prekybos balansas yra 
Izraelio nenaudai, nes perkama 

Į du kart daugiau, negu ekspor- 
I tuojama. Nauji mokesčiai at- 
| neš tik apie 29 milijonus dol. Ka
ras kainuoja 25% viso Izraelio 
visuminio produkto. Gynybos 
biudžetas yra keturis kart dides
nis, negu prieš karą. Finansų 
ministeris Sapir pareiškė savo 
kolegoms, kad šiuos metus Izra- 

šiaip taip išvež, tačiau, kas 
1971 m., jis nežinąs.

neturi imuniteto
WASHINGTONAS. — Vals

tybės departamentas atmetė so
vietų reikalavimą, kad būtų tai- 

l komas diplomatinis imunitetas 
sovietų tarnautojui Jungtinių 
Tautų sekretoriate. Tas “diplo
matas" buvo pagautas Seattle, 

vienas pacientas, tačiau kiti 31 tamS°je be!ikalb^ su 
JAv aviacijos seržantu, kurio 
pavardė neskelbiama. Seržantas 

I jau anksčiau buvo susitikęs su 
I JT vertėju Aleksandru Tichomi- 

guraoš'tnriSu'ki-i fovu k: i“ iš io

Sovietu teismas
C

nubaudė norvegą
LENINGRADAS. — Sovietų 

teismas nubaudė Norvegijos stu
dentą vienais metais darbo sto-Į 
vykios už dalinimą lapelių Lenin
grado krautuvėje, kur jis protes
tavo prieš sovietų intelektualų 
ir rašytojų persekiojimą. Pro
kuroras reikalavo dviejų metų 
kalėjimo, kad ši byla būtų įs
pėjimas kitiems užsieniečiams.

Norvegas Gjengseth Lenin
grade dalino atvirą laiškąprem- 
jerui Kosyginui. Prokuroras šį 
jo veiksmą pavadino chuliganiz
mu ir, faktiškai, jis už chuliga
nizmą ir nubaudžiamas. Mat,

MUENCHENAS. — Arabas 
metė granatą į Izraelio keleivius, 
kurie iš pasų .skyriaus ėjo Muen- 
cheno aerodrome į laukiamąjį 
kambarį. Du asnjenys buvo su
žeisti, o arabą nušovė vokiečių 
policininkas. Kiti pranešimai 
sako, kad arabas pats žuvęs nuo 
savo mestos granatos. Sužeistų 
tarpe yra pasų skyriaus tar
nautojas.

Izraelio EI Al keleivinis lėk
tuvas buvo trumpam nusileidęs 
Muenchene kelionėje iš Londono

Mao Tse Tungo, garbinimų, vie- į * 
toj japonų, dainuojama apie ........ . '• —....................................
naujus priešus: sovietus, Ame- irgi platinama su naujais žo-: sovietų “rojuje” visi tokie lai- 
rikos imperialistus ir Chiang džiais, nors pats tos dainos kū- Į mingi ir patenkinti, kad ten po- 
Kai Sheko “banditus”. rėjas kultūrinės revoliucijos me- į litinių nusikaltėlių iš viso nėra,

Naujų dainų tekstai buvo pa- Į tu buvo “išvalytas”. Jo “Sava- j tik chuliganai, valstybės šmei- 
laršas” buvo naudojamas žikai ar sistemos griovėjai.

nijps laikraščiuose. Viena dai- Kinijos himno vietoje, kol jį pa
na, pagarsėjusio poeto Nieh Erh, keitė “Rytai yra raudoni”.

Senosios dienos

HONG KONGAS. — Komu
nistinė Kinija, siekdama didinti 
piliečių patriotizmą ir revoliuci
nį dvasią, kuri buvo karo prieš 
Japoniją metu, pradėjo naudoti 
senas, to karo metu dainuojamas 
dainas, tik pakeitus žodžius. Tos 
populiarios dainos dabar turės 
naujus tekstus, įdedama daugiau

tų namų gyventojas mirė už
troškęs nuo dūmų. Dabar se
nate aiškinama, kodėl tų namųj 
grindys buvo išklotos labai greit Į 
degančiu ir į.
limu. Tas kilimas atitinka fe- 
deralinius nuostatus, buvo 1967 
metais daromi kilimo bandymai 
ir leista jį gaminti. Jis gamina-

gumą ir įžeidęs sovietų piliečių 
garbę. Kaltinamojo gynėjas pra
šė norvegą paleisti, kad jis grį
žęs namo galėtų visiems skelbti 
apie.sovietinį teisingumą ir kil
numą.

šią savaitę bus teisiami dar 
keli jauni užsieniečiai, kurie Mas
kvoje dalino praeiviams lapelius 
— laiškus vyriausybei.

V AL DTSERE. — Prancūzi
jos Alpėse po didelės audros kal
nuose nuslinko didelė masė snie
go, kuris užkabino kalne sto
vintį slidinėtojų viešbutį. Nuo 
Solaise kalno nuslinkęs sniegas 
palaidojo 42 asmenis, kurie snie- 

] ge žuvo. Kitus 60 jaunų sli-
;tybės departamentas pareis-j dinėtojų pavyko iškasti gyvus, 
kad sovietų vertėjas turi Sniego banga nušlavė daug au- 

imunitetą tik tada, kai jis atlie- tomobilių, stovėjusių viešbučio 
Senate Marrietta miesto me- savo Jungtinėse ięjeme Viešbutyje gyvendavo

ras pademonstravo kilimo degi- ^ew. ^or^e; Nelengva jauni studentai, nes jis specialiai
ma. Jis greit užsidegė ir leidot įtikinti, kad jis susitikdamas su 
tirštus, juodus dūmus. Senato- \ Amerikos seržantu Seattle, atli- 
riai išgirdo iš miesto ugniage-: Kinė.i° savo tiesiogines pareigas 
šių vado, kad gaisras taip greit, Jungtinėms Tautoms, 
išsiplėtė po visa namą tik dėl to | Sovietai protestą, pareiškė ir 
kilimo. Senatas dabar svarstys Į JT sekretoriui, kuris irgi pa- 
kaip sutaprinti kilimams !tai-1 neigė, kad Tchomirovas turi di- 
komus reikalavimus. plomatinį neliečiamumą.
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L SS kilo iš pastangų lietu- į ti atskirą patalpą), tačiau, pir-
V IMI METAI

^yresniyjy skaučių bu reti s,

L Kerelienė.
Archyvu*i ' ie-1

Z. liarmutė, I 
indašiūtė

DAtBAI
u š:cs dienos rūpesčiais, su lietuviškom tradicijom|

ir . . . sa sava karalaite j

arbu, kad toji me
tų, bet patektų į
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P5. IRENA KERELIENe

GiUndos" vyr. skaučių būrelio 
vadovė.

čikagieciai
ŽMONES j mieji šią filmą išvysti š. m. ke- 

ijo 21 d. Įsisteigė vyr. I I vo 14 (L, 7 vai. vakaro, Jauni-
du; jį sudaro 12 vyrJ Artėja mūsų garsinimo fil-|mo Centro-didžiojoje salėje. TS-i 
įkyklą, gi vyr. skautės« mo premjera. V-tosios Tautinės Į kinds gausaus žiūrovų būrio, į 
ų sesių eina pareigas i stovyklos filmo premjeros Chi- į vietos skautų ir skaučių tuntu! 

ičiūtė, A. Pavil- į cagoje laukiama su dideliu su- tuntininkai ir kitų vienetų va- į
sidomėjūnu. Ilgokai užtrukęs dovai jau rūpinasi vietų rezervą- j 

■filmo pagaminimas pareikalavo vūnu. Iš anksto kre 
daug Įtempto darbo valandų. Di-j netų vadovus, kad jums rezcr- j

• dokas būrys skautininkų, skau- vuotų vieta.-. Informacijų šiuo į _
tininkių ir jų talkininkų skyrė reiga}umielai suteiks ir ps. kun. mųjų organų kadencija. Skau-, 

~ I savo sugebėjimus ir aukojo lais- Algimantas Kezys, S. J., Jauni- - tiški vienetai, vadovai per me-

uc:ose Lr’landos” būrelio
atliko dali programos, 

parinkdamos tikrai gra-(
eilėraščių: juose tiek daugi
r S^noms> bran- yąjągjjo valandas, kad ekrane m0 Centre.
»tnusu cijoms.. uosir- j atgimtu visoje savo istorinė-1
jie buvo paae.damuot:; dar je v.toji Tautinė sto-!

laukė jų giedamos! vyUa_ filmo
<1' “ ‘ Ja ' buotojams pavyko atsiekti už-į

. U ,K;a Pabrėžta tikslą, štai Penktoji!
. 15 ; Tautinė Stovykla filmo bendra-;
ja^n.mo pastangos vy- j

uosius visada džiugina. \
cnu stebėti gratia būrelio! Teksto autoriai: Sofija Jelio-

.e:x:ą: linkėk r,kad š‘io būre-!aieaė» Bronius Juodelis, Vytau-
esės !a :r toliau nenutrūks- Kasniūnas, Danutė Korzome- ■

tęstų, iprasmindamos žo- n2’ 'ytautas Namikas, Irena še-
kuriuos jos ištarė, duo-i re^iea®’ ^jolė Užubalienė, Juo-

tės ižodi S. J. zas Vaišnys, S. J., Vladas Vijei-

gračią būrelio j

Baigėsi bėgamoji LSS renka-

viuose resiizuoti skautybės idė-; mučiausi 
ją, Įrodydama, kad skautavimas' džiaga n 
lietuvio- mintijimui yra artimas. ■ LSB are 
Jau čia, emigracijoje, per mūsų i 
eiles perėjo tūkstančiai jauni-1 .

j i pej-zjureti savo vadovaujamo 
mo. Vlem « daugrnu, tat. ma- asmeniškai)
s.au pasBeme sauo-savo aplm-i^^ veiUo3
K UI iš savo skautavimo šaltinio, . v , ±ir svarbesnę, nebūtiną vienetovieni pasisavino ta idėją visoL. .- 7 i L- -. i I bėgamosios veiklos tęstinumuisavo gyvenimo vadovu, kiti tik j .. .. . .. Tr7 .. . ... J palaikyti, siųsti ESB VS.apgraibomis pažino jos išorini

zdą, et LSS istorijos pažini-
i svarbu žinoti jų visų skau-

žinant, kaip šiuo metu jaunuo
li.-. ypač tos, kurias dažniausiai 
visur renka matyti, yra užsiėmu- • 
s os, negalima pro šio būrelio ‘ 
verkia tytomis praeiti.

Kas mėnesi jos renkasi į su
eigas ir, pačios pasirinkusios ku
ria aktualią šiandieninio gy- 
\ en'mo tem°, <rapvaiwjo stalo 
diskusijų” principu ją nagrinėja, 
i vz.: ‘"Moratorium” temą. To
kios diskusijos lavina jas dvejo
pai: skatina domėtis, sekti gy- 
\ en'mo ir aplinkos įvykius ir pa- 
(.e Ta lietuviškam minčių išreiš
kimui. “Gilandos” būrelio sesės 
Ifbai aktyvios ir kitoje lietuviš
koje veikloje, dažnai matomos * 
Įvairių parengimų talkoje; jos - 
susiraminusios su lietuviško gy
venamo reikalais ir rūpesčiais. 
T raė rusių metų lapkričio mėn. 
f'hiragoje Įvykusiame ‘"Holiday 
Folk fair” — tautybių festivaly
je š:o būrelio sesė Laima rla- 
čaitė buvo išrinkta šventės ka
ralaite. Jos išrinkimu visos bū- 
reho sesės didžiavosi ir tebesi-. 
didžiuoja.

Tunto suruoštose bendrose

kis, Birutė Vindašienė.
Skaito: Sofija Jelionienė, Da

lia Juknevičiūtė, Vytautas Juod
ka, Nijolė Užubalienė.
Dainos ir muzika: kompozito-

J

Romaną galima Įsigyk arba: užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome

t

"NIDOS" LAIVAS ATSISVEIKINA SU VYRIAUSIA SKAUTININKE

LS Seserijos Vyr. Skautininke v. s. Malvina Jonikienė (vidury) Chicagos 
"Nidos" laivo juru skaučių sueigoje. Kairėje — laivo vadė ps. Aldona Jo- 

varauskienė. dešinėje — laivo iždininkė vyr. sk. Vida Račiūnienė. 
a Romo Račiūno nuotr.

Knygoje 
vos kraštas, 
ir kit

randame gyvat ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių^ išgyvenimai

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — .$3.50. 404 puslapiai.

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
1*OVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

enėių gerąjį darbeli 
kartu su Lietuvos

kterų dr-jos narėmis jos ap-
kė senelius, gyvenančius Oak

i orest prieglaudoje, apdalinda-
mos juos dovanėlėmis, pradžių-! riai — Bronius Budriūnas, Bro- 
gindamos sveikinimais ir jaunat-1 nius Jonušas.
višku šypsniu. • Dainininkai — Chicagos skau-

i tai ir skautės vad. Alvydo Va- 
saičio.

Kanklės, skudučiai — Toron
to skautai ir--skautės vad. Stepo 
Kairio.

Garsą Įrašė: Modestas Jakai
tis, Romas Kezys, “Laisvės ži
burys”, Algimantas Kezys, S. J., 
Petras Petrulis, “Margutis”, Jo
nas Ralis.

LAIMA PLAČA1TĖ

Kalbos priežiūra: Zita Visoc- 
kienė.

Grafika ir animacija: Vytau
tas Stanaitis.

T ech ninė talka: V anda Alek- 
s navičienė, Romas Račiūnas.

Režisierius ir operatorius: Al
gimantas Kezys, S. J.

Filmo mecenatai; LSS Pirmi- 
ja, Chicagos Skautams Remti 
Draugija, ASS Filisterių Skau
tų Sąjunga, LSS Brolija, LSS ( 
Seserija, Baltijos ir

•k Naujieji Vyriausi Skauti
ninkai atvyksta Į Chicagą. LS 
Seserijos tyriausioji skautinin
ke- v. s. Malvina Jonikienė ir 
LS Brolijos vyriausias skauti
ninkas v. s. Vladas Vi j eikis baig
dami savo kadenciją, sekmadie
ni, vasario'’ 15 d., pareigas per
duos naujai išrinktiesiems Se
serijos ir Brolijos VS s. Leoki- 
jai Milukienei ir v. s. f ii. Petrui 
Moliui. Iškilmingoji vadovybės 
pareigų perdavimo sueiga Įvyks 
11 vai. ryto. Jaunimo centro di
džioje salejė. Visi skautininkai, 
skautininkės, vadovai, vadovės, 
vyr. skautės, skautai vyčiai aka- 
demikai-kės, skautų-čių tėvai, 
rėmėjai ir visuomenė kviečiami 
dalvvauti.Į

■įr Skautininke Danutė Siemaš-
Gabijos l kienė nuo sausio 1 d. perėmė 

tuntai, Detroitas, Skautininkų- LSS S eserijos vadeivės parei-
Gilandos" būrelio vyr. skautė, šį ru-ikiu Ramovė, Čikaga, Lituanicos gas Atlanto rajonui. Praėjusius 
denį išrinktoji Chicagos tautybių . * . , . „

karalaitė. skautų tuntas, Čikaga, Kerną-

A PTŠ5 T A A T e-<3P°natais įvairiais, mes pa-ispalviai margi klounai... Koply- 
* siskirstom darbais ir, kai suve-Stelės ii- kryželiai, pagalvėlės ir 

Tf 4 7JJTIZA į zam i vieną vietą viską, ką tu-j takeliai, žvakidės ir žiursteliai; 
h A/J t IRU Į rim, tai savo akim netikim ir Į 

atliktą darbą su džiaugsmu žiū-

Aušros Vartų tuntas 
jau pasiruošęs

Rodos, taip neseniai Kaziuko 
Mugė praėjo, o žiūrėk — vėl ir 
kita priartėjo. Laiko liko ne
daug. bet Aušros Vartų tun- i 
tas nieko nebijo, nes, ar snigo j
ar lijo, tunto sesės ir jų mamy- i mės i namus.

Aušros Vartų tunto darbo bū
re! >• yra sudarytas tik Kaziuko 
mugės talkai atlikti. Jis subu
ria mus visas jau šeseri metai iš 
eilės po Įvairius sesių bei gerųjų 
mamyčių butus. Ten mes dirbam - i
per savaitę vieną dieną bendrus 
mugės darbus, be to, dar neša-

tis prie Kaziuko Mugės darbų 
vis skubėjo — lipdė, piešė, siu
vo ir kiekviena savo rankas 
d?rbui siūlo...

Cicero sesės ir tėveliai, kaip 
t^s bitės, darbo ir laiko negaili, 
kad, mugės dienai atėjus, galėtų 
.'ušros Vartų tuntą praturtinti 
atliktais savo darbais: degintom 
l'kštėm. dėžutėm ir Įvairiais 
medžio drožimais. Cicero nuo 
Chicagos kad ir toli, bet vienos ■ 
k;tas pasiekiam, kad galėtumėm ) 
r?-itart; dėl ruošiamos mugėsi 
d'>r’ n. Kad papuoštume mugę

Niekas mūsų nesnaudžia: 
visos siuva, lipdo ir audžia: 
medžius piausto — droži
nėja ir gražias koplytėles 

bei lėkštes dirbinėja...
Baigtieji darbeliai vis auga, 

~rikrautų dėžių skaičius djdėja, 
ir besiartinančios mugės rūpes
tis mažėja... Nebaisu, kad mu
gė jau čia pat, mes visai pasi
ruošusios laukiam.

Kaip darželio gėlės, išrikiuotos 
tautiniais drabužiais aprengtos 
l i s... fypsos plač’ai ivairia-

trejus metus šias pareigas labai 
sėkmingai vykdė s. Leokadija 
Milukienė, kuri LSS korespon- 

I dencinio suvažiavimo buvo iš
rinkta LS Seserijos vyriausia 
skautininke.paveikslai padaryti, dailiai ap

lipdyti. Viskas jau gražiai su-! 
dėta ir tik laukia, kada ateis [ 
Kaziuko mugės diena.

Į visą tai žiūrint, mums links-j phijoje, Rochesteryje, Waterbu- 
ma ir smagu, kad galėjom pajryje, Putname, Washingtone ir 
daryti visos kartu, kad tiek dar- Worchesteryje. Vadeivės dar
bo sugebėjom atlikti ir ramiai bas yi'a palaikyti ryšĮ tarp šių 

vietovių vienetų ir Vyriausios 
| ^kautitininkės. Šios pareigos 
j pareikalauja daug laiko kores- 
i pondencijoms, kelionėms.

Perduodama pareigas s. Milu- 
: kienė reiškia padėką šešiems tė- 
j vams rėmėjam už parodytą jai 

talkon

Atlanto rajonui priklauso LS 
Seserijos vienetai Bostone, Eli- 

į zabethe, New Yorke, Philadel-

sau Kaziuko Mugę pasitikti

Dabar laukiam Į mugę atei
nančių tėvelių ir svečių!

Tikimės, kad mūsų prekės i 
patiks ir. mugei pasibaigus, sta- j 
lai tušti liks; mūsų tėveliai ir:

; sveteliai — viską išpirks!... Mes I . , •{žinom, kad ju dosnios rankos. I Paiam5.ir 
tad ir mūs, pajamos bus „e- nau)?Jai vadove1' 
menkos... Galėsime i stovykla | 
važiuoti, gražiai stovyklauti, i 
žaisti ir dainuoti!...

Tad Kaziuko Mugėje pasima
tysim, savo gražias prekes išsta- 
tysim. Visi rasime daiktų, ku-i 
rie naudingi ir reikalingi. Mes 
gi, tuntai visi, būsime už paramą į 
labai dėkingi!...

• v. s. Bronė Variakojienė I

visus

LSB Archyvo Skyr. gedėjas

siųsti čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, Illinois 60608J

reasons for buying Bonds.

There’s one other very im
portant reason why Americans 
already own over $52 billion 
in Bonds.

It’s called pride.
It just so happens that most

Alittleover 4 dollars for 
every 3 you invest Plus, the 
privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

You wouldn’t like it, of course.
You see, one of the nice 

things about buying ILS. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the

Bonds.
First of all, if you think

this is the best piece of real 
estate going.

If you happen to be one of

0®-

forget it Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
haul. For a quick return, there

a budb
They do pay off, however.

Handsomely, as a matter of fact

of ours, why not buy into it
Sign up for the Payroll Sav

ings Plan where you work.
Or go to your bank.
And cough-up that $18.75. „
Please.

Take stock in America
Buy ILS. Savings Bonds & Freedom Shares

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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Detroito policininkas stropiai eina savo pareigas ir surašo protokolą nevietoje pastatytiems au- 
tomobiliams. Nežinia, kur jis prikabins "tiekei". Netoli šios vietos buvo gaisras ir ugniage

siai aptaškė automobilius vandeniu, kuris bematant virto ledu.

Ištrauka iš Domo Veličkos straipsnio 
"Ar tikrai Vaižgantas paseno?"

I dvasini didumą, tai išeitų, jog l 
tais pačiais geografiniais ma- Į

1 tais mes matuotume ir žmogaus Į 
asmenybės turinį, o tuo pačiu I 
ir tautos dvasinį didumą. Ko, ’ 
pavyzdžiui, būtų verta mūsų j 
sprendimo išvada, jei tokiu geo
grafiniu matu imtume matuoti 
raketų konstrutorių vokietį dak
tarą von Brauną ? Tą, kuris geo
grafiškai priklauso žymiai ma
žesniam kraštui už Jungtines 
Amerikos Valstybes, kuriose tas 
Braunas dabar vadovauja skri
dimams į kitas planetas?

Tur būt, jau kai ką girdėjo- j 
me ir apie lietuvį daktarą Algir
dą Avižienį ? Apie tą, kuris, kaip 
amerikiečių spauda skelbia, su
konstravęs “neklystantį kom- 
puterį”, nūdien vartojamą tarp
tautinėj navigacijoj?

Jis — tasai lietuvis daktaras 
Avižienis — juk geofrafiškai dar 
mažesnės tautos žmogus, negu 
vokietis daktaras von Braunas. 
Bet žiūržkite: jis — tasai lietuvis 
Avižienis — ir dar žymiai jau
nesnis už Brauną — savo proti
niu potencialu įsirikiavo į pačių 
didžiųjų valstybių intelektualų 
gretas.

Ar Amerikos techninės didy
bės kilime tik tas vienas lietuvis 
Avižienis težinomas ? Ar daugiau 
tokių esama? O taip. Greta Avi
žienio šiuo metu tame pat tarp- 
planetinių skrydžių planavime 
dirba ir kitas panašaus amžiaus taį nuo jyr 
lietuvis — daktaras Arvydas 
Kliorė. Ir jo — Kliorės — proti
nė jėga čia ryškiai yra prasiki- 
šusi tarp daugelio didelės vals-

Tautos turi žmonių, kurie nie
kada nesensta ir kurie niekada 
nemiršta. Tokių žmonių pečiais 
esti paremtas ir tų tautų istori
nis likimas. Kokia būtų Ameri
ka be Tomo Jeffersono ar be 
Benjamino Franklino? Kokia 
būtų Didžioji Britanija be Wil
liam© Shakespeareo? O Vokie
tija be Goethės, be Schillerio? 
Rusija (ne sovietinė) be Mika
lojaus Gogolio ar Feodoro Dos
tojevskio? Tai vis didelių tau
tų žmonės.

O Lietuva ar turi tokių niekad 
nesenstančių žmonių?

Susidūręs su tokiu klausimu, 
nes vienas čia, tur būt, galės 
pakraipyti galvą ir, gal būt, ne
svyruodamas atsakys: “Maža 
tauta— maži ir jos žmonės”. Bet 
ar iš tikrųjų taip esti?

Jeigu iš geografinių duome
nų mes spręstume apie ^taufbs

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

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

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 Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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tybės žmonių, kurie dabar pla
nuoja pirmąjį žygį į Marsą.

Tai reiškia, jog tautų bei vals
tybių didumas matuojamas ne 
vien kvadratinėmis mylimomis 
ar kvadratiniais kilometrais.

Lietuva būtu tikrai labai ma
ža, jeigu ji neturėtų Kristijono 
Donelaičio , savo kūrybiniu ta
lentu iškilusio greta Rytų ir Va
karų didžiųjų autorių.

Be Balio Sruogos, be Vinco 
Krėvės... Lietuva būtų tokia pat 
maža, kaip ir Didžioji Britanija

be Shakespeareo, kaip Norvegi-i 
ja be Ibseno, kaip Vokietija be 
Goethės ar be Hauptmanno.

Be Mikalojaus Čiurlionio... Lie
tuva būtų tokia par maža, kaip 
ir Belgija be Rubenso, kaip Ita
lija be Titiano ar Michelangelo...

Be Kazimiero Būgos, be Jo
no Jablonskio' Lietuva būtų to
kia pat maža, kaip ir Vokietija 
be Prano Boppo ar be Adalberto 
Bezzenbergerio...

Ir taip toliau.

Melrose Parkas
Nauja Klubo valdyba

Melrose Parko Lietuviu Ame
rikos Piliečių klubas suorgani
zuotas ir veikia nuo seniausių

P. Stravinsko 
surinktos aukos

Komiteto dr. P. Grigaičio pa
minklui statyti narys P. Stra
vinskas surinko $239.00 aukų, 
kurios jau buvo paskelbtos Nau
jienose spalio 2d. — $100.00, 
lapkričio 24 d. — $33.000, gruo
džio 12 d. — $80,00 ir 1970 m. 
sausio 3d. — 26.00. Viso su
moje — $239.00. Tada neturė
jome visų aukotojų pavardžių, 
todėl skelbėme tik tas, kurias 
tuo metu turėjome.

Dabar pateikiame aukotojų 
sąrašą.

Po $25 aukojo: Dr. Balys Ma
tulionis (Wallum Lake, Rhode 
Island) ir Petras Stravinskas.

Po $10: Dr. Kazimieras Pau- 
tienis, Jonas Armėnas, Jurgis 
Stravinskas, Antanas Dovydai
tis, Zigmas Dautartas, Simanas 
ir Jadvyga Kontrimai (bendra 
šeimos auka, Irvington, N. Y.) 
it Zigmantas Jankus.

Po $5: Jurgis Juodis (Brook
lyn, N. Y.), Petras Tamulionis, 
Algis J. Kasulaitis, Aleksandras 
Dabšys (Los Angeles), Dr. Juo
zas Tautvilą (Gary, Ind.), Leo
nas Kačinskas ) Washington, D.i 
C.), Petras Bielinis, Dr. Danie
lius Degesys, Juozas Krygeris,

Koks Dr. Račkaus istorinių darbų likimas?
Netrukus sueis penkeri me-

— — Aleksandro Rač
kaus mirties, bet iki šio meto 
dar nieko nežinome apie jo pa
liktus istorinius lietuvių tautos 
tyrinėjimus.
'Velionis Dr. Račkus buvo gi

lus katalikas, įtakingas kata
likų veikėjas, plačiai žinomas 
archeologas ir senienų rinkė
jas. Dr. Račkus visą savo gy
venimą nuo profesijos laisvą 
laiką skirdavo istoriniams dar
bams. Rašė ir leido šiuo klausi
mu knygas ir straipsnius. Rin
ko įvairius muziejinius ir ar
cheologinius eksponatus. Di
delį savo rinkinio dalį, 1935 me
tais Lietuvos vyriausybės kvie
čiamas, nuvežė į Lietuvą ir 
perleido Vytauto Didžiojo mu
ziejui Kaune.

1940 m. rusams okupavus 
Lietuvą, Dr. Račkus, kaip Ame
rikos pilietis ir Amerikos kon
sulato Kaune gydytojas, grįžo 
į Ameriką ir nuo 1941 metų vėl 
pradėjo planuoti Lituanistikos 
muziejų Chicagoje. Velionis 
nekrovė turtų, nestatė puikių 
namų, bet visą savo laisvą 
laiką ir santaupas skyrė litua- 

| nistiniams reikalams, muziejaus 
; steigimui. Jis supirkinėjo eks

ponatus istorinės vertės kny-
I goms išleisti.. Visą įsigytą me- 
į džiagą jis buvo tvarkingai su
grupavęs.

1965 metais prieš savo mirtį, 
visą savo per 25 metus kruopš
taus darbo surankiotą neįkai
nuojamą turtą Dr. Račkus per
leido S. Bazekui Jr. Dr. Lačkus, 
teko girdėti, buvo parašęs isto
rinės ir proistorinės svarbos tri
jų tomų knygas. Pirmas tomas 
buvo baigtas dar jam gyvam 
tebesant. Jis pats matė jau įriš
tus kelis savo lietuviškos ir an
gliškos knygos egzempliorius. 
Bet antras ir trečias tomai liko 
nebaigti. Dr. Račkus turėjo 
porą gerų bendradarbių, kurie 
buvo pasisiūlę perrašyti rank- 

| raščius ir pagelbėti išleisti kny
gas. Dr. Račkui mirus, nieko 
apie tuos rankraščius neteko 
girdėti.

Dr. Račkus labai norėjo pa-

matyti antrą ir trečią tomus, 
bet likimas kitaip lėmė. Jis 
mirė tų tomų nematęs. Bet dak
taras, žinodamas sunkią lietu
viškų leidyklų būklę, buvo su
koncentravęs pakankamai pi
nigų likusiems savo darbams 
išleisti. Taip jis bent prieš mir
ti buvo pasakęs. Testamentą jis 
paliko savo draugams, geriems 
katalikams. Visiems būtu įdo
mu patirti, koks yra Dr. Rač- 
kaus istorinių darbų likimas. 
Ar jo palikti darbai bus išleisti, 
ir kada? Pirmojo tomo vieną 
egzempliorių turiu, norėčiau 
žinoti, kada galėsiu Įsigyti se
kančius du tomu. Bevartyda
mas pirmą tomą prieinu įsiti
kinimo, kad antras ir trečias 
turėtų būti dar vertingesni.

Senelis Vaidila

MOKYKLOS VAKARE
ir vaikams — 

pusė kainos

laikų. Jo tikslas — padėti mies-j Klubas remia Lietuvos lais- 
telio ribose gyvenantiems lie- vinimo kovos reikalus ir dar- 
tuviams ar lietuvių kilmės gy- bus stambesnėmis aukomis, 
ventojams ginti jų teises miesto Savo dali atiduoda ir šalpos rei- 
valdžioje, teisės pagrindu su- kalams — Balfui.
tvarkyti nesusipratimus ar pa-jir Melrose Parko Lituanistine 
sitaikancius painesnius reika- mokyklos.
lūs. 1970 metų klubo valdyba paskyrė 
išrinkta tokia: Victor Lyons!
(Liutikas) — pirmininkas, Pe- Kai tik re 
ter Tautkus -— vicepirmininkas, |ma.
Otto Mejeris — sekretorius, .Jo-1 .... . . _

Ty< % x Klubas vra Lietuvių rondonas l taras — finansų sekreto-! ' ... . v w u
t i’ i i- narvs su pradiniu įnašu 200nūs ir Juozas Lrbelis — izdi- , / z , .. ..v

ninkas Į dot., k uris bus didinamas iki
[pilnos tūkstantinės. Klubas 

Keli žodžiai apie pirmininką parė mė 1969 m. Lietuviai Tele-
Victor Lyons — senosios kar- j 

tos lietuvių išeivių vaikas, gi-l 
męs New Yorke prieš dau
giau nei pusšimtį metų. Pui
kiai kalba ir rašo lietuviškai.! 
priklauso kolonijoj veikian-į 
čioms lietuvių organizacijoms, | 
kurių daugumoje yra vadovy
bėje. Yra bekompromrsinis 
kovotojas už savo tėvų gimtojo 
krašto laisvę ir Lietuvos nepri-į 
klausomybę. Gerai žinomas ir 
įtakingas miesto politikierių 
tarpe. Du terminus — aštuone
rius metus buvo Melrose Parko 
miesto tarybos nariu, dabar 
yra miesto valdybos iždininkas. 
Mielai padeda lietuviams su
tvarkyti įvairius reikalus ar ki
lusius nesusipratimus miesto 
valdžioje. Dirba International 
Harvester bendrovės Melrose 

Petras Čigas, Vytautas Januš- 
kis, Dr. Andrius Bridžius, An
tanas Gargasas, Jonas Gudėnas 
ir Dr. Jonas Mačiulis.

Po $3: Dr. Edmundas Juodė- 
nas, Stasys ir Estera Alšėnai 
(bendra šeimos auka), Felici
ja Modestavičienė, Eduardas j Parko padalinyje, yra vieno 
Kernauskas, Benediktas Gar- j 
lauskas, Dr.- Vitoldas Gruzdys, 
Pranas Karalius, Vaclovas Ka- 
sakaitis. Feliksas Mackus ir 
Juozas Darnusis.

Po $2: Petras P. Ezerskis, An
tanas Gailiušis, Leonas Kazė
nas, Dr. Juozas Jakštas, Vladas 
Bacevičius, Jonas Lozoraitis ir 
Lionginas Leknickas.

Iš P. Stravinsko gauta pas
kutinis dr. P. Grigaičio pamink
lui statyti aukų sąrašas sumoje 
$44č šis sąrašas su aukotojų pa
vardėmis paskelbtas Naujienose 
vasario 7 d.

P. Stravinskas aukų surinko 
viso $283.

Visiems aukotojams ir aukų 
rinkime pasidarbusiam P. Stra
vinskui tariame nuoširdų ačiū

Komiteto vardu
Algirdas Budreckas

skyriaus vedėjas — bosas. Jo 
pastangomis klubo vadovybė 
atjaunėjo, nes klubo valdybą 
sudaro daugumoje jaunimas.

vizijoje 200 dol. Pats pirminin- 
•kas ir jo vadovaujamo klubo 
I valdybos nariai visados yra 
i Įsijungę j didesnių kolonijoj 
j rengiamų švenčių, pvz. Vasa
rio 16-tosios šventės ar birželio 
I trėmimu komitetus. Beveik vra 
; nuolatinis vadovas salėse Va
sario 16-tos minėjimų oficialio
sios dalis. Klubas liko vieninte
lė kolonijos organizacija, ku- 

Įri suruošia apylinkės lietuviams 
vieną gegužinę — pikniką me
tuose. šiais metais gegužinė 
įvyks rugpiūčio mėnesį, bet 
tikslesnė data bus paskelbta 
vėliau. Gegužinė Įvyks May
wood gegužinių parke — miš
kelyje prie Des Plaines upės. 
Klubo vadovybė ir miesto tary
bos nario Sam Bružas pastan
gomis 1970 m. vasario mėn. 16 
d. Melrose Parke bus paskelb
ta lietuvių diena. Proklamaci
ją remia miesto taryba, ir ją 
pasirašys miesto burmistras Ja
cob La Spisa. (kt)

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

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

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

□nd Loan Association

UP TO

mėnesiai

NARIAMS
• Sell & redeem U. S. Bonds
• Two large free park'g lots
• Save-by-Mail Kits
• Travelers Checks
• Safe Deposit Boxes

Ant visy knygeliu 
sąskaitą

Nuošimčiai priskaitomt 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

Certifikaty sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $1,000. Pelnas mokamas 
kas trys

iTAI
• Vacation Club
• College Bonus Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• Christmas Club
• Insured Family Savings

TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

• Notary Public Service
• Free community rooms ter 

your organiz'd meetings 
pay all family bills with 
our spec'l money order 
checks.

; g g| ■ iį * f

iBTi į B

fi

HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. and FriL 9 to 8, Saturday 9 to 12:30

John Pakel, Sr., President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 7575
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Jaltos konferencija
Prieš dvidešimt penkerius metus įvyko istoriška Jaltos 

konferencija, apie kurios pasekmes labai daug buvo kal
bama ir labai daug rašoma. Buvo reiškiama nuomonė 
(kai kurių ji ir dabar tebereiškiama), kad Jaltos konfe
rencijos nutarimai daugiausia prisidėjo prie Sovietų Są
jungos įsigalėjimo rytų Europoje. Esą, Stalinas apstatęs 
jau sunegalėjusį Rooseveltą, kuris nebepajėgęs tinkamai 
orientuotis.

Jaltos konferencija, kaip žinia, įvyko 1945 metais. 
Prasidėjo ji vasario 4 ir baigėsi vasario 11 d. Svarbiausi 
tos konferencijos dalyviai buvo vadinamieji “trys didie
ji”: Rooseveltas, Churchillis ir Stalinas. Kiekvienas jų 
turėjo nemažai patarėjų.

Konferencija daugiausia buvo sušaukta prezidento 
Roosevelto pastangomis. Karas su Vokietija ėjo prie ga
lo. Tiek vakariniame, tiek rytų fronte vokiečiai traukė
si, jų karo mašina braškėjo. Buvo aišku, kad jie ilgai 
nebegalės atsilaikyti ir turės pasiduoti. Visai kitoks rei
kalas buvo su japonais. Jie dar atkakliai tebekariavo. 
Amerikos karo vadovybės apskaičiavimu, po Vokietijos 
paklupdymo Japonija dar galėjo kariauti kelis mėnesius. 
0 tai reiškė, kad Amerikai būtų tekę pražudyti daug tūks
tančių kareivių.

Kad to neatsitiktų, Rooseveltas ir buvo pasinešęs kaip 
galima greičiau gauti iš Stalino paramą Japonijos karui 
baigti. Svarbiausia dėl to jis ir norėjo susitikti su Stali
nu ir aptarti Europos pokarinį klausimą, tiek Japonijos 
karą.

Konferencijai buvo pasiūlytos kelios vietos?"’ Bet 
Stalinas nesutiko niekur išvažiuoti už Sovietų Sąjungos 
ribų. Tad ir nutarta buvo ta konferencija laikyti Jaltoje, w V w </ V / j
Kryme.

Kadangi vis dar tebekartojama, kad Jaltos konferen
cijoje Rooseveltas tiesiog “pardavė” rytų Europą, o ypač 
Lenkiją, tai atsiliepė tos konferencijos du dalyviai, bū-

atstatymo klausimas daugiausia sukėlė ginčų. Stalinas 
vis reikalavo, kad Lenkijoje būtų sudaryta “draugiška 
Maskvai valdžia”. Tokią valdžią jis jau buvo ir sudaręs. 
Po ilgų ginčų vis dėlto sutiko, kad į jo sudarytą valdžią 
būtų įsileisti ir kai kurie Londone sudarytos lenkų egzi- 
linės valdžios nariai. Be to, buvo pasisakyta už tai, kad 
po kurio laiko Lenkijoje turės būti pravesti laisvi ir ne
varžomi rinkimai. Tačiau, Stalinui “laisvi rinkimai” 
reiškė tokius rinkimus, kuriuos griežtai galėjo kontro
liuoti Maskva. Nieko tad nuostabaus, kad Lenkija pate
ko Maskvos kontrolėn. Jai Maskva paskyrė gynybos mi
nisters, kuris buvo ištikimas jos tarnas, lenkų kilmės 
(bet lenkiškai beveik nebekalbąs) maršalas K. K. Rokos- 
sovskis. Vėliau tas Maskvos primestas savo rūšies “ge
neral - gubernatorius” ėjo net vicepremjero pareigas. 
Nuo jo buvo atsikratyta po Stalino mirties, kai iš kalė
jimo į valdžią grįžo Gomulka.

Taip buvo pasielgta su Lenkija, taip Stalinas pasi
elgė ir su kitomis rytų Europos valstybėmis. Jis sutiko, 
kad ten būtų pravesti laisvi ir nevaržomi rinkimai, bet 
savo žodžio nesilaikė: be jokių ceremonijų toms valsty
bėms primetė komunistinius režimus.

Pasak Harrimano, Rooseveltas ir Churchillis dėjo 
visas pastangas susitarti su Stalinu dėl tinkamo pokari
nės Europos sutvarkymo. Ir susitarta buvo, bet Stalinas 
pasielgė išdavikiškai, nesilaikydamas savo įsipareigojimų.

Maždaug panašią nuomonę pareiškė ir Bohlen. Jis 
dar pridūrė, jog pokarinė Europa nebūtų buvusi kitokia, 
negu ji yra dabar, jeigu Jaltos konferencija ir nebūtų 
įvykusi. Faktiškai toje konferencijoje Stalinas mažai 
tesiginčijo ir nelabai tesipriešino įvairiems nutarimams. 
Tai atrodė keista, sako Bohlen. Tačiau, vėliau paaiškėjo, 
jog Stalinui jokie susitarimai ir įsipareigojimai nieko ne
reiškė: jis jų nesilaikė ir nemanė jų laikytis. Tik jėga 
galėjo jį priversti nepažeisti susitarimų. Bet apie jėgos 
panaudojimą negalėjo būti ir kalbos, turint galvoje tas 
nuotaikas, kokios tada buvo susidariusios Amerikoje ir 
kitur.

tent W. Averell Harriman ir Charles E. Bohlen. Pirmasis 
tada ėjo Amerikos ambasadoriaus pareigas Maskvoje, o 
antrasis buvo vertėjas. Vadinasi, tiek vienam, tiek ki
tam yra gerai žinoma tai, kas vyko Jaltos konferencijoje 
ir kokie nutarimai ten buvo padaryti.

Savo pareiškime spaudai Harriman sako, jog teigi
mas, kad Lenkija ir kitos rytų Europos valstybės buvo 
Stalinui “parduotos”, neturi jokio pagrindo. Lenkijos

Ryšium su Jaltos konferencijos 25 metų sukaktimi 
Įdomų pareiškimą padarė ir Vladimir N. Pavlovas, ku
ris buvo Stalino vertėjas. Nors Rooseveltas dėl ligos, sa
ko jis, ir buvęs pasikeitęs, bet labai gerai orientavosi. 
Esą, teigimai, kad jis padaręs daug koncesijų Stalinui, 
nėra pagrįsti. Stalinas, esą, padaręs daugiau koncesijų.

Gal ir taip. Bet ko vertos buvo tos koncesijos, jeigu 
jis jų nesilaikė?
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pusei metų__________ — $11.00
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įminima ir per du laisvo ir ne- 
j priklausomo gyvenimo dešimt- 
1 mečius Lietuvoje. Dabar Va- 
isario 16 turi ir kitą, lietuvių 
tautai laisvės siekimo ir už ją 
neatlaidžios kovos prasmę. Va
sario 16 dabar prisimintina neI # e
'tik kaip šviesiausia diena mū- 
jsų tautai dvidešimtame amžiu
je, bet nelemtai susiklosčius 
istoriniams Įvykiams, ji mums 
uždeda ir didelę pareigą.

Taip jau yra pasaulyje, kad 
niekas niekam laisvės neda
vė be didelių darbų, pasiauko
jimo ir kovos. Ypač Dėtuvių 
tauta auką už laisvę atidavė ir 
dabar turi atiduoti su kaupu. 
Visos kartos laisvės siekimui 
atiduodavo savo duoklę, pagal 
to meto reikalavimus ir sąly-

Remiantis didinga istorija ir 
senomis valstybinėmis tradici

jomis, šimtmečiais kentėjusi 
svetimųjų priespaudą, atsira
dus palankesnėms sąlygoms 
lietuvių tauta ryžosi pati tapti 
šeimininke savame krašte. Lie
tuvos valstybės atstatyme ryš
kus yra trys momentai, tai: 
1918 m. Vasario 16 nepriklau
somybės akto paskelbimas, tų 
pat metų lapkričio 23 d. gelbė
ti tėvynę savanorių prie ginklo 
pašaukimas ir 1920 m. gegužės 
15 d. Steigiamojo Seimo sušau
kimas,.

Laisvajame pasaulyje gyve
nantieji lietuviai kiekvienais 
metais Vasario 16 prisimena, 
kaip savo tautos laisvės pa
skelbimo dieną. Ji taip buvo 

gas. Kova su rusais už spaus
dintą žodį; savanorių, šaulių 
ir partizanų kovos įvykdant 
Vasario 16 aktą; taip vadina
mų Miško Brolių išėjimas į ne
lygią kovą prieš rytų barbarus, 
tai vis dar neseni įvykiai. Vie
nus iš jų dar atsimena senes
nioji karta, o kaip kuriuos ir 
jaunesnieji.

Dabar toks laikotarpis, kad 
mūsų siekių erdvėje lyg ir ra
mu. Nežygiuoja armijos, ne
šviečia gaisrų pašvaistės, ne- 
griaudžia kovų griausmai. Ty
la. Atrodo, lyg viskas sugrįžo 
į normalius rėmus. Tačiau visi 
žinome, kad taip nėra, žino
me, kad dar neužgiję praeito 
karo žaizdos. Dar ir taikos su
tarties tarp kariavusių nepasi
rašyta. Daug priespaudą ken
čiančių tautų su viltimi dar 
laukia sprendimo. Tų tautų 
tarpe laisvės laukia ir pavergta 
Lietuva.

Jau tuoj bus 25 metai kaip 
Europos plotuose nuaidėjo pas
kutiniai karo šūviai, bet prie 
geležinės uždangos Berlyno 
sienų ir kitur, vis dar krenta 
laisvės ištroškę žmonės. Bet 
koks laisvės dvelgtelėjimas, 
kaip Čekoslovakijoje, nuslopi
namas priespaudą nešančių 
tankų.

Kai kas jau viltį pradeda 
prarasti. Tačiau, kaip paniu
rusiose padangėse, taip ir 
žmonių gyvenime sustingusi 
grėsminga tyla ne amžina. Vi
sokiai, net ir baisiausiai pries
paudai ateina galas. Išauš švie
sesnis rytas ir finus tėvynės pa
dangėje.

Džiaugsmas apgaubia kiek
vieno lietuvio širdį, prisiminus 
išsikovotą laisvės laikotarpį ir 
jame pasiektus laimėjimus. 
Bet besidžiaugdami pažvelgia
me ir i skaudžią Lietuvos ne
laimę šiame pat šimtmetyje. 
Tačiau ne nusiminti mums rei
kia, bet vieningai visas jėgas 
sukaupus ruoštis ir ypač jau
nąją kartą ruošti būsimiems 
žygiams ir darbams.

Dar karo liepsnoms neišblė- 
'sls, 1918 metais didieji tautos

Greičiausias pasaulio karinis lėktuvas YF-12, kuris gali skristi iki 2,000 nnyiiy par valanda srei- 
čiu, išbandomas Kalifornijos dykumoje. Lėktuvą suprojektavo bendromis jėpomis Erdvės Tyri

mu Agentūra ir karo aviaciįa.

PREKYBA ŽMOGIENA
Visi skaitėme, kad Biafros 

{sukilėliai pralaimėjo karą prieš] 
[Nigerijos kariuomenę. Biafros 
j kraštas,^augiausia apgyventas 
Ubų tautelės, norėjo atsiskirti 
Į nuo Nigerijos ir savarankiškai 
[ tvarkyti savo reikalus, bet ne- 
į pajėgė.

Užsienio korespondentai pra
nešė , kad sukilimas buvo pra
laimėtas dėl maisto stokos. 
Chicago “Sun — Times” kores
pondentas, aprašinėdamas pas
kutinius Biafros ir Nigerijos 

vyrai sostinėje Vilniuje visam 
pasauliui pasakė, kad lietuviai 
nusprendė patys būti savo kraš
te šeimininkai. Tauriausi tau
tos vaikai tą sprendimą ginklu 
įvykdė.

Šiandien pasirašiusių nepri
klausomybės paskelbimą jau 
nė vieno neturime gyvųjų tar
pe. Karžygiai, įvykdę nepri
klausomybės paskelbimą, vieni 
anuomet žuvo kovų laukuose, 
kiti okupanto kalėjimuose ir 
tremtyje, o nedideli jų būre
liai yra pasklidę visame pasau
lyje. Kaip mes šiandien žiūrė
tume į mūsų veiklą, į mūsų 
veiksnių vadovų vedamą ko
vą su okupantu, į jaunimą ku
rio vyresni, o jie vyresnių kar
tais nesupranta, bet šiandien 
lenkiant galvas prieš anų isto
rinių įvykių veikėjus ir kovo
tojus, jų šviesų pavyzdį turė
kime prieš akis. Ir ano laiko 
veikėjų nuomonės kai kuriais 
klausimais kartais skirdavosi, 
bet visuose, sprendimuose ne
sulaužoma jungtis jiems buvo 
— laisvė Lietuvai.

Nusikaltimą daro tie, kurie 
taip brangios mums visiems 
šventės proga, dėl kokių tuš
čių asmeniniij ambicijų dirba 
skaldomąjį darbą. Kovos ir 
darbai prieš akis dideli, todėl 
ir jėgos turi būti sukauptos vie
nam šventam, tikslui — Vasa
rio 16 šviesus džiaugsmas ir 
šiandieninė pareiga tejungia 
mus vienam ir tam pačiam 
tikslui. P. Venclova 

ikaro jėgų susirėmimus, prane- 
Įša apie pasibaisėtinus dalykus.

Paskutinėmis karo dienomis 
Biafros kariuomenei pradėjo 

]stigti maisto. Užpakaliniai ka-
Įriuomenės daliniai dar gauda- 
ivo maisto bent kas antra diena, 
t bet priešakiniai daliniai visai 
nieko negaudavo. Sukilėliai 
buvo priversti pasiduoti dėl 
maisto trūkumo. Buvo išsibai
gusios visos maisto atsargos.

Nigerijos kariuomenei nerei
kėjo iššauti nei vieno šūvio. 
Jeigu ji dviejų savaičių laiko
tarpyje būtų laikiusi sukilėlius 
apsupimo žiede, tai Biafros ka
riai ir tremtiniai būtų išmirę 
badu. Būtų likęs tik milžiniš
kas kapinynas.

Aha vietovėje, kur operavo 
12-toji Biafros divizija, karo 
jėgų vadas gen. Ožukva įsakė 
sušaudyti 8 civilius ir 2 karinin
kus už tai, kad jie pakelėje į 
turgų, pardavinėjo žmogieną. 
Ngua vietoje, kur dar buvo už
silikusių pakrikusių sukilėlių, 
buvo suorganizuota ibų koman
da, kuri pardavinėjo pusgy
vius kareivius už 50 angliškų 
svarų, 'kas sudarytų apie $120, 
00, o mirusieji buvo pardavi
nėjami po 5 angliškus svarus. 
Tai būtų lygu $12,00 Amerikos 
dolerių.

Korespondentai tvirtina, kad 
minėtose vietose yra įsigalėjęs 
kanibalizmas, žmonės ten val
go žmogieną. Korespondentai 
rašo, kad žmogieną tose srity
se vadina biafriška mėsa.

Taip žmonės elgiasi, kai juos 
prispaudžia didelis badas, ir 
kai juose nėra pakankamai 
įskiepytas žmoniškumas. Jei
gu pas juos ir buvo žmonišku
mo jausmas, tai jie tą jausmą 
visai prarado. Baisu apie tai ir 
pagalvoti. Stasys Patlaba 
ph( G

SKAITYK "NAUJIENAS’ » 

JOS .TEIKIA GERIAUSIAS  ̂

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
MOKYTOJAS IR JO DARBO

(Iš 1969 metų užrašų) 

L. VAIČIŪNIENĖ

Jeigu Mokytojas Įsitikinęs, kad nepr. 
Lietuvoje mokytojai būdavo vadinami mo
kytojėliais pravardžiuojama prasme, tai 
ta pravardžiuojamoji prasmė irgi turėjo iš 
pravardžiuojamojo savybės susiklostyti! 
Štai dainoje (pagal mūsų kalbos dvasią) 
“Ant tėvelio dvaro’’ “tėvelio sūnelis” yra 
maloninis, nes sūnelis jos į karą ginti tė
vynės ar tik savo krašto. O’ tas pats žodis 
“tėvelio sūnelis”, “močiutės dukrelė” vien
turčiai, išpaikinti, arba iš kitų sūnų, dukte
rų lepinimu išskirti, jau yra užsitarnautas 
pašiepimas.

Neneigiu, jog kas nors atskirais asme
niškais atvejais negali nuspalvinti arba ne
nuspalvinti maloninio žodžio pašiepiamu, 
“pravardžiuojamuoju” atspalviu. Bet at
skiri visokie pasišaipymai dėl asmeniškų 
Įsikrcipimų nėra būdingumas.

Suprantama, viešai “oficialiai” kalbant 
ar rašant ne viskas, ne visada, ne visur 
tinka vadinti maloniniais išvestiniais var
dais, pav. Lietuvėlė, žemaitėliai, dzūke
liai. juolvingėliai, galindėliai, vilnietėliai, 
aukštaitėliai, lietuvėliai, prūseliai, karei
vėliai, žmoneliai, kunigėliai. Dievulis, sū

nytis do.bilytis ir t. t. Už tai Kudirka ir 
himne sako Lietuva tėvyne... Ta pačia 
prasme viešai, bendrai, oficialiai netiko ir 
dabar netinka nė mokytojų vadinti mo
kytojėliais, nors tas vardas ir nėra pravar
džiuojamas.

Nepriklausomos Lietuvos mokytojai 
nei de facto, nei de jure, kaip teigia Moky
tojas, nei liktarnomis, nei mokytojėliais 
nėra buvę vadinami. Visų mokyklų, be 
jokios išimties, mokytojai Lietuvos Res
publikos teisyne rašomi mokytojai. Pažy
mėjimuose, atestatuose yra valstybės ženk
las vytis, įrašas Lietuvos Respublika, šv. 
Ministerijos tokiam ir tokiam pripažintas 
mokytojo vardas. Visuose šv. Ministerijos 
Įsakymuose, potvarkiuose rašoma moky- 
jai. Seminarijos, pedagoginiai institutai, 
visokie kursai, net patiems pirmiesiems 
mokytojams ruošti niekados nėra buvę va
dinami liktarnų, mokytojėlių kursais, se
minarijomis.

Mūšų didybinis Mokytojas galėtų įsiti
kinti pažiūrėjęs savo diplomą arba pavar
tęs švietimo Darbą. Jį ras, bent aš prieš 
dvejus metus mačiau, Čikagoje šv. Kazi
miero seserų vienuolyno knygyne.

Nevadindavo mokytojų ištisai bendrai 
mokytojėliais nė tauta, tie kaimai. Jeigu 
ir yra buvę pradžioje nepriklausomybės 
taip vadinami, tai iš šeimyninės artumos, 
šilumos ne pravardžiuojama prasme, bet 
liaudies, žmonių įprasta šnekamąja kalba. 
Kaip ir kareiviai ne pravardžiuojama pras
me būdavo vadinami kareivėliais... Jie 

žygiuodami miestų — miestelių gatvėmis 
patys dainuodavo “O Lietuvos kareivėliai ; 
niekad nedejuoja”... Kaip tie kareivėliai 
buvo mieli, pakeitę taip neseniai žygiavu
sius Rusijos atsiųstų įgulų kareivius, vadi
namus maskoliais, vaisku, dainuojančius 
apie savo Volgą, taip ir lietuvis mokytojas, 
pakeitęs nepageidautą rusą mokytoją, bu
vo savas ir mielas. Lygiai miela ir pati jau
nutė lietuviškoji mokykla, vietoje buvusios 
rusiškos mokyklos. Ta rusiškoji, kas ne
žino, jau nuo 1904 - 5 metų pradėta lietuvių 
“ekstremistų” draskyti, o rusai mokytojai, 
vadinami ponais prepesoriais, iš Lietuvos 
vyti.

Kad nepr. Lietuvos pradžios mokykla 
ir mokytojai, kalbant apie juos, buvo ir 
tautos brangiai vertinami, rodo ir tas fak
tas, jog iš pačių pradžių ir toliau vaikų, 
vadinamų mokinukais, ir peraugusių bū
davo prisikimšusios, dar rusų pastatytos 
mokyklos ir kitos įmanomesnės pastogės, 
nors mokslas dar nebuvo privalomas.

Kiti atskiri mokytojai, su kuriais dabar 
čia tuo reikalu išsišnekėta, vieni, jaunes
nieji, sakėsi visai nėra girdėję apie kokius 
makytojus liktumas, mokytojėlius, kiti 
vyresnieji, kažką lyg ir girdėję, dabar pa
miršę. Vienas kitas atsimena girdėjęs, bet 
nė vienas nepripažino, kad tokius “pra
vardžiavimus”, girdėtus .ir negirdėtus būtų 
susipratęs laikyti pažeminimu, paniekini
mu. . .

Jeigu kas nepr. Lietuvoje mokytojus 

vadindavo mokytojėliais pravardžiuojama 
prasme, tai tie, kuriems iš viso lietuvių i 
kalba buvo panieka, kurie negalėjo susi- į 
taikyti su faktu, kad Lietuva nepriklauso- ■ 
ma, kad vieno kito mėlynkraujo rūmai 
paversti chamų vaikų mokyklomis, kad jų ■ 
mėlynkraujus vaikus mokytų mužiko, 
chamo,, chlopo, litvomano... sūuūs ir 
dukterys, vadindamiesi tikrais savo var
dais ir pavardėmis, — kad tiem mėlyn- 
kraujam užtrūko Lietuvoje karvutė ir su
dilo teisė būti aukštuoju luomu. Pravar
džiuodavo ir tūlas neva “kitagimis zelio- 
nogurskis”, kuriam lietuvis mokytojas, 
pati girdėjau, “apsitrynęs tik nuo klum
pės”. ..

Kas apskritai mūsų nepriklausomybei 
buvo priešingas “elementas” Mokytojas 
turėtų žinoti ir jo kalbų šiokių ir kitokių ne- 
prisegioti tautai ir valstybei. Dargi tada, 
kai tauta pavergta, nepriklausomybė su
mindžiota iš malonės didžiojo ipokytojo 
Stalino, ir nepriklausomybės laikotarpis 
žeminamas ir niekinamas. O labai gražiais 
vardais aukštinami mokytojai “laimingi” 
turi vykdyti partijos įsakymus... okupuo
toje Lietuvoje...

Aš neginčiju, kad tokį atskirą pravar
džiavimą, kaip mums apreiškė Mokytojas, 
nėra tekę jam nugirsti ir iš lietuvio gero 
kaimyno. Neginčiju, kad nėra girdėjęs ir 
iš savo mokinių jų kūrybos tokių sąmojingų 
pravardžiavimų, kartais taip taikliai, tie
siog klasiškai apibūdinančių mokytoją, 

kad iš jų galėtų pasimokyti net mūsų laik
raštinės spaudos kai kurių jumoristinių 
puslapių redaktoriai... Tačiau. ..

šį skyrių baigdama, galiu Mokytoją ir 
pateisinti. Kažin koks veržlus kumpanosis 
kipšas prisispyręs man siūlo mintį, jog Mo
kytoją paskatino anuos nepr. Lietuvoje 
tariamus pravardžiavimus dabar čia pa
versti žeminimais ir niekinimais ir ši ap
linkybė.

Ypač 1968 kovos metais iš kai kurios 
išeivijos spaudos girdime vis daugiau ir 
stipresnių balsų, smerkiančių ir draudžian
čių pacharakterizavimą kai kurių lietuvis-'' 
kos išeivijos gyvenimo negirtinų apraiškų, 
stojančių net skersai kelio mūsų kovai dėl 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo... 
To akivaizdoje ir ausigirdoje ir anie Mo
kytojo atskleistieji “pravardžiavimai”, dar
gi mokytojų, įgyja naujos, kai kam reikia
mos prasmės...

Matai, koks buvo tas kraštas, vadina
mas nepriklausoma Lietuva!

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A U .1 I E N A Sn 

Jos visad rašo
T F I S Y B Ę
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publika turėjo progos pasišokti.

ruoiiKos buvo beveik pilna’ 
| nors galėjo būti ir daugiau. I 
Iš koncerto SLA 75 kuopa turės 
FiPi no

Pageidautina daugiau tokių į 
parengimų, J|e Al.

ML K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Putosiu Rd, (Crawford 

Medical Building). Tai. LU 5-6448 
Ptiirus ligonius pa&zl susitarimu.

Jei neatsiliepia. skambinu 374-8012

DR. S. BIEZIS
Tslef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS.

Firmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree. 

ir šeštad. tiktai susitarus’.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA 
2A* W. 5ist STREET 

TeL: GR 6-2400
vai. pagal susi tarimą: Pirm., ketv. 
1—antrad., penkt. lu—4, ir 

šeštad. 10—2 vai. t
, ------------------- ... ___  __ ,

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
^uvUŠtšRUA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamointi Ml 3-0oul.

Programai vesti pirmininkas 
pakvietė režisorių Juozą Kari
butą, kurs savo darbą atliko pa
deklamuodamas Binkio Tamošių 
Beaepurį ir dar porą kupletų. 
Tai tikras aktorius maestro, pel
nęs publikos simpatijas, sukel
damas daug juoko ir plojimų.

Solistės Stasė Klimaitė-Pau- 
tienienė ir Florencija Korsa
kaitė padainavo gražių liaudies 
dainų ir duetą.

Keletą kartų teko girdėti šias 
solistes dainuojant, bet šį kar
tą buvo gražiausiai. Tai tikros 
lakštingalos. Iš publikos susi
laukė daug aplodismentų ir gė
lių.

Šeimininkės dirbo išsijuosu- 
sios ir vaišino svečius skaniais 
lietuviškais pietumis. Mažas ba-

., p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

lię Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
| dažai Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) if. t t
Vai.: 9—4 ir 6—8. Seštadier«.ais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, UL 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—i popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštad. uždaryta

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.; GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

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

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

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

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

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 PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

□R. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PC’SLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st 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

.... ................... —-.i—
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IŠPARDAVIMAS
2512 W. 47 ST. — F R 6-1998
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SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos iš W0Pa, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu 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 v.
TeL: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD A’
CHICAGO, ILL. 6062£

Upytes Klubas '
\asario 6 d. Vengeliauskie-j 

nės svetainėje (4500 S. Talman 
Avė.) įvyko Upytės klubo susi
rinkimas. Atsilankė gana daug 
narių. Klubo pirmininkė Anna į 
Condux atidarė susirinkimą, 
paprašė susirinkusius vienos 
minutės atsistojimu ir susikau
pimu pagerbti mirusią narę 
Marcelę Šidlauskienę.

Protokolą perskaitė raštinin
kė Antoinette Ralys. Sekė val
dybos raportas, kuris buvo pri
imtas. Į klubą įstojo du nauji 
nariai: Maiy Karpis ir Jonas 
Markevičius. Buvo pranešta, 
kad nariai rūpestingai užsimo
ka mokesčius.

Pirmininkė pasiūlė surengti 
Jonui Kiaunei, per dešimtį me
tų nuoširdžiai dirbusiam klu
bo gerovei, pagerbti banketą. 
Nariai tam nesipriešino, bet 
išreiškė pageidavimą, kad gali 
būtų gerai, kaip sakoma, vie
nu šūviu du zuikius nušauti: 
pagerbti buvusi pirmininką ir 
paminėti 35 metų klubo gyva
vimo sukaktį. Svetainės sura
dimas ir kiti banketo rengimo 
reikalai atidėti iki kito susirin
kimo.

Susirinkimui pasibaigus bu
vo vaišės. M. Radžiukėnas ir 
kiti parūpino skanių valgių, o 
nariai ir narės padarė sumesti- 
nį gėrimams. Vaišių metu bu
vo atlikta trumpa programėlė 
su dainomis. Pirmininkė parū
pino muziką.

Vasario 7 d. upytiečiai toje 
pat svetainėje turėjo blynų ir 
šokių vakarą, kuris labai pa
vyko ir pasižymėjo linksmybė
mis. Publikos susirinko daug, 
šokiai tęsęsi iki vidurnakčio. 
Visi smagiai linksminosi, pa- 
Ąvairindami vakarą dainomis.

Rengimo komisija (Julia Po
cius, Joe Pakudaitis ir naujojii 
pirmininkė Condux) džiaugė
si tokiu pasisekimu. Malonu 
buvo ir visiems upytiečiams, 
matant tokią gausią publiką.

Darbininkai tikrai rūpestin
gai dirbo ir publikai patarna
vo. Bilietus tvarkė A. Deikus 
ir J. Šulcą;, barą tvarkė B. Vil
kas, J. Klimas ir Miežienė, o 
registerį D. Ketvirtis. Užkan
džiais aprūpino Auglienė ir M. 
Marazas; saldainius tvarkė B. 
Bayer ir J. Daujotienė. Blynus 
kepė P. Preidis ir L. šlapelis; 
rūbinę prižiūrėjo J. Lazdaus- 
kas.

angos Čikagos 
skyriaus pinu. Juozas Liukas. 
Pnc jaunųjų stalo sėdėjo be 
Pakalkij B. Jasaitienė, L. Mat- 
vekas, jauoo t) draugas iš Det
roito, I. Knaučetiūnienė ir dr. 
J. šalna. Buvo paskaityta daug 
sveikinimų raitu. Jų tarpe dr. 
Kriaučeliūnas perskaitė ir hu
moro pilną atsisveikinimą iš 
“Nekaltų Bernelių Draugijos”. 

Nuoširdžioje nuotaikoje vai
šės greit prabėgo. Nors tokiose 
progose paprastai dominuojan
čio jaunimo buvo nedaug, ta
čiau netrūko dainų, įvairių ra
telių ir nuoširdžiausių “Ilgiau
sių metų”. J visus sveikinimus 
atsakė jaunikis Julius Pakalka, 
dėkodamas už linkėjimus, ža
dėdamas ir pasikeitusiame gy
venime neapleisti visuomeni
nių darbų bei įsipareigojimų. 
Svečias

St Dargužio padėka
Esu dėkingas Josephine Tol- 

kienei, broliui Povilui, Jonui 
Badauskui, jo žmonai ir visai 
eilei kitų geru žmonių, kurie 
gaisro metu padėjo išsigelbėti 
ir sumažinti ugnies ir ugniage
sių daromus nuostolius. Esu 
dėkingas ir tiems, kurie vėliau, 
patyrę apie mane ištikusią ne
laimę, šiltu žodžiu mane rami
no ir linkėjo kantrybės.

.S7. Dargužis

fonsas Lipniūnas, Zigmas Mar 
saitis, Algirdas Tumėnas ir Vy
tautas Tumėnas. Stutthofe su
griovus sveikatą Lietuvoje mirė 
autorės vyras prof. Balys Sruo
ga, Juozas Briedikis, Vladas Jur
gutis, Jonas Noreika mirė Li<t 
tuvoje bolševikų nukankintas.

Išlikusieji gyvi
Išliko gyvi šie Stutthofo kon

centracijos stovyklų įkaitai: Vin
cas Blažys, Ignas Budrys, Petras 
Burogas, Vladas Butkus, Jonas 
Čiuberskis, Vladas ir Adolfas 
Darginavičiai, Stasys Yla, Anta
nas Januškevičius, Al. Kantvila, 
Jonas Katinauskas, Petras Kiš
kis, Mečys Kriaučiūnas, Ant. 
Kučinskas, Kazys Kuprėnas, 
Ant. Liūdžius, prof. Mečys Mac
kevičius, Rapolas Maskonis, My
kolas Mačiokas, Jonas Malinaus
kas, Petras Masiulis, Vytautas 
Meilus, Juozas Narakas, Leonas 
Puskunigis, Kazys Rakūnas, Jo
nas Rimašauskas, Vytautas Sta
nevičius, Antanas Starkus, Jo
nas šernas, Julius ši urna, Juo
zas Valentą, Jurgis Valiukevičius 
ir Pilypas Narutis-žukauskas.

AL’S CANDID PHOTO’S
2719 West 43rd Street 

Chicago, Illinois 
927-6288

Call and ask for EDIE BURBULIS

PETRO (PUTRAM
H«rUm Ave. —»

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS G8LINYČIA

GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Tetofonai: PR 8-0833 ir PR 84)834 I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I, / 2533 W. 71st Street

Telef.: GRoovehill 6-2345-6

** 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9
| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Pirmasis Amerikos

Susirinkimų ir parengimų

— Lithuanian National Club mėne
sinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
vasario 11 dieną, 8 vai. vak. Hollywood 
svetainėj, 2417^ West 43rd St. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

J. Baličas, rast.

"NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

Ertty tree, every throb, 
tad all ocr vildlife depend on 

you » help prevent 
iotert fires. So please fcOcrr 

Smokey't ABCc Altnty* 
hold matches till cold. Be sure 

to drown all campfires, 
stir the ashes, and drosrn 

them again. Crush all 
tmrJrry 8es4 out.

Visi atsilankiusieji nemoka
mai buvo vaišinami skaniais 
blynais. “Laimės šuliniu” rūpi
nosi A. Kalys ir Elzbieta Petkū- 
nas (platino bilietus). Komisi
ja pravedė dovanų laimėjimą. 
Trumpas kalbas pasakė pirmi
ninkė Anna Condux ir senasis 
pirmininkas J. Kiaunė.

Tenka pasakyti, kad vaka
ras labai gerai pasisekė.

Klubo koresp.

lietuviu laikraštis
Pirmutinis lietuviškas laik

raštis Jungtinėse šiaurės Ame
rikos Valstybėse gimė rugpjū
čio 16 dieną, 1879 metų. Jį iš
leido New Yorke 1863 metais iš 
Suvalkijos nuo žandarų perse
kiojimo pabėgęs mokytojas My
kolas Tvarauskas.

Begaliniai sunkus kelias buvo 
pirmutinio lietuviško laikraščio 
Amerikos Kontinente. Toji 
“Gazieta Lietuviszka” turėjo vos 
132 prenumeratorius ir po 16 
savaitinių numerių turėjo su
stotu 1891 metais Tvarauskas 
atnaujino “Gazietos Lietuvisz- 
kos” leidimą,, leisdamas 4 pus
lapių po 3 skiltis, bet negauda
mas pakankamai prenumerato
rių galutinai likvidavosi balan
džio 9, 1892 metų.

Pietų Amerikoje seniausias 
lietuvių laikraštis yra Argenti
nos Lietuvių Balsas. Jau 42 me
tai jis eina Amerikos kontinente 
lietuvių spaudos pradininkų pra
mintais, keliais.

B. K. Algimantas

Stutthofo lietuviu 
kankiniu pavardės

Lietuvos Istorijos autorė prof. 
Dr. Vanda Sruogienė straipsny
je “Pamirštieji įkaitai” Sėjos 23 
(105—106) nr. surašė pavardes 
47 lietuviu, kuriuos Stalino ko
munistų sąjungininkai Hitlerio 
naciai Antrojo pasaulinio karo 
1943-45 metais kankino Stutt
hofo kacete.

— Chicagcs Lietuviu Našliu ir Naš- 
I i ūki y Draugiško Klubo eilinis susi
rinkimas įvyks vasario 13 d., penkta
dienį, 8 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Valdyba kviečia vi
sus narius ir nares skaitlingai susi
rinkti, nes randasi svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo įvyks draugiš
kas pobūvis su vaišėmis ir šokiais, 
grojant G. Joniko orkestrui.

M. U., rast.

Metinė Mirties Sukaktis

VINCENTAS MALAKAUSKAS
Mirė 1969 metų vasario mėn. 

11 dieną.
Palaidotas Lietuvių šv. Kazi

miero kapinėse, 1969 m. vasario 
15 d.

Paliko nuliūdęs sūnus Ri
chard.

Mūsų brangiajam Vincentui 
Malakauskui pagerbti bus lai
komos Sv. Mišios Šv Panelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje, 
esančioje Marquette Parke 1970 
m. vasario mėn. 11 dieną 6:30 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti Į pamaldas.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiau
sias, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiau ar vėliau pas Tave 
nueisime. Tebūna tau lengva ši 
žemelė.

Nuliūdęs lieka:
Sūnus.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TŪMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71 st STREET
Ofiso telef.: HEmiock 4-2.123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu He 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 86195

Pleąnt Only von can 
prevent forest fires

PAKALKŲ 
SUTUOKTUVĖS

šeštadienį Čikagai gerai ži
nomas Čikagos Lietuvių Tary- 

- bos veikėjas, jos vicepirminin
kas Julius Pakalka sumainė 
aukso žiedelius su ponia Prane 
Petruliene. Juos sujungė Šv. 
Kryžiaus parapijos klebonas 
Abromaitis. Jaunoji ir jos pa
lydovės, ponios: Birutė Jasai
tienė ir Irena Kriaučeliūnienė 
buvo tautiniais drabužiais.

Vestuvių vaišėse dalyvavo 
apie 150 žmonių, jos įvyko šv. 
Kryžiaus parapijos salėje. Puo
tą pradėjo dr. J. Meškauskas, 
jaunosios giminaitis. Jis pa-

KATE TAURAS
Gimusi Markūnaitė

Gyv. 3433 West 83rd Street, Chicago, Ill.
Mirė 1970 m. vasario mėn. 9 dieną, 1:30 vai. po pietų, sulaukusi | 

senatvės. Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: Dvi dukros — Frances Siratovich, žentas Felix, 

ir Estelle Tampkus, žentas Anthony; 2 sūnūs: Edward, marti Marge, 
ir Albert: 5 anūkai ir 2 proanūkai; brolis James Markūnas, jo žmona 
Mary ir daugelis kitų giminų, draugų bei pažįstamų.

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

Ketvirtadienį, vasario 12 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios Į šv. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Kate Tauras giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: z
Dukterys, sūnūs ir anūkai.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

I 
I

i S

J

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai: 
C*

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laido tuviu
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ 
Yr 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

................... ..................... .............. . ...................................................................■ —

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

I , --■■■ __

GEORGE F. RUDMINAS ■
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139 j 

___

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Sen Diego uoste iš šiy motery veidy matyti, kad įos ne atsisveikina su įplaukiančiais savo vyrais, 
bet juos pasitinka, sugrįžtančius iš aštuoniy mė jesiy jury tarnybos. / ioterys pasitiko sugrįžtantį 

"Son Homme Rich .’d" lėktuvnešį.

HELP WANTED — MALI
DarMninkv Reiki*

DENTAL TECHNICIANS 
Chrome department. All cast waxer, 

assembler, welder, finishers and 
polishers. 

Top salary. 
RA 6-5228 

NOBILIUM PROCESSING CO. 
125 No. WABASH AVE. 

CHICAGO, ILL.

HELP WANTED — MALE-FEMALf 
Reikia Darbinfokv lr Darbininkip

MALE AND FEMALE 
Light, clean warehouse work. 

Excellent benefits. Good starting 
alary. Hours 8:30 A. M.—5:00 P. M.

ABC RECORDS 
AND TAPE SALES 
120 KING STREET

ELK GROVE VILLAGE, ILL.

x.......... .... /
HELP WANTED FEMALE 

DtrUninkiy Reikta

STENO TYPIST
TO ASSIST 

PURCHASING AND SALES 

DEPARTMENT MANAGER. 
Uberal salary and benefits. 

Small congenial office.

PHONE 

384-1100
MR. ROBERT BOSMAN

FEND AL CO.
2222 W. DIVERSEY ST.

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai ir Įrengimai

65 m. amžiaus namu savininkai nusivils c
Mūsų politikai kartais labai , tona ir iždininką Kuui arskį. 

daug prižada, bet retai savo • Advokatai nurodo, kad tas

H s C H I C A G O S IR} 

APYLINKIŲ

pažadus išpildo.
Praeitą mėnesi Illinois sei

mas priėmė įstatymą, kuris 
žada truputį sumažinti nuosa
vybės mokesčius 65 metų su
laukusiems namų savininkams. 
Įstatymas leidžia namo įverti
nimą sumažinti ši,500.00, kad 
vėliau mokesčiai būtų mažesni.

jgub. Ogilvie pasirašytas istaty-į ♦
Urnas yra priešingas Illinois kon-j Lenkų imigrantai
• s t i locija i. M ūsų ko n s t i tucij a Į
(draudžia priimti bet kokį įsta-j Savo proiesija
t\ mą, kuris IjLtS naudingaSj Grand jury apkaltino vagys- 
vienai kuriai žmonių klasei ar-'te septynių svetimšalių grupę, 
ba vienai grupei, šiuo atveju kuri Chicagoje, St. Charles ir 
mokesčiai būtų sumažinti ne Elgine vertėsi automobilių va- 
visiems piliečiams, bet tiktai 65 gystėmisS?

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

'•0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
laiimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

6200 So. WESTERN AVE.
TEL. GR 6-4421

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIGHTON PARKE 4 kamb. butas, 
2-ram aukšte, suaugusiems.

2540 WEST 39 PLACE 
Tel. LA 3-3797

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIRKITIS I 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentM

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

Gubernatorius Ogilvie įstaty
mą pasirašė ir liepė vykdyti.

Vyresnio amžiaus namų sa
vininkai labai nudžiugo, nes 
tikėjosi sumažinti ir 
labai didelę 
Bet tas jų 
ilgas.

Grupė 
advokatų, 
amžiaus,^
Cook County assesorių Culler

šiaip jau 
mokesčiu našta, 

džiaugsmas bus ne-

pat y r u s i ų C h i c a go s 
sulaukusiu 65 metu 
patraukė teisman

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudime informacijos

SIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

I

CLERK TYPIST
“2” DIVERSIFIED 

POSITIONS OPEN?
Each requiring inteligenee. maturity, 

accuracy and dependability.
Flexible hours gives time opportunity 
to mother of school-aged children re

turning to business.
Full time or short hours daily. 

Good potential.

Phone 236-8306

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

j. Bacevičius — Bell realty
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ nt BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • MIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-601 b

metų amžiaus sulaukusiems! Tie septyni, iš Lenkijos yra: 
namų savininkams. Aukščiau-’ Stanley Piotrowski, 18; Joseph 
sias teismas šį įstatymą, grei-j Fudula, 20; John Walski, 21; 
čiausiai, panaikins. i Zenon Lewandowski, 19; Zbig-

Ką turi daryti 65 metų am-Įn*ew Kwapinski, 21, Zbigniew 
žiaus sulaukusieji namų savi-5 os’. “5 nie^ lr Walter Grza- 
ninkai? Daugumas užpildys jau(noc^ metų amžiaus, visi gy- 
atspausdintus mokesčiams ma-jse.n Chicagos siaurinėje da- 

Ten jie turės at-į ~^e‘
- Fudala ir Kwapinskis buvo 
be suimti jau praeito rugsėjo 17 

dieną, kai policija juodu pa
stebėjo gatve stumiant vogtą 
automobilį. Vėliau buvo išaiš
kintas ir .suimtas visas vagišių 
“ratelis”.

žinti lakštus.
sakyti į visą eilę klausimų. Pa
ruošti
vardo, pavardės ir adreso, da 
duoti

lakštai reikalauja,

piją, 
(legal 
duomenų.
užpildymas nėra

namo pirkimo deedą, 
Security fotostatinę ko- 
legalų namo aprašymą 
description) ir eile kitų 

Tikslus tu blanku v c
toks lengvas

dalykas. Kiekvienas mokesčių 
mokėtojas pasidarys dar ne
paprastų išlaidų, nes turės 
mokėti už gerą blankus užpil
dymą. O kai vėliau šis pasira-

| sytas įstatymas bus panaikin
ai tas, tai mokesčiai bus padary-j me

Chicagos priemiestyje Har
vey policija nuginklavo ir suė
mė juodukų “Black Stone Na
tion” gaujos vadeivą Roger 
Bowman, 22 metų, atvykusi Į 
bedarbių kompensacijos Įstai
gą atsiimti kompensacijos, 

rasti trvs šautuvai.
Jo

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

į ti be jokio reikalo.
Mūsų politikai dažnai taip 

padaro: vienu rankos pamoji
mu jie sukelia pagrindo netu
rinčių vilčių, o antru pamoji
mu jie palieka tiktai stiprų 
kartumėli. Charles P. Kai

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

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

Chicago] Įsteigta 
komsomoių partija

Praeitą savaitgali Sherman 
House. Chicagoje Įvyko Ame
rikos komjaunimo konvencija, 
kurioje dalyvavo 275 jaunik
liai iš 35 miestų ir 137 svečiai. 
Konvenciją organizavo JAV 
komunistų partija ir komunis
tiniai Du Bois klubai. Konven
cijoje Įsteigtoji komjaunuolių 
partija pavadinta “Jaunųjų 
darbininkų išlaisvinimo lyga”.

Naujosios organizacijos pir
mininkas Jarvis Tvner 27 metu 
negras, pasigyrė, kad tai buvęs

I HIGH RATES

Passbooks

S1,000 minimum
1 year certificate

$5,000 minimum
2 year certificate

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

ilGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:
L Rinkinys lietuviškų liaudies 

yra šios dainos ir gaidos:
1. Tegu giria šlamščia, 

ūžia, tra-ta-ta
2. Suktinis I
3. Suktinis II
4. Kokietka
5. Padispanas
6. Vengerka
7. Klumpakojis

dainelių ir šokių, 16 psl. Rinkinyje

8. Aguonėlės
9. Vakar vakarėli

10. Augin tėvas
11. Meilės valsas
12. Siuntė mane motinėlė
13. čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego

šis gaidy rinkinys kainuoja tik $1.00.

2- Stasio Šimkaus DAINOS, piano vienam balsui, 8 psl.

“istorinis Įvykis” ir pareiškė 
Įsitikinimą, kad jo “partija” 
metų bėgyje išaugsianti iki 1, 
600 narių. Jis dar pranešė, 
kad iš 275 “delegatų” 115 buvo 
negrai ir 15 portorikiečių.

Lygos “švietimo sekretorius” 
Michael Zagarelli (Zagorėlyj?) 
išdėstė veikimą planus, kurių 
vienas būsiąs steigti “bedarbių 
tarybas”.

Apskundė 11 kompanijų 
už vandens teršima

JAV-bių gen. prokuroras Mi
tchell įgaliojo federalinį pro
kurorą Thomas Foran Chica
goje užvesti bylas prieš 11 kom
panijų, pakaltinamų vandens 

Į teršimu Calumet upėje ir Mi- 
jehigan ežere. Kelios tų kompa
nijų jau prieš keletą metų bu
vo kaltinamos, būtent General 
American Transportation, In
ternational Harvester, Lake 
River Terminals ir kt. Naujai

kaltinamųjų tarpe yra Procter 
& Gamble, Nat. Sheet Metal, 
Olinkraft, Pure Oil, Smith Oil 
Refining, Penn Central Rail
road ir kt.

trumpai

— Leonardas J. Grisius, Brig- 
htonparkiečio Alberto D. Gri- 
siaus sūnus, tarnauja jūreiviu 
atomo jėga varomam USS En
terprise laive, kuris ilgą laiką 
buvo garsioje Tonkin Įlankoje, 
Vietnamo pakrantėse, šiemet 
suėjo 15 metų nuo atomo jėgos 
panaudojimo laivininkystėje.

— Joseph T. Gibas tarnauja 
aviacijoj, Lowry, Colo. Jis yra 
paskirtas i mokymo komandos 
personalinį skyrių. J. T. Gibo 
tėvai gyvena Brighton parko 
apylinkėje.

— Tuberkuliozės Institutas 
praneša, kad vasario 12 d. X- 
Ray automobilis bus Brighton 
Parke, prie 4211 Archer Avė. 
Apylinkės gyventojai yra kvie
čiami nemokamam plaučių 
peršvietimui.

— Vasario 1 - 13 yra skauti- 
jos savaitė. Organizacijos ir 
paskiri asmenys yra skatinami 
skirti daugiau dėmesio šiai 
puikiai jaunimo organizacijai.

— Sveikatos, švietimo ir Ge
rovės Departmentas praneša, 
kad kai kurie pensininkai nėra 
pilnai apsidraudę Medicare 
Įstatyme numatytomis gydy
mosi privilegijomis.. Mažas 
pensininkų skaičius neturi gy
dytojų ir ligoninės bei kitokių 
medicinos sąskaitų mokėjimo 
apdraudos. Nuo vasario 1 d. iki 
kovo 31 d. yra bendras užsire
gistravimo perijodas tokiai ap- 
draudai. Jis liečia pensininkus, 
gimusius 10. 2. 1901 - 10. 1. 1902 
laikotarpyje. Jie gali kreiptis 
Į artimiausią Socialinio Drau
dimo Įstaigą.

— Korporacija “Giedra", 
kaip kitais metais, taip ir šiais 
metais tvarkys aukų rinkliavą 
Marijos auditorijoje, minint 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Marijos HS auditorijo
je, minint Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį, katalikų in- 
vokaciją skaitys kun. Petras 
Patlaba. evangelikų — kun. 
Jonas Pauperas.

SECRETARY Jr. .
REDE YOUR TRAIN TO OUR 

DOOR - STEP.
120 So. RIVERSIDE PLAZA 

Across from Union & N. W. stations. 
National Businformation firm has 
immediate opening for Sales Sec., 

Typists opportunity 
also available — 37% hr. week. 

Pleasant working condition.
' CALL

RA 6-9100
ŠEIMA SKOKIE, ILL. 

iš 6 drausmingų vaikų, kurių 2 ma
žamečiai, ieško ŠEIMININKAS, kol 
pasveiks motina. Virimas ir namų 
ruoša. Geras atlyginimas, privatus 
kambarys, laisvalaikis^ Susikalbėti 
angliškai. Skambinti Dr. McDermott 
tel. OR 5-4385 į namus arba OR 5-4471 

į kabinetą po 2 vai. dieną.

S-T R-Ė-T-C H YOUR DOLLARS

DEPENDABLE WOMEN WANTED
5 days week. Go. General housework. 
Steady. 4 children, 3 school age: 
14-10-7-4. Top salary for right person. 
Must speak some English. Excellent 

transportation. 
PARK RIDGE 

692-2854 after 6 P. M.

CLERK TYPIST
immediate position available. Must 
be a high school graduate, type 45 
w.p.m., have ąn ex&ellen<: telephone 
voice and neat appearance. Benefits 
include 3 weeks paiS vacation. Call 

733-5163 v

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 Joy for inter

view. Call 251-6800.
FOLEY MOTOR SALES

425 Green Bay Rd. Wilmette

KATALIKU PARAPIJOS 
KLEBONIJAI 

yra reikalingos — 
(1) NAMU ŠEIMINIO IR

(1) VIRŠJA
Privačiom patalpos ir gera alga tinka

miems asmenims. Susikalbėti 
angliškai.

Tel. JU 8-2620

YOUNG WOMEN
GENERAL OFFICE WORK. 

Typing and shorthand required.
Call 782-8310
for interview.

9:00 A. M. to 5:00 P. M.
SALARY OPEN.

WIG STYLISTS
Earn up to $150 per week 

full or 
part time help. 

Days & Evenings.
These are permanent positions. 

767-9375
AFTER 12 NOON

TYPIST
LOOP

ABM Executive- and Standard.
Statistical, report and preparation for 
photo. Knowledge of ABM composer 

helpful or will train. 
Phone RA 6-7480

State Farm Mutual ’

Call: Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St, 

GA 4-8654

DRAUGUŽI NESVAJOK!
PRIE FORD CITY 5% kamb. 8 m. 

modemus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas. V& auto garažas. S22,900.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklypas. $45,000.

10 KAMBARIŲ 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.

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

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas. elektra ir garažas, tain pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningu paja
mų. Marquette Parke. $26.950.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-72OC

Šiuos gaidy ir dainy rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiu
site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiysime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiysti tokiu adresu:

NAUJIENOS _
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILLINOIS
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♦ Lietuvių Fondas praneša, 
kad New Yorko Metropolitan 
sol. Lilijai šukytei susirgus flu, 
koncertas, turėjęs įvykti Čika
goje Orchestra Hali §. m. kovo 
1 d., nukeliamas į balandžio 5 
dieną. Visi nupirkti bilietai ga
lioja koncerto naujai datai.

(Pr). •

■*• Iškilmingas Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minėji
mas įvyks vasario 15 d. (sekma
dienį) 2 vai. p. p. Marijos Aukšt. 
mokyklos salėje. Bus oficialioji 
ir įdomi meninė programa. Da
lyvauja iškilioji mūsų solistė Va
lentina Kojelienė, muz. Alice 
Stephens “Aidutės” ir kt. Visi 
lietuviai kviečiami minėjime 
gausiai dalyvauti ir savo auka 
paremti Alto intensyviai veda
mą kovą pavergtos Lietuvos 
laisvinimui. Be to, su ryžtingu
mu parodyti saviesiems ir sve
timtaučiams, kad dar esame 
stiprūs ir vieningi.

Chicagos Lietuvių Taryba

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
' IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

APDRAODŲ AGENTŪRA: 

namU, automobi- 
/ \hu, gyvybės, svei-
{ įntlepent^} katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. B. A C E V I Č I U S 
^55 So. Kedzie Ave PR 8-2233

DAŽYMAS
Pigiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baldus.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI !R BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T*U R E pub He 74941

11 " ■ 1 i .. . q

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms 
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-46S0

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Į LIETUVA
Gegužės 28, liepos 14 ir rugptūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
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

PERKAME, PARDUODAME, MAI- 
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET
t PRospect 8-5454

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

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
cawbin pirkimas - nardavimas: Re to 
šioie kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietvbės prašy
mai, income tax ir įvairus kitoki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sti rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu 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 idedame.

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

Skambinkit
IA 1-6047 arba RO 2-8778 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

uf L.UJJ1.!I

•NAUJIEMS • KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS




