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JAV spauda atkrepė dėmesį į Lietuvos kunigų 
(jo tekstas atspausdintas JAV ir kitų kraštų lietuvi, 
“New York Times” dienraštis, sausio 25 d. laidoje, a 
mą pranešdamas, nurodė, kad. jo tekstas yra pasiekęs lietuvių 
dvasininkus JAV-se. Iš pareiškimo seka, kad Lietuvos dvasinin
kai, Bažnyčia persekiojami. Pažymėta, kad susiduriama su kunigų 
prieauglio sunkumais, nes kasmet mirštant ligi 30 kunigų, vei
kianti dvasinė seminariją kas metai išleisdama vos kelis, negali 
reikiamai papildyti dvasininkų skaičiaus.

SAIGON AS. — Amerikos kariuomenės vadai svarsto, ką reis- 
i kia šiaurės Vietnamo pradėta ofenzyva Laose. Jau 8 dienos ko- 
I munistų daliniai puola Laoso vyriausybės kariuomenę. Plaine des 
; Jarres apylinkės buvo Laoso evakuotos, kai paaiškėjo komunistų 
i pianai, šiaurės Vietnamas čia turi apie 16,000 vyrų kariuomenę. 
' Dar 8,000 vyrų yra vietinių komunistų — Pathet Lao žinioje. La
oso svarbiausią jėgą sudaro Amerikos žaliųjų Barečių patariami 
Meo genčių kareiviai, vadovajami generolo Vang iFao. Jam įsa- 

j kyta kovoti traukiantis ir stengtis padaryti priešui kuo di- 
; džiausiu nuostolių, pačiam taupant savo jėgas.

Dienraštis dar nurodė ir į ki
tus katalikų Bažnyčios okup. 
Lietuvoje sunkumus ir priminė, 
kad dėl tų persekiojimų lietu
viai kunigai skundėsi Sovietų 
S-gos min. pirmininkui A. Kosy
ginui

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas angliškąjį me
morandumo tekstą gausiai iš
siuntinėjo savo atstovybėms bei 
Liet. Bendruomenės organizaci
joms D. Britanijoje, Kanadoje, 1 sustabdymas būtų didelis laimė- 
Australijoje ir Nauj. Zelandijo
je. '

Memorandumas taip pat pa
siųstas ir visų kitų kraštų lietu
vių organizacijoms ir jos prašy-

- tos tekstą išversti į gyvenamojo 
krašto kalbą ir kuo plačiau me
morandumą paskleisti. Tekstas 
pasiųstas ir Lietuvos atstovy
bėms bei konsulatams.

Eltos biuletenių, leidžiamų 
įvairiomis kalbomis, redakto
riams pavesta memorandumo 
tekstą paskelbti, gi radijo sto
tys, turinčios programas, spin
duliuojamas i Lietuvą, prašy
tos memorandumą ištisai per
skaityti pavergtosios tėvynės 
klausytojams.

Vlikas pageidauja gauti, ry
šium su minėtu memorandumu, 
visus laisvojo pasaulio kitatau
čių, bet kurioje formoje pasiro
džiusius, atsiliepimus.

Mūsų tautiečiai prašomi at
kreipti dėmesį į laikraščių iš
karpas ir ne tik šiuo atveju (ku
nigų memorandumas), bet ir vi
sais kitais klausimais, kai pa
liečiamas Lietuvos vardas, jos 
likimas, pavergimas, išnaudoji
mas, bei lietuvių didesni laimė
jimai, — siųsti laikraščių ar žur
nalų iškarpas šiuo adresu:

Vlikas, 29 W. 57th St., 10th 
FL, New York, N. Y. 10019).

(E)

ŽENEVA. — Jungtinių Tau
tų sekretorius U Thantas Žene
voje kalbėdamas j nusiginklavi
mo konferencijos narius pasiū
lė Amerikai ir Sovietų Sąjungai 
sustabdyti visus branduolinių 
ginklų bandymus, puolamųjų ir 
gynybos raketų gamybą. Toks

Gausiai susirinkę svečiai Vasario 16-tos minėjime vasario 15 dieną Marijos Aukštesniosios mokyklos salėje.
Foto M. Nagio
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Vokiečiai nepriėmė
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Eltos Informacijos gavo pa
pildomų žinių iš Kauno apie 
praėj. metų gruodžio 30 d. įvy
kusį naujos Čiurlionio galerijos 
—priestato atidarymą Jis skir
tas tik Čiurlionio paveikslams ir 
muzikai. Dailininko paveikslai 
gavo naujus rėmus ir apšvieti
mas esąs gerai parinktas. Prie
statas su senuoju muziejum — 
galerija (iš tikrųjų, tai buvęs 
Kultūros muziejus, Vytauto D. 
muziejaus patalpose) sujungtas 
stikliniu koridorium, bet turi ir 
atskirą, “paradinį” įėjimą

Mus informuoja, kad pastato- 
priestato autorius, architektas 
Feliksas Vitas — nepaprastai 
kuklus žmogus, vykdąs gali
mai kuklesnius architektūrinius 
sprendimus, siekdamas kuo la
biau išryškinti pačią Čiurlionio 
kūrybą jos nuosekliai kylantį 
vystymosi kelią.

Atidarymo iškilmės buvo ne 
tik kauniečių, bet ir visų lietu
vių šventė. Kai kas sakęs, kad 
nuo šiol Čiurlionio kūryba visada 
būsianti rodoma šventiškoje ap
linkoje...

Kitas, lietuvių įsidėmėtinas

jimas taikos labui, — pareiškė 
sekretorius.

ČIKAGA. — Meras Daley pa
reiškė savo pasitenkinimą sep
tynių agitatorių teismo sprendi
mu. Jis parodęs, kad miestas 
buvo teisingas demokratų kon
vencijos metu, o kaltinamieji 
specialiai atvyko į Čikagą kelti 
riaušių ir ardyti tvarkos.

SAIGON AS. — Praėjusią sa
vaitę Vietname žuvo 96 ameri
kiečiai. Per visą karo eigą nuo 
1961 metų žuvo 40,562 ameri
kiečiai, 100,295 vietnamiečiai ir 
601,315 komunistų kareivių. 
Priešas numušė du helikopterius. 
Per visą karą Amerika neteko 
6,409 helikopterių ir lėktuvų.

ANN ABBOR. — Michigan© 
universitete Ann Arbor polici
ja turėjo griebtis jėgos, kai stu
dentai pradėjo daužyti langus ir 
policijos mašinas. Jie protesta
vo prieš Čikagos teismo sprendi
mą. Keliolika studentu buvo su
žeista ir 13 suimta.

BUKAREŠTAS. — Rumuni
joje šeši tūkstančiai žmonių la
bai palankiai sutiko amerikiečių 
orkestrą, vadovaujama Benny 
Goodmano.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo artilerija apšaudė amerikie
čių kareivines. Du vietnamie
čiai kareiviai buvo suimti, nes 
jie pristatė savo artilerijai klai
dingą informaciją, kuri privedė 
prie apšaudymo, kuriame trys 
JAV kareiviai žuvo ir 20 buvo 
sužeistų.

Apdaužė ambasadą
MANILA. — Filipinų jauni

mo demonstratorių grupė, apie 
1,000 asmenų, iš masinio susi
rinkimo atvyko prie Amerikos 
ambasados, išlaužė jos kiemo var 
tus ir išdaužė visus langus, pa
darydami apie 15,000 dolerių 
nuotolių. Policija atvyko prie 
ambasados tik po 45 minučių ir 
suėmė 78 jaunuolius.

Amerikos ambasadorius įtei
kė Filipinų vyriausybei protes
tą dėl to, kad nebuvo imtasi žy
gių ambasadą apsaugoti. Ame
rikiečiai prašę apsaugos, nes vi
sas miestas žinojęs, kad demons
tracijos įvyks ir prie JAV įstai-

Maniloje demonstravo apie 
30,000 žmonių.

NEW Y’ORKAS. — Jungtinėse Tautose diplomatų tarpe pla
čiai svarstomas sekretoriato vertėjo Tichomirovo ištrėmimas iš 
Amerikos. Nėra paslaptis, kad FBI kiekvieną komunistinių kraštų 
diplomatą ar pasiuntinybių tarnautoją laiko galimu šnipu ir agentu. 
Praeityje tas įtarimas daug kartų pasitvirtino. Jungtinės Tautos 
sudaro komunistų agentams gerą dirvą, nes Įvairių valstybių 
delegacijos, ambasadoriai, patarėjai, sekretoriai ir vertėjai turi 
diplomatinį neliečiamumą. Virš 1,000 asmenų Jungtinėse Tautose 
turi tą privilegiją. Ją turėjo ir Aleksandras Tichomrovas, pa
gautas Seattle, Wash.

Jungtinių Tautų tarnautojai 
yra Amerikos-svečiai, jie pradė
dami darbą Jungtinėse Tautose 
turi pasirašyti išlcilmingą pasi- 
žadėjiųią dirbti tarptautinės tai
kos labui. Tačiau FBI komunis
tinių valstybių piliečius pažįsta 
kaip gerai atrinktus komunisti
nio sąmokslo tarnus, paruoštus 
savo valstybių saugumo agen
tūrų šnipinėjimo darbui.

Jei konsulatai ir ambasados 
duoda Amerikai ir Sovietų Są
jungai vienodas galimybes rink
ti žinias apie viena kitą, tai Jung
tinės Tautos sudaro komunistam 
specialią progą šnipinėjimui. 
Maskvoje jokių Jungtinių Tau
tų nėra, tuo tarpu New Yorke 
dirba ir diplomatų teisėmis nau
dojasi 259 komunistinių valsty
bių piliečiai. Sovietų Sąjunga 
turi 68 diplomatus, Ukraina 9, 
Baltgudija 7, Lenkija 10, Čeko
slovakija 13, Vengrija 10, Bul
garija 6, Rumunija 7, Jugoslavi
ja 9, Albanija 5, Kuba 21 ir Mon
golija 3.

Valstybės departamentui pra
šant, Seattle mieste suimtas so
vietų šnipas buvo paleistas. Bu
vo bijota, kad sovietai neištrem
tų ar nenubaustų, sudarę dirbti
nius kaltinimus, kokio amerikie
čio diplomato Maskvoje. Tačiau 
Tichomirovo atvejis dar kartą 
parodė, jog FBI direktorius 
Hooveris, pasisakydamas senate 
prieš konsularinę sutartį tarp 
Amerikos ir Sov, Sąjungos, bu
vo teisingas. Jis kalbėjo tada, 
kad sovietų diplomatų skaičiaus 
padidinimas Amerikoje tik padi
dins sovietų šnipų skaičių ir ap
sunkins FBI valdininkų darbą.

♦ Filipinų vyriausybė atsipra-

i rijos pasienio su Čekoslovakija 
muitininkai pasiuntė atgal du. 
jaunus čekoslovakus, pabėgusius 
per sniegą ir šalti i Vakarų Vo
kietiją. Iš viso tą dieną perbė- Į 
go keturi asmenys, du buvo pri-: 
imti, jiems duota politinė glo
ba, o kiti du sugrąžinti atgal. | 
Visiems keturiems teko pabūti

šė Amerikos už jos ambasadai ^ligoninėje, nes jie buvo pervar- 
padarytus nuostolius studentų ! g?Jr sušalę, 
demonstracijos metu.

♦ Paryžiuje vakar šiaurės 
Vietnamo delegacija taikos de
rybose pareikalavo, kad Čikagos 
teismo nuteisti septyni agitato
riai būtų paleisti iš kalėjimo. Jie 
esą baudžiami už tai, kad kovoja 
prieš karą Vietname.

Jūroje buvo išgelbėti 33 ku- Į J J UV0 X1V111 U.11XO UU1 d K
biečiai, kurie prieš 20 dienų lai- yra baudžiami. Tie du čekoslova- 
vu išplaukė iš Kubos. Laivui su- įai nesugebėję paaiškinti, kodėl 
gedus, jie 18 dienų išbuvo nęgy- jie pabėgo. Jie negalėję įrody- 
yenamoj saloj, valgydami tik ^<3 j y bėgimo motyvai buvo 
jūroje pagaunamą žuvį. Jie nori politiniai. Jie bėgę tik dėl ge- 
gauti Amerikoje politinę globą. resnio gyvenimo vakaruose, to-

Kalifornijoje bombų eks-;dėl jie negalėję gauti politinės 
pertai išardė vieno policininko1 globos, 
automobilyje padėtą bombą, j 
Gubernatorius Reagan įsakė su
šaukti jury komisiją tirti smur
to prieš policiją veiksmų.

Prezidentas Nixonas prašo 
šis pagerėjimas kyla'iš nau- sena^ą ratifikuoti genocidą pa-j 

jo įstatymo, kuris leidžia polici
jai sustabdyti ir patikrinti ten 
pat ant kelio vairuotojo kvapą.
Jei jis yra gėręs alkoholinių gė
rimų, policininko aparatas tuoj 
tą parodo.

Nelaimingu atsitikimų suma-’
žėjimas ir tuo pabrėžtinas, kad doriui Jarring šiuo metu nėra 
britų keliuose automobilių pa
daugėjo nuo 1962 m. net 38%.

LONDONAS---- Britų vyriau
sybė paskelbė raportą apie su
sisiekimo nelaimes 1968 metais. 
Tai buvo pirmi pilni metai po 
naujo Kelių Saugumo įstatymo, 
paskelbto 1967 pabaigoje. Ra
portas sako, kad 1968 metais už
mušimu ir sužeidimu buvo ma
žiau 7%. Tik 1962 metais buvo 
mažiau nelaimių.

įvykis, tai paminklinės Čiurlio
nio lentos atidarymas prie na
mo, kur gyveno S. Kymantaitė 
ir lankėsi M. K. Čiurlionis. Tai 
buvo kiek anksčiau. (E)

PARYŽRJS. 
vyriausybė paskelbė po kabine
to posėdžio, kad ji padidins eko
nominę paramą Libijai. Prancū
zai padės paruošti žibalo pra
monės specialistus.

FRANKFURTAS. — Vokie
tijoje sukčiai pradėjo pardavi
nėti “mėnulio akmenis” po dolerį 
už karatą. Nežinia, ar kas juos 
pirko, tačiau policija sako, kad 
parduodami akmenys yra “vieti
nės kilmės”.

Prancūzijos

Tai yra pirmas atsitikimas, 
kad vokiečiai būtų nepriėmę po
litinių pabėgėlių iš Čekoslovaki
jos. Manoma, kad visas įvykis 
priklausė nuo vieno pareigūno 
asmeninės nuomonės. Jis pareiš- 

• kė spaudai, jog reikia užmiršti 
šalto karo metu atsiradusią nuo
monę, jog visi pabėgėliai iš rytų, 

: jei juos komunistai pagauna,

Privertė grįžti
namo pas žmona X c
LONDONAS. — Rusas archi-

! smerkiantį susitarimą, priimtą tektas ir laivininkystės saugumo 
daugelio pasaulio valstybių . specialistas Vsevolod Nadeinski

♦ Jau 27-tą kartą susitiko gyveno ir dirbo tarptautinėje JT 
“Keturiu didžiųjų” ambasado- I komisijoje Londone, čia begy- 
riai svarstyti Viduriniųjų Rytu! vendamas jis įsimylėjo į anglę 
reikalu. Ženevoje JT sekretorius ir Pasiprašė pilitinės globos. Bn- 
U Thant pareiškė, kad ambasa-i^ vyriausybė sutiko jį globoti, 
----- — • tačiau jis po kelių savaičių pa-
rilčių rasti taiką tarp’ ’izraelio! keitė savo^nuomonę ir išvažiavo 
ir arabų.

Strategai galvoja, kad Hano
jus nutarė padidinti spaudimą 
Laose politiniais sumetimais. 
Paryžiaus konferencijoje nekar
tą buvo keliama mintis, kad rei
kia svartyti n e vien Amerikos 
įsikišimą Vietname, bet plačiau 
svarstyti visos Pietryčių Azijos 
klausimus.

Kiti galvoja, kad Hanojaus 
puolimai Laose siekia nukreipti 

j amerikiečių dėmesį nuo pasiren- 
' girnų didesniam puolimui Viet
name. Yra žinoma, kad Ameri
kos aviacija, net ir didieji B-52 
bombonešiai, dalyvavo Laoso ko
vose. Lėktuvai iš Tailandijos, 
Pietų Vietnamo ir iš 7-to karo 
laivyno lėktuvnešių daužė ko
munistų dalinius Laose, ne" 
daroma pusiau slaptai, net 
skelbiant kai lėktuvas Laose 
mušamas.

Amerikiečiams, kuriems 
nusibodo karas Vietname, dides
nis Amerikos įsivėlimas Laoso 
kovose, tikriausiai, nepatiktų ir 
sukeltų naują protestų bangą. 
Senatorius Frank Church jau 
pareiškė senate, kad Amerikos 
jėgos Laose neturi jokios teisės 
dalyvauti kovose, tam dalyva
vimui nesą legalios bazės, o taip 
pat ir kongreso pritarimo.

Senatorius nurodė, kad Ame
rikos daliniai ir lėktuvai padėjo 
išvežti iš Laoso kovos fronto 
apie 18,000 civilių, lėktuvai bom
barduoja komunistų pozicijas, o 
ČIA patarėjai dirba su Meo gen
ties daliniais. Tokiems veiks-: 
mams Amerika neturinti teisinio 
pagrindo, nes tik gruodžio mė
nesį senate, priimtas, gynybos 
lėšas svarstant, papildymas, 
draudžiąs naudoti JAV kovos da
linius Laose ar Tailandijoje.

tas
ne-
nu-

jau

N«perseniausiai kairėje matomos "Nike Ajax" raketos pakeitė prieš
lėktuvines patrankas, kurios saugojo Amerikos padangos nuo prie
šo lėktuvu. Dabar tas raketas pakeičia "Nike Hercules" raketos, 
kuriu viena matoma paveikslo dešinėje. Jos skrenda 75 mylias ir 

gali sunaikinti objektę net 100,000 pėdę aukštyje.
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į Sovietų Sąjungą.
Sovietų ambasada darė į Na- 

deinskj didelį spaudimą. Jam 
buvo perduodami jo motinos 

' laiškai iš Maskvos. Jį ragino 
pagalvoti apie savo žmoną ir duk
terį. Pagaliau sovietai atvežė į 
Londoną ir jo dukterį, kuriai pa
sisekė tėvą prikalbėti grįžti na
mo. Taip po septynių savaičių 
įtikinėjimų Nadeinskis paliko sa- 

' vo mylimą merginą ir lydimas 
, sovietų ambasados pareigūnų 
dukters, išskrido į Maskvą.

ir

Teršia vandenį
GARY. — Teisingumo depar

tamentas apkaltino 10 Indianos 
įmonių, kurios teršiančios van- 

Į denį Gary ir East Chicago apy- 
I linkėse. Tarp kaltinamų įmo- 
I nių yra: Mobil Oil, Inland Steel, 
Į US Steel, American Oil, DuPont 
I Chemical ir kitos.

Kaltinamoms įmonėms yra 
j taikomas dar 1899 metais pa
skelbtas įstatymas, kuris drau
džia teršti laivininkystės van
denis. Jei teismas įmones pri
pažins kaltomis, joms teks su
mokėti po 2,500 dol.

♦ Vakar senato užsienio rei
kalų komitetas vėl tęsė apklau
sinėjimus apie Vietnamo karą.

Jungtines Tautas
NEW YORKAS. — Izraelio 

ambasadorius Jungtinėse Tauto
se apkaltino JT sekretorių, kad 
tas į stalčių įkišo Izraelio pri
statytus dokumentus, įrodan
čius, jog Sovietų Sąjungoje yra 
persekiojami žydai. Tarp doku
mentų buvęs 25 sovietų žydų pa
sirašytas laiškas, kuriame skun
džiamasi, kad sovietų režimas 
neišleidžia žydų išvažiuoti į Iz-

Izraelio ambasadorius Tekoah 
pareiškė, jog JT sekretorius pa
sidavęs dideliam sovietų dele
gacijos spaudimui, kad peticija 
nebūtų išdalinta visoms JT de
legacijoms, kaip prašė Izraelis.

Ambasadorius pareiškė, kad 
Izraelis Jungtinėse Tautose esąs 
nelygiai traktuojamas. Jungti
nės Tautos paskelbė savo komi
sijos raportą apie tariamą arabų 
persekiojimą Izraelio okupuoto
se teritorijose, tačiau nieko ne
sigirdi apie žydų persekiojimą 
arabų valstybėse, šitoks JT el
gesys esąs “tarptautinis skan
dalas“.

BRESTAS. — Netoli Prancū
zijos paskendo laivas, 25 jūrei
viai išgelbėti, astuoni dingo van
denyje.
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SLA 200 ir 352 kuopos bend-

įaurę.
Sveikinimai visiems naujieme-

Petras

Mokslininkas naudoja lašeno spindulį iliuminuok plastmasinį bloką. Jame spindulio apšviestos 
matosi sustiprintas lydinio vietos.

If aci D€ lietuvi
iimnėjo 52-si _ .

. A >etuvos laisves atstatymui, sėji xKiath*onivt^» at-|
! - ’ j - I nors nežinome kada ir kokiosekunos prade-: - .

sąlygose tai įvyks, todėl neužten
ka gyventi vien atsiminimais. 
Turime tam ruoštis, ypač ruošti 
jaunus žmones, užimti pasitrau
kusiųjų vietoms, kuriuos negai
lestingasis laikas pasiima. La
bai svarbu reikštis plačiojoje 
Amerikos visuomenėje, tačiau 
tai ne visiems prieinama. Vie
nok atsiranda žmonių, kurie dė- j 
ka asmeninių gabumų ar dėka į 
kij į priežasčių iškyla. Mūsų pa- į 
reiga tokias asmenis remti, jiem Į 
padėti. Asmenys, užimą atsa-' 
kingas pareigas, kartais, lyg • 
atitrūksta nuo lietuviško veiki-Į 
mo. Nederėtu jiems prikaišioti, ■ 
nes pareigos atima laiką.

Kartų skirtumai ir pasaulėžiū
rų nesutapimai labai ryškiai n-a-. 
tomi mūsų veikloje ir reiškiasi L - , ...... , ., . . ; ous jos skardžiais akordais arKaip neigiami veiksmai. Lietu- ■ , , , , ... . ... .... . . , . -- apmąstome nelemta buitį jos reikalams: Altuivos laisvinimo'ir hetuvvbės is-: ..... . ,, , ' ... .. glostančiais tonais, sv. Kazimie-į tuanųs” žurnalu»Vac i laikvmo darnas yra toks didelis .. , , - v t> t, > ■ ,. •L-aj ■ , •_ •, . . , i ro parapijos choras, vedamas mm. K. B. Balučio naminklui —

- — t-enosnoa aro k . .. i Juozo Grimskio, pavedžiojo da- 2o dol. P. Petrusaitis
k k-zn P PainU ta ir nei viena kuri organizacija , • Xr z x -k. arsrov<ii>, Kun. n. isaims,• . J lyvius Nemuno krantais,
HC, Dalia Tallat-Kelpšaitė h- : negali pati viena aprėpti. Niekas 
. Milišauskas, Wisconsin Lie- Į neturi Lietuvos laisvinimo mo- ’
^vių Uteno* rengimo Komirerot . ; , , . .; nasitranke griaustiniais,
‘rmminkas *i0S Sėtuvių darnas — pavieniai j

ar organizuotai.
Po paskaitos buvo priimta re- .
liucija, kuri buvo pasiųsta tos Stanaitytės, padeklamavo ei- 
ezidentui R. Nixonui, Kongre- lėraščių. Vaikučių programoje

nariams ir kitiems valdžios į dalyvai- o: Ed. Kuliavas, R. Pliū- 
ra, Vikt. Kleinotaitė, Suduiky-

Oficialią minėjimo dalį pra-(^s’ G. Petkūnaitė, Vita Paukš-j 
vedė Alto sk. vicepirmininkas į telytė ir kit. Be eilėraščių, dar; 
•Juozas v lenkaitis į mokinės sudainavo porą dainų. į

! Taip pat 
: Acelinas.

Daina visais laikais ramino ir Viktoras
a-ūdino lietuvio širdį. Gal to-poms ir himnams akomponavo 

visokiomis progomis, kad ' Prone Phūraitė.
taip, kaip seniau sodžiuje | Minėjimas baigtas Lietuvos 

sutartinai — palydime dar- himnu. Po minėjimo įvyko bend-

*>ose organizuotai su 
ava dalyvavo mokslei- 
nmkų vysk. Pr. Brazio 

Prie kuopos prisijungė 
būrys šv. Boventuros, 
nt, \Vls., gimnazijos mc- 

Toji gimnazija yra tėvų 
jnų, daugumoje lenkų, 
Į ją yra persikėlęs di- 
lekis bin’usios šv. An- 
nazijos mokinių. Lietų

jų tėvų komitetas pasirūpino, 
ad joje būtų dėstoma ir lietų
jų kalba. Ja dėsto buvęs Va-

Sąžinės perkratymas j
Oficialus minėjimas įvyko 3 

d. p. p. šv. Kazimiero parapi- 
•s svetainėje. Į garbės prezi-į 
urną buvo pakviesti: M. Kas- 
rraiti* — Alto si

pa- j 
karabino laisvės varpu, priminė 
ūaurės pašvaistę ir padundėjo,

*į
į

E

I
I
IS •
■
I

PETERSBURG, FU.
g žmoni; iš Chicago* 
čia atostogauja

tostogose, Naujienoms iš St.:
I Petersburg rašo: Į

Kaip žadėjau, noriu parašyti j SLA 352 kuopos susirinkimas 
šios žiemos atostoginę i įvyks kovo mėn. 1 d. Lietuvių 

Į Namuose 12 vai. Susirinkimas 
įsia apsistojau Hot ■ yra labai svarbus ir visi nariai 

rings, Ark., kur keletą dienų ■ kviečiami dalyvautu Bus atlikti 
i pagj'V’enau svetnamyje “Birutė” < balsavimai už paduotus kandi- 
ir maudžiausi mineralinėse vo- į datos į Pildomąją Tarybą ir iš- 

; niose net po keletą kartų, kol i rinkti atstovai į SLA seimą, ku- 
; daugiau susirgau ir pagaliau pa- ris įvyks šiais metais New 
’ sigydęs išvažiavau į Dalias, Te- Yorke. Į Pildomosios Tarybos 
I xas. Prieš išvažiuodamas aplan- sekretorius kandidatuoja 352
• kiau didelį naujienietį Niką Ma- į kuopos pirmininkas Petras Ja- 
i tūlį, gyvenanti p. Mickaus va-; nuška ir į iždo globėjuss 200
sarinėje trečiame aukšte. I kuopos pirmininkas Antanas Su- 

Dallas, Texas, apžiūrėjęs kele- ’ kauskas. ...
• tą įdomesnių gatvių leidausi į ■ 1 Pa^ šiame susirinkime
j St. Anthony miestą, šį miestą i galima bus sumokėti ir nario 
I galima būtų pavadinti pačiu mokesčius.
į “švariausiu” Amerikos miestu, SLA 200 ir 352 kuopos bend- 

i • , . rr, , ipi ne tos skprdvklns hntn ta ra gegužinė-iškyla įvyks gegu-askyre aukų hetuvisKiems i cijas perskaitė A. L. T. skyriaus! jeĮ . ikerdjkios, Putų tą rrppT1 inWT1 Grnvp
: miestą užtersusios. Kiaulių, vis-; zes - - "• (jreen ■Law n ”rox e’ 
i tu ir galvijų smarvė, mandagiau Midlebbelt Rd., kairėje pu- 
'/ nemalonus kvapas” ^ėje apie 1 mylią už Eureka Rd.
i stačiai gadina visą keleivio ūpą. 
; Pasižvalgęs po šį miestą kele-

20 doL, k<Li-1 sekretorė Marė Mišeikienė.
- 25 dol. ir Menine dali atliko AI. Brazis, j 

E. Jurgeliutė Mangis ir 
Dambrauskaitė. Piano

Snigs ar lis, šalta ar šilta bus, 
gegužinė vistiek įvyks, nes turi

C.

t
I

S

S

S f
I

Tamulėnienei sugiedojus 
himną ir kun. R. Balniui/ 
pasimeldus, svečiai moki- 
ialuga ir Bronius Acelinas' 
i.tš isconsino gubernato- pareigūnai 
Warren P. Knowles ir Ra-

esto ourm 
kelbian lia ■ario 16-ją

dalis

< savo 
vinjno

tis. pabrėžė, kad 
bas vra toks tla-idžl ir 
kia dirbti ištisus >

o minint Nepriklausomy

akom-
: panavo p. Brazienė ir Aldonadienų, Važiavau į Housten, | gaujai pastatytą ir gražiai įreng- 
, Scofield. : <yex buvo Įdomu. Iš čia i

Savo parašytas ir šiai dienai j pajūriais-pamariais pasiekiau 
pritaikytas eiles skaitė V. Se-Į švento Petro miestą (St. 
maška. Petersburg), Floridoje, kur

Vakare įvyko banketas. Aukų apsigyvenau pas Juozą Jakšti.
j surinkta SI,023. E. Tankus čia manau pabūti dar porą sa-

tą salę, kurioje visi galės tilpti 
blogam orui esant. A. GriniusMlA/rV. FLA.

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas

Penktadienį, vasario 13 d. 
Miami Bay Front Parko Amphi- 
teatre Įvyko iškilmingas Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbi- 

. mo 52' metinių sukaktuvių mi- 
\ nėj imas, kurio programa buvo 
j sudaryta iš dviejų dalių.

deklamavo Bronius j Salute to the Lithuanian People 
Programa pravedė!
Kažemėkaitis. Dai-į Pirm°ii aafffe buvo specialus 

i Lietuvos šventei skirtas koncer
tas, kurį atliko Miami miesto 
orkestras diriguojant Caeser La 
Monaca. Koncerto programa bu
vo tokia:

Caesar La Monaca: maršas 
“Salute to the Lithuanian Peo
ple”. jam pačiam diriguojant; 
Verdi: baletas iš operos Aida, 
II akto; Broniaus Jonušo: mar
šas Leiskit į'tėvynę; A. Pon

is operos “I Lituani”, 
atliko baritonas Adomas Griga- 

Kamavičiaus: Antro- 
Gra-! 

atliko Algirdas Brazis; 
3; rinkti kuopos garbės šauliais, i’-^- Ponchielli; overture is ope
li Kuopa suruošė Jonines ir Lietu-Į ros “I Lituani”, — Caesar La 
u vos kariuomenės šventės minė-• Monaca: Balio Dvariono: mar- 

jimą. Pastatė mirusiam šauliui! šas “Vilnius”; Paties Caesar La 
gi Kazimierui Stolgiui, kuris netu-1 Monaca paruoštas vaizdas “Lie- 
$!rėjo palikimo nei artimųjų, pa-! tuvių Festivalis”, su instrumen-

: minklą su iškaltu šaulių ženklu, j fŲ efektais iš tolo.
Toliau baritonas Algirdas 

i Brazis dar padainavo solo iš ope- 
i rų Traviata ir Carmen ir pabai- 
i gai buvo atlikta A. Louis Scar- 
molino “Lithuanian Rhapsody 
No. 1” ir sugiedoti Lietuvos ir 
Amerikos himnai.

Lituanistinės mokyklos mo- ! 
kiniai, paruošti mokytojos Mar-i

lėrasčių. Vaikučių programoj e

Į ros vaišės, kurias paruoš: 
nietės moterys.

d deliu susidomėjimu yra perkamas ir . skaitomas i
O LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas tj

Wisconsino šauliai

raci-

l * MJi Ii

Vasario 1 d. įvyko DLK Kęs 
tučio šaulių kuopos susirinki 
mas. Į naują valdybą išrinkti

vir^e'i;'.i — $4.00. minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

>e

•Kifia

V. Bagdonas, Z. Bukauskas, P. chiell

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lictu- 
ink-stieciy, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Petrušaitis, St. Petrušaitienė ir 
VI. Vilcinas.
Ignas Paukštelis ir, vienas

į kuopos kūrėjų, Kazys Žilėnas

Savanoris-kūrėjas liūnas;
iš jo Vaidilos daina iš operos 
š- žiną’

siusti čeki arba Money Orderį tokiu adresu:■asome

L Chicago, Illinois 60608.
>
z

s

Albion, Michigane viena įmonė turi naują orui valyti Įrengimą. Dūmai iš fabriko I Myk los trau- 
. . , v ~/nikais į efeklius f ii: rus, kur jiė pali v-a nuosėdas. Filtrai automatiškai iškratomi ir 

nuo ėdos išvežamos.

Oficialus minėjimo aktas

Sekmadieni, vasario 15 d. 10 
valandą ryto -lesu bažnyčioje bu
vo skirtos šv. mišios už Lietu
vos laisvę, o nuo 2:30 vai. po
piet Miami Lietuvių Piliečių klu
bo salėje Įvyko oficialus mi
nėjimo aktas, kurj atidarė pir
mininkas A. I). Kaulakis ir pro
gramai vadovauji pakvietė Pet
rą Stevens. .»

Buvo sugiedoti abudu him
nai (Lietuvos ir Amerikos) ir 
ponia K. Kodatienė pasveikino 
Lietuvos vėliavą. Kunigas Sen
kus sukalbėjo invokaciją, o pra
kalbas pasakė Dan Kuraitis ir 
prelatas Balkūnas. Abudu pa
sakė labai įspūdingas ir patrio
tiškas kalbas. Taipgi sveikino se- 

i natorius Haberfield.
Iš gubernatoriaus ir Miami 

! miesto mero atsiųstas proklama-

-vJItNOS" KIEKVIENO ;
UOGAUS

l¥ •: ę 
M

automatic. AH you do is fill out a 
little card through a Payroll Savings 
Plan where you work, And then

or stolen, we simply replace them 
without cost

So there’s no risk.

that insures your country’s faturo 
at the same time.

That’sTJSavings Bonds.
With ILS. Savings Bonds, you’re

die money piles up.
And if you set just a little aside 

every payday, you’ll never even

whenever you need to, for an 
emergency.

up any willpower to save every 
payday, because your boss 
does it for you. It’s some*

your retirement.
One $25 Bond a month, would

?:■

i H

paydays for the future.

£tuuxc»

fc ■ 7

It’s not only a way to 
insure money for retirement 

Y^ww.^eortoor «s a >ay to msure
,‘orsxTJc tax os fcteresu retirement

Take stock in America
Buy US Savings Bonds & Freedom Shares

Į yy for wriittw ia»L

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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Kalifornijos Lietuvių Radijo 
Klubo valdyba, atsakydama j tū
lo 44Klubo nario” koresponden
ciją ("Naujienos” Nr 256 — 
pernai metų lapkr. mėn. 3 d.) 
apie to klubo ir jo pirmininkės 
veiklu — tame atsakyme (WN au- 
jienos” š. m. sausio a d. Nr. 3) 
paskelbė savo “sprendimą” apie 
buvusią (Br. Gedimino) radijo 
valandėlę, kuri nuo 1952 m. vie
nintelė čia Kalifornijoje, Los 
Angeles mieste, veikė beveik iš
tisus 16 metų. Kadangi man te
ko senosios radijo valandėlės 
programoje bendradarbiauti be
veik per visą jos veikimo laiko
tarpį (pirmaisiais penkiais me
tais — be pertraukos jos paruo
šime kiekvieną šeštadienį), tai, 
menamai, esu kompetentingas 
atsakyti į kai kuriuos, labai gru
bius, to komiteto teigimus (vi
sai neliečiant komiteto ir “klu
bo nario” “dialogo” — klubo pir
mininkės reikalu).

Komitetas tame savo atsaky
me beveik pačioje pradžioje taip 
sako: “...pirmiausia’ korespon-

( niau veikusios” radijo valandė
lės pagrindiniu bendradarbiu vi- į 
sus beveik per 16 metų, turiu. 
pasakyti (čia visai neatstovau-j 
damas Br. Gedimino), kad toks! 
komiteto pareiškimas yra ma-j 
žiu mažiausiai labai neapgalvo- Į 
tas, nepatyvus, jokiu būdu nes-: 
kalinantis lietuvišką veiklą — | 
ypačiai, kiek tai liečia radijo va- j 
landėlių egzistenciją. Teigimas, Į 
kad “...iš seniau veikusios valan- j 
dėlės dabartinė nieko negavo,' 
nieko neperėmė...” irjt. t. ir 1.1., Į 
yra labai grubi atestacija žmo
nėms, kurie “senojoje valandė
lėje” dirbo, juo labiau jos stei
gėjams (J. Uždaviniui, G. gu
deliui, Br. Gediminui). Kad nau
jai “atsteigta” ar “įsteigta” 
(dėlko ginčijasi komitetas su

Dr. Walter M. Eisen (kairėj*, 12516 — 91st St., Palos Park) priima pagyrimo pažymėjimą, kurį 
jam įteikė dr. John G. Masterson, Loyola universiteto medicinos centro viceprezidentas. Pažy
mėjimas buvo įteiktas už suteiktu Loyola universiteto Stritch medicinos mokyklai paramą. Dr. 
Eisen buvo 1969 m. Edgewood Valley County klube rengiamos Stritch mokyklos naudai golfo die
nos registracijos pirmininku. Tos dienos pelnas siekė $12,000. Dr. Eisen mediciną baigė 1935 

m. Jis yra obstretrikos ir ginekologijos departamento narys Stritch medicinos mokykloje.

’ niekas bilietų nepardavinėja ir 
! ateinančių nekontroliuoja — jie 
I turi vakaro bilietus ar ne... 1 ie 
Į “jaunuoliai”, ^išlinkę” be jokio 
Į įžangos mokesčio į salę — nau- 

■ dojasi visomis privilegijomis, 
i kurios buvo skelbtos vakaro 
I rengėjų tiems, kurie perka bilie
tus.

dentas (pasirašiusį “Klubo" na
rys” — komitetas čia jau va
dina korespondentu... V. B.) sa
ko, kad radijo valandėlė buvo at
gaivinta Stasio Paltaus ir Juo
zo Gedminto rūpesčiu. Atgaivin
ta ji nebuvo, o buvo naujai įs
teigta. Iš seniau veikusios ra
dijo valandėlės dabartinė valan
dėlė nieko negavo, nieko neper
ėmė, ir nėra jokio ryšio tarp bu
vusios ir. dabartinės radijo va
landėlių...”. Toliau paneigiant, 
kad ta, dabartinė, valandėlė bu
vo įsteigta ne vien tų dviejų pa
minėtų asmenų rūpesčiu — sa
koma šitaip: “...betgi steigiama
sis tuo reikalu susirinkimas bu
vo tuolaikinio Liet. Bendruome
nės Los Angeles apyl. pirminin-

“Klubo nariu”) radijo valandė
lė iš seniau veikusios nieko ne
gavo, nieko neperėmė ir nėra jo
kių ryšių'tarp buvusios ir dabar
tinės radijo valandėlių” -— yra 
daugiau negu komiteto neapdai
rumas, arba visiškas kitų igno
ravimas tokiuose darbuose. 
Praktiškai gi naujai “atsteigta” 
ar “įsteigta” radijo valandėlė 
perėmė seną lietuviškosios va
landėlės tradiciją su visais tos 
valandėlės klausytojais. Komi
tetas “perėmė” artesnius valan
dėlės bendradarbius, nesurasda
mas pradžiai naujų, išskyrus en
tuziastingą tokiai veiklai mo
teriškę — ponią St. Pautienie- 
nę, to klubo pirmininkę. Klubas 
perėmė senosios valandėlės skel

bimų davėjus, nesugraibstyda- 
! mas naujų, kurių vos vieną te
sugebėjo gauti metų bėgyje. Va
dinasi — naujoji valandėlė ga
vo ir perėmė (be jokio iškilmių 

j akto ar juridinio dokumento) 
viską, ką senoji valandėlė turė
jo: klausytojus, bendradarbius, 
skelbimų davėjus.

Tam geriausias Įrodymas — 
pirmasis naujai atgaivintos ra- 

! dijo valandėlės balius, kuriame 
tedalyvavo. beveik išimtinai se
nosios valandėlės klausytojai — 
rėmėjai, daugumoje senosios 
kartos lietuviai, atsivežę baliun 

' savo naujus kaimynus ar pažįs
tamus, pastaraisiais metais Ka-j 
lifornijon gyventi persikėlusius

i — kiek tai aukai pridėjo pats 
Į A. Audronis. V. B.), kuri, ro- 
; dos, neviršija 10C dolerių, ir nei 
j žodžiu neužsimenama apie tūks- 
l tantines aukas 'senąją valan- 
! dėlę išlaikant bei metų metus 
| šimtus valandų programos ruo- 
i Šimui pašventusius asmenis — 
I tai atrodo, kad komitetas čia nu- 
: krito nuo kitos planetos... Tik 
I keista, kad jame yra asmenų, 
i nekartą kalbėjusių senosios va- 
! landėlės programų eigoje... Da
bar būdami tame komitete ir jie 
teigia, kad iš senosios valan
dėlės nieko neperėmė, nieko ne
liko, nėra jokio ryšio...

Vadinasi — ir jų kalbos buvo 
paukščiams, bet ne žmonėms,

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ

DAINŲ GAIDAS PIANUI:
1. Rinkinys lietuvišku liaudies 

yra šios dainos ir gaidos:

Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta 
Suktinis I 
Suktinis II 
Kokietka

5. Padispanas
6. Vengerka

f 7. Klumpakojis
Šis gaidy rinkinys kainuoja

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

daineliy Ir šokiu, 16 psl. Rinkinyje

1.

2.
3.
4.

8. Aguonėlės
9. Vakar vakarėlį

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

tik $1.00.

iš tolimesnių miestų. Asmenis- j nes pagal to komiteto išvadas, 
kai, tame baliuje, išsikalbėjau ne : lietuviškas žodis, daina, muzika, 
su vienu senųjų radijo valandė- vaidinimai, deklamacijos, paskai- 
iės rėmėjų, kurie prisiminė net tos, žinios ir pranešimai — irgi 
pirmąsias programas ir mano j nieko nepaliko: iš viso beveik 
su jais pasikalbėjimus. j šešiolikos metų laikotarpi vei-

Kai dėl žymių A. A
— tuolaikinio

_dronioi ^us^ l^tuviška radijo valandėlė 
________ Bendruomenės lyg nėra buvus:

apylinkės pirmininko — nuopel- j ma^ykite, dabar, štai ką “įstei- 
mų, kad naujosios valandėlės Į S^me , kam T> adovaujame ir ko- 
steigiamasis susirinkimas buvo Į Aie_aįI0Pe^n£1 mums priklauso... 
ne tik jo sušauktas, bet ir jo Nei vienas senosios valandė-

Tik,

vadovaujama apylinkės valdyba steigėjų ar bendradarbių nelau- 
,.nutarė ir stambia auką radi- kas nors jiems pasaky-

- Šiuos gaidy ir dainę rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiu
site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti-

S mo išlaidoms, tai pasilsime jas paštu. Čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiusti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILLINOIS
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jo valandėlei duoti...” aš jau sa- [
vo laiku <rNau j ienose” apie tai j ^arba^ bet tuo pačiu — nepra
buvau pastebėjęs, jog A. Audro- - 5° J°s pasmerkimo,
niui priklauso ‘‘kreditas”, kad! ^ra padaręs čia minėtas ko- 
valandėlė atgaivinta. Bet kai | mitetas.i .: kalbama apie A. Audronio nuo- Jei toks komitetas, kurio ge- 
pelnus, kad jo vadovaujama apy- j rais lietuviškais siekimais aš ne- 

! linkės valdyba nutarė stambią Į abejoju, taip neapdairiai panei- 
I auką valandėlei duoti (nežinau gia senosios lietuviškos radijo 
____________________________ į valandėlės buvimą ir jos net pėd- 

sakus lietuviškoje veikloje -— 
ę tada kyla gana aktualus klausi

mas : ar iš viso lietuviška radi
jo valandėlė yra reikalinga?

tų ačiū už jų pastangas, pinigą

kad — pirmoje eilėje dirba (ir 
neblogai uždirba); antroje eilė- 
joje — turi “butnamius” (apar- 
tamentinius namus), kurių prie
žiūra jiems irgi atima kiek lai
ko — studijas suintensyvinti. 
Bet tokių “studentų” ekonomi
nė padėtis toli gražu viršija šei
mas, kuriose tedirba tik vienas, 
geriausiu atveju — du ir kuriose 
yra vienas ar du studentai pilna 
to žodžio prasme: studijuojan
tys “full time” ir visu 100% šel
piami savų tėvų. Bet... toks 
“butnamio” savininkas studen
tas — lietuviškame parengime 
sutaupo kelis dolerius, kai tuo 
tarpu darbininko, be “butnamio” 
šeima iš viso negali dalyvauti 
parengime “in corpore”, arba ge
riausiu atveju dalyvauja šeimos 
galva (susimokėjęs 10 dolerių), 
palikdamas namie studentus — 
jaunimą, nes jei eitų visa šei
ma — vien “bilietai” kainuotu 
30 dolerių (vyrui su žmona po 10 
dol. ir jų dviem vaikams — stu
dentams po 5 dol. (Gi tokiame 
parengime, sakykime — baliu
je, susitinkama su senesniais ar 
naujais pažįstamaisj/neapsieina- 

: ma be lietuviško svetingumo ar
* ' - - ’ “ ♦

vaišingumo ir dėl to; toks “pasi- 
Į žmonėjimas” tai šeimai sudaro 
40-50 dolerių išlaidų..; j;

Yra dar kitos rūšies; “j auni- 
I mo”, kuris irgi savanaudiškai 
I išnaudoja lietuviškus parengi- 
j mus. Sakysime, kuri nors or- 
j ganizacij a rengia vakarą — su 
vaidinimu ir šokiais. Skelbimuo
se ir kvietimuose sakoma: įėji
mas — 2 dol., studentams — 1 

I dol. Yra “jaunuolių”, kurie nei
na į vaidinimą, bet ateina jam 
pasibaigus , kai šokiai yra pra-

Tai pora neigiamų lietuviško-1 
I jo gyvenimo reiškinių, kurie, 
} tur būt, išnyktų — jei mūsoji < 
j spauda juos pastebėjusį, atitin-t 
karnose vietose, mūsų visuome-;

Į menei pristatytų.

i 1
Kai dabartinis mūsų preziden- Į 

i tas R. Nixonas 1968 m. laimėjo ! 
i rinkimus, žmonai priminiau, kad 
j pasirūpintų geresniais čemoda-i 
Į naiš, nes mėgę keliauti — senuo
sius esame gerokai apdėvėję.' 
žmona laikėsi nusistatymo, kad: 
dar porai metų bus pakankamai 
geri ir senieji. Bet, sakiau, tur 
būt, važiuosime Lietuvon — Ni
xon laimėjo rinkimus, jis yra. 
rezoliucijų komiteto narys ir dėl 
to kai tik įkels koją i Baltuosius; 
Rūmus — Lietuvos laisvės klau- i 
simas bus išspręstas mūsų nau-; 
dai: Nixon visas rezoliucijas per-' 
neš į Jungtinių Tautų (United i 
Nations) organizaciją ir Lietu
vos klausimas (spaudžiant re- i 
zoliucijų komitetui) bus spren- į 
džiamas tuoj pat, neatidėliojant i 
ir... teigiamai mums palankia 
prasme... Nesgi eilę metų, de
mokratams vadovaujant Ameri
kos vyriausybėje, mūsų spaudo
je vis skaitėme, kad rezoliucijų 
komitetas spaudžia, verčia, gali- 

Įma sakyti Johnsoną “stumte —Į 
stumia” į Jungtinių Tautų susi
rinkimą, su reikalavimu (padik
tuotu rezoliucijų komiteto) lais
vės Lietuvai. Bet dabar... Ni- 
xonui sėdint Baltuosiuose Rū
muose, žiūriu, kad Lietuvos lais
vės reikalu rezoliucijų komite
tas kaip ir nutilo... Nesimato jo
kio vertimo ar spaudimo į Ni- 
xono administraciją ir nemai-

I tyti 'jokių ženklų, kad ta admi
nistracija imtųsi kokios nors 

iniciatyvos Lietuvą laisvinti, j

Priešingai — nesenai spaudoje 
skaitėme apie Amerikos Lietu
vių Tarytos pirmininko inž. E. 
Bartkaus vizitus sostinėje (Wa
shington, D. C.), kur jis turė
jęs opių reikalų Amerikos Bal
so transliacijų (lietuvių kalba) 
reikalu. Pasirodo, kad Nixono 
administracija buvo numačiusi 
lietu , išką programą “kirpti” pu
siau — rusų kalbos kreditan. Ir 
tik, tur būt, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininko žygiai lie
tuvišką programą išgelbėjo to
kią — kokia ji buvo iki šiol — 
Eisenhowerio administracijos su
karpyta, bet nepaliesta demo
kratu valdžios...

Tai vis respublikoniški nuo
pelnai Lietuvai...

Bet, kalbant apie rezoliucijų 
komitetą, to negana — šiomis 
dienomis mūsų spaudoje pasi
rodė pareiškimas, kad ir pats 
rezoliucijų komitetas skirstosi, 
nes to komiteto vicepirminin
kas (pagal jo pareiškimą spau
doje) iš tų pareigų pasitraukia, 
pateikdamas komiteto pirminin
kui eilę kaltinimų, kurie nesude
rinami su jokia demokratine si
stema. 'Vadinasi, jau eilę metų 
spėliojimas, kad komitetas nėra 
tinkamose rankose — dabar pa
sirodė turįs pagrindo, kurį pa
teikė to komiteto vienas stegėjų 
ir entuziastingiausių rėmėjų, 
komiteto vicepirmininkas savo 
viešu pareiškimu spaudoje.

Daugiau apie tai — kitose pa
stabose.

’NAUJIENOS- KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

•rS-3

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

'0 PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

^WFETYOF^
TOUR SAYINGS

S20,000

£ COV

PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

'o PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

John Pakel, Sr., Chairman of the Board \

6245 So. WESTERN AVE* TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13-30 _

Studentams — puse . . .
Beveik kiekviename kvietime, 

ar skelbime — kviečiant i lietu
viška parengimą, visada (ir vi-J_ x __ x_ ..

II sur — ne tik čia Los Angeles, 
|| kur aš gyvenu) randame pasta- 

i bą, nurodančią, kad įėjimas į pa- 
S rengimą studentams “nupigin- 

tas” iki 50%. Sakysime, tokia 
|f kvietimo baigmė: “Įėjimas as- 
S meniui, su vaišėmis, 10 dolerių. 
® Studentams — pusė kainos”, 
ff Vadinasi, studentas gali tame 
g parengime dalyvauti ir naudotis 
I visomis privelegijomis — už 5 

dol. rengėjų numatytomis daly
viams, kurie užsimokės po 10 

. dolerių. Be abejo, tai gražus 
gestas mūsų jaunimui, nes stu
dentija ir yra jaunimas. Bet... 
yra išimčių, kurių esu pastebė
jęs lietuviškame Amerikos gy
venime. Pvz., žinau bent porą 
“studentų” (juos būtų galima 
pavadinti “amžinaisiais studen
tais” — kaip Lietuvoje tokie bū- 

M davo vadinami), kurie tikrai ir 
® “de facto” ir “de jure” yra stu
ff dentai: jie tikrai lanko vieną ar 
S kitą universitetą, turi studentų 
ft liudijimus — knygeles, nes tik- 
■ rai jie ką nors studijuoja, nors 
3 ir labai pamažu... Kodėl ? Dėl to,

Freeporte, Bahamas saloje yra mies
tas su 36 valstybiv charakteringomis 
gatvėmis. Paveiksle matoma ispanu 
miesto tipinga gatvė. Kiekvienos ša
lies gatvėje pardavinėjami ir tos ša

lies gaminiai.

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

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

KNYGA
$5.00
S3.00
$2.00I

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl........................... .................
3. - - - ’ -------------------------------- -- -
4.

M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl....................
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ............... ........................ .......... ...........
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl......... ..
J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl............................................................................... .........
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

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

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai............................................................................. .....

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

viršeliais $2.00, kietais _____
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS,
14.
15.
16.
17.
18.

5.
6.

$12.00
$4.00

$130

$3.00
$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

228 psl. __________
Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.........................
Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. _______
C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION 
Petronėle Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl..........
Kip^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

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

an^liškfli. s
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl...............
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl...............

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

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

orderiu, šiuo adresu:

------------- ----

n

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608
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Į JONAS F. DAUGĖLA
DIDŽIOJI GADYNĖ | 

(Kalba pasakyta Čikagoje A. Stulginskio 
mirties minėjime)

koalicijos pagrindais pagrįs
tos ir joms ilgiausią laiką va-Į 
dovavo taip jau vadinami jo 
politiniai jeigu jau ne priešai, 
tai bent konkurentai Dr. K. Gri
nius ir prof. E. Galvanauskas.

To laikota 
momeųto rūpesčiai, vidaus gy
venimo socialinės painios pro
blemas, nuolatinės kovos su 
daug stipresniais ir jau , saky
čiau labai agresyviais, išorės 
priešais absoliučiai absorbavo 
to meto Lietuvos politikų dė
mesį, sėmė iki mirtino nuovar
gio jų jėgas ir savaime nebepa
liko nei laiko nei jėgų bet ko
kioms asmeninėms ambicijoms 
ar valdžios siekimo aistroms 
puoselėti.

Ir Stulginskis tautos pareikš
tą pasitikėjimą vadovauti tos 
tautos valstybinio gyvenimo ei
gai visada prisiima su didžiau
siu nusižeminimu, kaip sunkią 
ir atsakingą pareigą ir sunkią 
gyvenimo naštą, kurios pakė
limui turėjo paaukoti visas sa
vo jėgas ir visą savo išmintį.

Juk, berods, retai yra pasi
taikę demokratinėje valstybės 
santvarkoje, kad į vieno asmens 

Rusams, pav., reikia iŠ anksto sumo- gumą ir tautos įgaliavimą tvar- rankas ir valią būtų sukoncen- 
jkyti valstybinį gyvenimą, veik truota tiek daug valdžios ir 

pavedimu sudarytos valdomosios galios, kaip buvo 
buvo plačiosios’sukoncentruota savo laiku į A.

I K»
..
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NEWS

(Tęsinys)
Pakanka tik prisiminti, kad 

1.50 į Lietuvios Steigiamojo Seimo 
Kanadoje: priimta ir paskelbta Lietuvos

melams_____________ $18.00 Respublikos Konstitucija dar
met^ “^“7------------  ^12'^ nel Šiandien daugelio tarp-

tautinės teisės autoritetų yra 
i viešai mokslo įstaigose prista
toma, kaip vienas inoderniš- 
kiausių ir tobuliausių šios rū
šies dokumentų, o mūsų žemės 

j reformos įstatymas, kurį pa
rengė kitas to meto žymus vei- 

Įkėjas ir mokslininkas Albinas 
, Rimka ir paskelbė A. Stulgins
kis, šiandien galėtų būti pa
vyzdžiu daugeliui naujai be
sikuriančių ir iš didžiųjų feo
dalizmo pančių išsivadavusių 
naujų' valstybių.

Ir čia Aleksandras Stulgins
kis iškyla, kaip vienas ryškiau
sių pavyzdžių. Juk niekam ki- 

testuoja prieš prisiekusiųjų teismą, o dabar ruošia protes-1 !am nel'j° demokratinio Lie
tus prieš prisiekusiųjų teisėjų sprendimų. Tuo tarpu na- 'L3“1?™5’ Ja,kotaS 
etoje. usijoje, kur komunistinė valdžia sustiprinta, giliais ir išvairuoti naujai susikūrusio 
kraujo upeliais, kalėjimų kančiomis ir čekisto kulkomis, | dar labai gležno ' ’ ‘ ‘ 
rusai negali pakęsti net švelniausio protesto.

Maskvai labai reikalingi Amerikos doleriai. Atvažia- _
vusius turistus rusai švariau apvalo, negu anksčiau tai da- tarpį turėjo labai patogią dau-
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Komunistus erzina protestai I
Amerikoje komunistai organizuoja protestus kiekvie-l 

na pasitaikiusia proga. Chicagoje, pavyzdžiui, jie net pro- į

valstybinio 
(aparato vairą, kaip jam. Ir ne
žiūrint, kad jo atstovaujama 
politinė grupė per visą šį laiko-

IM

■■■ ■

O ššž

1 
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-
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Šis pastatas galėty būti kokio senovės kunigaikščio pilis, tačiau tai Tennessee valstijos kalėji
mas, kur sėdi James Earl Ray, nuteistas 99 metams už Martin Luther Kingo nužudymą.

Stulginskio rankas. - Jis buvoĮmelę sutramdyti ir nei jis nei Į velis baigia šiais žodžiais: “Tau- 
išrinktas Lietuvos Seimo pir
mininku ir tuo pačiu vadovavo 
mūsų legislatūrai — parlamen
tui, tuo pačiu metu ėjo Respub
likos Prezidento pareigas, tad 
taip pat pilnoje savo žinioje tu
rėjo ir to meto vyriausybę ir 
tuo pačiu būdu ir visą Lietuvos 
ginkluotų pajėgų viršininku 
pilnoje savo asmeninėje dispo
zicijoje turėjo ir visą Lietuvos 
Kariuomenę bei krašto ginklus. 
Tačiau niekada jam nebuvo 
kilusi nei mažiausia mintis 
kaip nors tiesioginiai ar netie
sioginiai išnaudoti šią išimtinai 
susidariusią padėtį savo asme
ninėms ambicijoms patenkinti 
ar savo atstovaujamos politinės 
grupės įtakai valdžios, aparate 
sustiprinti. Jis dideliu rūpesčiu

kiti net prileisti sau negalėjo,’ta net nepajuto, kad jai buvo 
kad tas pats ginklas gali būti iri uždėti pančiai. Niekas nepakė

lė balsę, niekas net mažiausio 
protesto nepareiškė. Istorinė 
šio įvykio reikšmė liko neįver
tinta ir nepergyventa”.

Plačiai aptardami Stulgins
kio, kaip valstybininko — po
litiko veiklą ir jo šakotą gyve
nimą, dažnokai gal ir užmirš
tame prisiminti, kad jis drauge 
buvo ir mūsų garbingos agro
nomų šeimos narys. Nesuradęs 
savyje pakankamai pašaukimo 
ir dvasinio pasiryžimo atsiduo
ti altoriaus tarnybai ir tapti 

, jis pasirinko agrono
mo profesiją ir tos profesijos 
mokslus užbaigė Halles Uni
versiteto, Vokietijoje. Aš vis 
dėlto drįsčiau šiai garbingai 
Čikagos lietuvių auditorijai 
tvirtinti, kad agronomijos 
mokslo pasirinkimą Stulgins
kiui nulėmė ne kas kitas, kaip 
tik vienintelis noras galimai 
tampriau susirišti su mūsų tau
tos gyvybinguoju kamienu ūki- 
ninkija ir taip pat nuojauta, 
kad žemės ūkis Lietuvos atei-

prieš savus panaudotas ar 
brolio prieš brolį pakeltas...
• Sąžiningai savo visas augš- 
čiausias pareigas perdavęs ki
tiems, jis pats pasitraukė iš 
platesnės viešumos ir rūpestin
gai atsidėjo savo profesiniam 
darbui, tapdamas pavyzdingu 
ir pažangiu ūkininku. Ir jau 
vėliau Jakubavos viensėdžio 
kaimynai kasdien galėdavo 
matyti buvusį ir pirmąjį mūsų 
Respublikos Prezidentą rūpes
tingai šeriant galvijus, ranki
niu grėbliu grėbstant sode žolę kunigu, 
ar kumelaitę pasikinkius va
žiuojantį j turgų.

Ir tik jau daug vėliau, kai 
bolševikų hordos negailestin- 

ir asmeniniu atsakingumu kan_igaj pradėjo užplūsti mūsų 
triai pakėlė ant savo žmogiškų-' kraštą, o tuometinė vyriausy- 
jų pečių visas šias pareigas į>ė galutinai pasimetė įvykių ei- 
ir laikui atėjus konstitucine goję, Stulginskis iš Jakubavos 
tvarka jas-visas perdavė tiems, ūkio atskubėjo į Kauną su vil- 

, kad gal dar 'galės kuo 
i beviltiškos 

padėties stabilizavimui ir gal

rydavo prancūzai, 
keti už nakvynę ir maistą restorane, kuriame gali nemie 
goti ir nevalgyti. Jiems svarbu, kad užmokėtum. Apie pi- (visos i° 
nigų grąžinimą už nenaudotus patarnavimus ir kalbos įe-1vynausybes 
gali būti. Tokias sąlygas rusai nustato ne tik įvažiuojan-

. . . atro stulpo, o Oslo universiteto studentas Gunnar Gjen- 
puotą valstybę. Lietuvon važiuojantieji taip pat turi iš|gSeth Leningrade prisirišo nrie krautuvėje stovinčio stul- 
anksto užmokėti už kambarį ir maistą................................|

Be dolerių, atvažiuojantieji turistai 1 
rusams ir nemalonumų. Bostone leidžiamo Christian 
Science Monitor korespondentė Charlotte Saikowski ture- ( 
jo leidimą pabūti Taline, Rygoje ir Vilniuje, o dabar jau 
pasiekė Maskvą. Ji aplanko oficialius sovietų valdžios pa
reigūnus, išklauso jų pareiškimus ir atpasakoja savo laik
raščio skaitytojams. Ji yra gana pastabi, pažįsta sovieti
nio gyvenimo tikrovę ir supranta tų “burmistrų” pareis-1 
kimų vertę. Ji kartais praneša gana Įdomių smulkmenų.

Šių metų vasario 14 d. numeryje ji aprašo, kaip sovie
tų valdžia ryžosi nubausti kelis atvažiavusius chuliganus. pa(^ sovie^ val' 
Anksčiau rusai nekreipdavo didelio dėmesio Į jaunuolių!ir Sen-p-GriSorenko> k uris prašė leisti Krymo totoriams 
chuliganizmo pasireiškimus, bet šiandien jiem jau ruošia-' grįžti Į gimtinį kraštą. Atsišaukimuose buvo nurodyti 
mi teismai ir skiriamos prievartos darbo bausmės. Ji na-' sovietų konstitucijos paragrafai, kurie kalba apie žodžio 
mini, kaip buvo suimti, teisiami ir nubausti keturi “chuli- j sąžinės laisvę Rusijoje, bet kurios tikrovėje nėra, 
ganai’. Ką tie “chuliganai” padarė?

Romos matininkas Valerio Tacchi 
mos ofiso darbininkė Teresė Marinuzzi, 
Įdomiausias vietas Maskvos apylinkėje, 
krautuvę, prisirakino prie prekėms pardavinėti vitrinos 
ir dalino praeinantiems : 
rusiškus lapelius. Prie prirakintųjų pri; 
minia rusų ir išstvarsi 
Tuojau, aišku, atsirado sovietų policija. Ji turėjo bėdos,(paleisti nekaltai nubaustus rašytojus jaunuolius padarė 
kol nuplovė retežių, kuriuo 23 metų jauni italai buvo pri- “chuliganais’ ir nubaudė prievartos darbams, 
sirakinę prie prekių neturinčios vitrinos. Į Mažiausias turistų protestas erzina sovietų imperi-

Panašiai pasielgė vienas Belgojos ir vienas Norvegijos! jos valdovus. Matyt, kad jie nesijaučia saugūs, jeigu 
universitetų studentai. Ghento studentas Viktor van laisvės reikalaujančius studentus vadina “chuliganais” i apginti, piktų kaimynų užma- vo Paleckio kabinetą 
Brautigem prisikalė prie Maskvoje esančio Mažojo Te-1 ir baudžia sunkiųjų darbų bausmėmis. • čioms į šventąją Lietuvos že- '1

tiems i Rusiją, bet ir Įvažiuojantiems Į bet kurią rusų oku

4ov;

po. Jiedu taip pat platino praeiviams atsišaukimus, kol 
kartais sukelia atsirado sovietų policija, juos atkalinėjo, ilgai tardė, 

suruošė teismą ir paskyrė vienerius metus už chuliga- 
’ nizmą.

Įdomu, kad suruoštų teismų metu nei teisėjai, nei 
(prokurorai,, nei “advokatai”, nieko neprasitarė apie 
“chuliganų” platinamų atsišaukimų turini. Byloje buvo 
po kelis platintus lapelius, bet niekam neatėjo i galvą 
juos teisme perskaityti. Kas tuose lapeliuose buvo, koks 
chuliganizmas”? Italai, belgas ir norvegas reikalavo, 
(kad sovietų valdžia paleistų kalėjime nuteistus rašytojus

kurie po jo, tautos sprendimu (ūmi, ' ’
ir laisva valia buvo pašaukti šią nors pasitarnauti 
atsakomingą naštą prisiimti.

Jis, būdamas neabejotinų de- dar Salės ku0 nors Pasidėti.............................
mokratiniu principu šalininkas bent tautos Sarbei aPSlnti- Bet "ai.lr jOS zmoĮ^ g^buvm pa-

iiganus.

jo žygis jau buvo pavėluotas, o 
visos pastangos liko beviltiškos.

Apie šį Stulginskio žygį į

ir bekompromisinis jų gynėjas! 
gilaus liūdesio ir didžio valsty
bininko susirūpinimu pasitiko
visus vėlesnius mūsų valstybi- Kauną jo bendramintis Dr. P. 
nio gyvenimo įvykius. Jo pa- Karvelis viename
skelbtos Konstitucijos principų štai ką rašė:
sužalojimą ir naujas nuotaikas Į Stulginskiu ties Jėzuitų bažny- 
krašto valdymo reikalų tvarky-Įčia. Praėjome pro prezidenlū- 

Pastabi panelė Saikowski nežino, kad Italijos komu- me. Jo didelei garbei ir švie-Įrą ir pamatėme, kad valstybi-

savo laiškų 
Susitikome su

jau nebeiškelta — 
dien konstatuoti, kad jis liko reiškia Prezidentas iš Preziden- 
visai nuo to viso nuošalyje irĮtūros yra tikrai išvykęs. Pa
tik pasyviai viską stebėjo net ir j svarstę su Stulginskiu gautas 

’tada, kai kaikurie jo bendra- i žinias sutarėme, kad būtų gera i 
. K. Griniui

ir jo draugė Ro-jnistai darė didelį spaudimą Į sovietų valdžią, nebausti šiam prisiminimui tenka šian- nė vėliava 
apžiūrėję pačias jaunų italų, o jeigu jie vis dėlto būtų nubausti, tai tuojau 

nuvyko į didesnę! panaikinti bausmę ir leisti jiems išvažiuoti. Maskvos 
prendimas buvo didžiausias smūgis Italijos komunis-

rusams specialiai atspausdintus tams. Pačioje Italijoje komunistai kiekvieną dieną savo iajkiai draugai bandė tuos vi- Stulginskiui ir Dr.
Ištrinko didoka spaudoje reikalauja paleisti kalinius ir čia niekas už tokį Į sus įvykius, jeigu jau nepatei-Į tuojau nuvykti pas Merkį pasi-| 

i informuoti... Grįžus Stulgins-

kėlimui suvaidins neabejotinai 
lemiamą reikšmę.

Tai aš galiu tvirtinti žinoda
mas, kad užbaigus tuos moks
lus Stulginskis savo noru at
metė visas galimybes užimti 
Rusijoje daug geriau apmoka
mą ir daug geresnes asmenines 
perspektyvas žadančią valdiš
ką tarnybą, bet veržte veržėsi 
atgal į Lietuvą, į jos gelmes, į 
lietuviška kaima ir tuometinio 
Dūmos atstovo Martyno Yčo 

I padedamas pagaliau gavo men
kai atlyginamą mažą Trakų ap
skrities rajono agronomo tar- 
I nybėlę. Bet tokia tarnybėlė su-tę visus turimus atsišaukimus, reikalavimą jų nebaudžia, o sovietų sostinėje už prašymą sinti, tai bent toleruoti... .

Ji turėjo bėdos, j paleisti nekaltai nubaustus rašytojus jaunuolius padarė Aleksandrui Stulginskiui, Į kiui su Griniumi pasirodė, kad n^ai^usirišti^u Lietuvos" so-Aleksandrui :
(kaip ir daugeliui tos Didžios (Merkys jau yra užmezgęs kon- 
Gadynės korifėjams ginklas ir taktą su Dekanozovu. Prislėgti 
jo naikinanti jėga buvo tik prie- tų įvykių 5 vai. sužinojome, 

Įmonė tautai nuo i

džiumi, sujos pagrindiniu ir 
dinamiškiausiu luomu — ūki-

išorės pavojų kad Dekanozovas jau padikta- ninkija. Eidamas šias parei-
gas Stulginskis tuojau pradėjo

Ir tą pati laišką Dr. P. Kar-' (Nukelta į 5 psl.)

NiPRIKLAOSOMOS LIETUVOS
MOKYTOJAS IR JO DARBO 

APLINKYBĖS
(Iš 1969 metų užrašų)

L. VAIČIŪNIENĖ
11

Suvažiavimų pradeda orkestras inter
nacionalu. Žmonių balsų negirdėti. Pre
zidiumas stovi sugniaužęs kumštis.

Po kiekvienos prezidiumiečio kalbos, 
paskaitininko paskaitos, išdygsta scaenoje 
dažniausiai tas pats mokytojas A. J. ir vis 
paliepia padėkoti to gero mokslo kūrėjams, 
skelidėjams. mokytojams, įkvėpėjams... O 
raudonajai armijai — už išvadavimą.

Paskutinę dieną po vieno iš pirmųjų 
pamokslų praneša, kad raudonarmiečiai 
parodys mokytojams moderniausio fizinio 
lavinimo pratimus iš savo saviveiklos. At
žygiavo i salės vidurį keletas vyrų, apautų 
baltomis žibančiomis, nuduodanciomis šil
kines. rusiško kirpimo kelnėmis. Vyrokai 
sugulė ant grindų, pradėjo rodyti savo 
“naujausiąjį” meną. Vėliau sužinota, kad 
tam tyčia parinkti iš sporto klubų geriausi 
sportininkai ir baletininkai. Apie juos ma- 
č i a u bes i su k i n ė j a n c i ą p a žįst a m ą pradžios 
mokyklos mokytoją E. Tikrai neatsimenu,

: ar tą pačią dieną, ar pirmąją, toji E. buvo 
į atsivedusi gal kokius 8 vaikus parodyti mo- 
. kytojams “pavyzdinės” kūno kultūros su

trauktos “konspektinės” pamokos.

Po raudonarmiečių parodymo, kitu 
j tarpu garsiakalbis paskelbia visiems padai-
■ nuoti. Asloje pradeda dainuoti, gal dar ne

reikia sakyti kam diriguojant, — “Tris die_ 
nas, tris naktis keleliu ėjau”... Po jos — 
“šėriau žirgelį”... Dainos, lyg būtu simbo
liškai parinktos, visų iš širdies dainuoja
mos gaudė nepaprastai galingai. Raudon
armietis, netoliese sėdėjęs, sako: “Tai di-

l dingas, puikiai išlavintas choras” ...

Baigiantis programai, atėjo pažįstama 
pradžios mokyklos mokytoja, aukšto laips
nio kariškio žmona, birutininkė, gyvenan
ti Kaune (išeitų urapatriotė) ir pašnibž
dėjo. jog pabaigoje pagiedosime tautos

■ himną. Pradėsiu aš, sako, ką jie man pa- 
Į darys... (Ji yra Čikagoje).

Pabaigoje, po visų “palaiminimų”, 
džiaugsmų, padėkų, plasnojančių į lai
mingą ateiti gairių, į plačioje tėvynėje 
mokytojų išaukštinimą, paliepiama gro- 

j ti internacionalą, o mokantiems pritarti. 
Groja. Kai kas žiopsi, neva pritaria... Bet 
žmonių balsų negirdėti. Skersomis dirste
liu į šalį. Matau pradžios mokyklos moky
toją Mary tę, aleksotiškę, stovi sugniaužusi 
kumšti.

j Pabaigus groti, prezidiumas sėstelia 
į susirinkti nuo stalų daiktų.

Ir... užpakaly manęs iš aukštutinių ei
lių išsiveržia... Lietuva Tėvvnė mūsų... 
(Galimas daiktas, kad ir kituose kraštuose 
būta tokių pradininkų). Kaip staiga him
nas visų pagriebtas ir kokia galybe, ugni
mi pagiedotas — nepasakysi... Niekas ne
stabdė. Vargu kas būtų įveikęs sustabdyti.

Buvę sėstelėje,' prezidiumo sunkieji 
žmones straktelia, čia vėl sėda, čia vėl sto
ja. .. . kol pagaliau susėdo ir pradėjo 
tarp savęs šnekučiuotis, lyg tartis, kas da
ryti... Visos idėjos, graudenimai, įtaigo- 
jimai, pažadai atšoko, lyg žirniai nuo sie
nos !...

Mes džiaugėmės savo pasakytu paskuti- Į 
niu žodžiu, tuo pačiu ir atsakymu į visą tai, 
ką “rekolekcijose” girdėjome, ir kilnojo- 
mės skirstytis.

Kur tau! Atsistoja prezidiumo pirminin
kas, lituanistas mokytojas, būdingai gry
nai kalbąs mūsų bendrine kalba, Juozas 
Žiugžda ir nervindamasis prabyla dabar 
jau grynai initingiškai. Jo kalbos svar
biausios mintys tokios:

Nenuostabu, kad 13-ka fašistinio, bur
žuazinio, kapitalistinio, feodalinio, nacio
nalistinio siauro režimo (suprask smetoni
nio) metų... galėjo paveikti ir mokyto

jus. Jie ir spaudžiami nejučiomis įsisavino 
tokią pasaulėžiūrą... Viena pati liaudis, 
net labai norėdama, nevaliojo išsivaduo
ti. .. Dabar su pagalba raudonosios armi
jos, atnešusios pasaulines idėjas, išvedu- 
sios Lietuvą iš jos tokio uždarumo į lai
mingų, lygiateisių (kažin kas baisokai 
•riktelia į “beteisiu”)' respublikų šeimą, 
greičiau išnyks nuo Lietuvos kūno kapita
lizmo, fašizmo padarytos žaizdos, negu 
manoma... Mokytojai neturi pasiduoti liau
dies priešų bauginimams... Ypač mokytojai 
yra šaukiami į komunistinę statybą... Ko 
nemokėsite, vyresnysis brolis broliškai pa
mokys, padės... Kas šaukiančio balso neiš
girs, savaime iš gyvenimo iškris...

Vėl paspaudžia, kaip aukštai vertina
mas tarybinis mokytojas, rašytojai, meni
ninkai. .. kaip sudaromos sąlygos našiai 
kurti tarybinėje santvarkoje, saugojamoje 
raudonosios armijos nuo vakarų grėsmės. 
Kaip reikės daug dirbti, kad atsilikusi Lie
tuvos respublika pasivytų savo seseris. 
Pasakęs valio tarybų Lietuvos 13—ji res
publika, paprašo orkestrą groti interna
cionalą.

Groja. Esantieji, žemai, arčiau durų pa
stebi, lyg iš žemės išdygusių, nematytų vy
riškos giminės veidų!

Aišku, tolimesnė kova dėl paskutinio 
žodžio nebūtų buvusi laimėta. Galėjo būti

tuojau skaudžių pasėkų. Pašnibždėta į an
trąjį internacionalą atsakyti tyla.

TIKIU — CREDO

Iš tos pasibaisėtinai nelygios fizinių pa
jėgų kovos dėl savo Tikiu aiškiai matyti, 
kad tautos himno prasmę, teikiamą įspūdį 
ir vietą tada žinojo (ir dabar tebežino) 
okupantas, žinojo anas prezidiumas, žino
jo mokytojai. Visi kartu žinojo, kad him
nas ne būtinai aukšto meno kūrinys, kad 
jis meno kūriniu gali būti ar ne būti, žino
jo, kad himnas nėra koncertinė programi
nė daina. O tautos himnas yra iškilminga 
tautos giesmė, įrašyta valstybės teisyne 
tautos ir valstybės turinio ir tūrio idėjai iš
reikšti, valstybei atstovauti. Ir savo Tikiu 
— Credo viešai pasakyti.

Lietuvos valstybės tautos himno visų 
Lietuvos mokytojų pagiedojimo fakto ne
galėdamas panaikinti, anas prezidiumas 
neleido jam būti savo vietoje, paskutiniu 
žodžiu.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A U J I B N A S* 

Jos visad rašo
T F I S Y B Ę
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR AAOTEKŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Bui Idins). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, saambinu 374-bul2

DR. S. BIEZ1S
T^lef.: P Respect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 
tiktai antraaieniais ir penktadieniais 
Treciad. ir sek m a d ofisas uždarytas

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Z ir mad., ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrai., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

’ JJCS 1 dl Jbl . 6iXJ

pneaą ukiiunkams v lenasė- 
d^ f o be to, dar parengt? kele
tą atskirų knygelių praktiškais 
ūkininkavimo klausimais.

Dirbdamas agronomo darbų 
ir pats būdamas kilęs iš lietu
viškos ūkininko Šeimos Stul
ginskis giliai susigyveno su vi
somis iūkininkų — baudžiau
ninkų problemomis, perprato 
jų nuotaikas, savo jautria šir
dimi giliai pajuto Lietuvos ar
tojo nenumaldomų meilę nuo
savam arimui ir tie visi patyri
mai tikrai jam labai dėkingai 
ir vaisingai pasitarnavo vėliau 
stovint mūsų Valstybės prieša
kyje, dalyvaujant jos tvarky
mo įstatymų parengime ir ypa
tingai vykdant mūsų ūkiškam 
gyvenimui fatališkai reikšmin
gų žemės reformą.

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMOdD E. CIARA
Z7u9 W. 51st STREET

TeL: GR 6-24U0
vxt. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 'i—y, antrad., penki. lu-—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

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

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

(Arch Supports) ir L L
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
ORTHOPcDIJOS TECHNIKOS LAB.

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

Rez, Gi 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
mikUsEKIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKambinti Ali 3-Ouol.

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 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 W. 53rd STREET

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

tratama

: MOVING
Apdraustas perkraustyrr.az 

iš įvairiu atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TsL: FRontier 6-1882

| P E RJKRAUSTYMAI

j MOVING |
Leidimai — Pilna apdraudę 

-ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Į 2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063J

<1Z

is ki
JUOS

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
4018 N. Lincoln Avenue

19" TV SU STALELIU

TIK *13995;
I § P A R D A V I M A S

Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

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

s— • —-............. j

Ofiso tel.: HE 4-1S18 arba Rs 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

dieni nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”

f i
[SOPHIE BARCUSį 
| RADIJO ŠEIMOS VALANDOL i 

į Visos programos iš WOPa, 
| 1490 kil. A. M.

I
 Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-1 

dienio iki penktadienio 10—111 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek- i 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai | 
ryto.

I Vakaruškos: Pirmadieniais 7 r v
Tek: HEmlock 4-2413 

j 7159 So. MAPLEWOOD V 
CHICAGO, ILL. 60621

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

TrTleonas seibutis 
INKSTŲ, PC’SLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

■■■ wm-T. ........ * BMBIIHT.I ■. ■■ L .1 -.11 -- L-j —!■ -------J-— - ifl-

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

ncniirstH. 1 nip, tiesH, knrtdisl 
jos, lyg tie legendariniai grai-1 
kų paukSuAai užmiega ilgam • 
miegui, bet tik tani, kad lais-' 
vės džiaugsmo ir pavasario j 
{spinduliams pašildžius jų j 
sparnus, jie pabustų iš gilaus* 
miego ir dar skardžiau, dar 
galingiau kleketuotų padangių 
mėlynėse.

Stulginskio ir bendraamžių 
valstybės pionierių pavyzdys 
liudija mums mūsų tautos val
stybinio gyveninio neramumą 
ir jos gyvastingumą, šio didžio
jo vyro palikimas liudija, kad 
laikui atėjus ir reikalui iškilus 
į tautos priekj iš nežinios atei
na didžios asmenybės, kurios 
savo prigimta individualybės 
jėga, mokėjimu pasiaukoti ir 
savęs atsižadėti tautos labui 
tuč tuojau iškyla iš gyvenamo
jo momento aplinkos ir susi
randa pakankamai fizinių ir 
dvasinių jėgų momento reika
lavimams pasitikti ir didie
siems tautos uždaviniams at
spėti bei naujoms gj-venimo są
lygoms sukurti.

O mūsų lietuvių tautai yra 
būdinga, kad dažniausiai tie 
taurūs pasišventėliai, tautos 
ginėjai ateina ne iš kur kitur, 
bet iš mūsų pilkojo sodžiaus 
bakūžių, iš vargano, dažnai net 
ir savųjų paniekinto lietuviško 
kaimo sodybų, taip kaip ir 
Aleksandras Stulginskis į Val
stybinio gyvenimo augštumasj 
iškilo iš skurdžios baudžiaunin-j 
ko lūšnelės.

Ir šie pavyzdžiai daugiau ne
gu bet kas kita duoda mums ir 
ateinančioms lietuvių kartoms 
tikėti, kad nežiūrint kaip ilgai 
dabartinis brutalumo pavyz
džio sau neturįs tautos naikini
mas ir jos niekinimas užsitęstų, 
nežiūrint, kaip ilgai žmogžu
džiai laisvi atominėmis bom
bomis žemės erdvėje besišvais- 
tytų,- nežiūrint kaip ilgai rau
donasis teroras siaustų, mūsų 
tautos gyvastingumas išliks, 
jeigu ir jau ne didmiesčių gat
vių; sankryžose, ne patogiii 
apartamentų salionuose, tai 
tame pačiame mūsų pilkame, 
sodžiuje, mūsų tautos kamie
ne — ūkininkijoje, kuri pati 
savimi taip daug kartų istori
joje Įrodė savo nepalaužiamą 
ištikimvbe mūsų valstvbinio 
gyvenimo idealams. Ir ateis lai
kas, kai anot tos dainos “... 
vargai pagimdys galiūnus, ug
nimi uždegs krūtinę... ”

Ir tada gimtoji žemė, lyg ta 
gerojo motina pašauks prie sa
vęs po platųjį pasaulį išblašky
tus savo vaikus ir tik tada visi 
vėl susirinkę į tėvynės klonius 
galėsime savo darbo ir ryžto 
vainikais papuošti tautos kan
kinių kapus, gėlėmis užsodinti 
partizanų krauju nušlakstytas 
kalvas ir gojus ir tik tada visa 
tauta galės nulenkti savo gal
vas ir prie didžiojo Valstybės 
Vyro, Lietuvos Demokratinės 
Suvereninės Respublikos Pre
zidento, Sibiro kankinio Alek
sandro Stulginskio kapo.

(Pabaiga)

sus nereiKia 
reikia dirbti

IT

Už mano straij. 
žodį "pasigyrimai’ 
galvotą ir ne view 
čiūną atsiprašau, 
m uotas, bet vargo 
tas.

tilpusį

, Dr. V. Bal- 
iLbU nediplo- 
koresponden-

Spauda kol kas su mano kores
pondencijomis neturėjo bėdos, 
nes pagal savo supratimą, sten
giaus teisingai nušviesti reika
lą ir suprantu didelę atsakomy
bę, kurią neša korespondentai, 
paduodami žinias į spaudą.

Br. Juška

DARIAUS — GIRĖNO
MOKYKLYOS

TRADICINIS VAKARAS
1970 m. sausio 17 d., Balio 

Pakšto salėje įvyko Dariaus — 
Girėno lit mokyklos tradicinis 
vakaras mokyklos išlaikymui. 
Buvo prisirinkę daug tėvų ir 
svečių, kurie linksmai laiką! 
praleido ir padėjo mokyklai fi
nansiškai išsilaikyti. Buvo at
vykę dviejų Bendruomenės Apy
linkių pirmininkai: Gečas — 
Gage Parko ir arch. Kerelis su 
ponia — Marquette Parko. Mo
kyklos inžinierius Stenhouser 
buvo surinkęs būrelį draugų. I 
kurie smagiai jautėsi lietuvių 
tarpe.

Buvo laimėjimai, kuriems 
daiktus suaukojo mūsų nuošir
dūs menininkai ir prekybinin
kai.. Dailininko A. Petrikonio 
paveikslą laimėjo R. Stasiulis. 
Dailininkės D. Kronienės pa
veikslą — I. Kotovas. Meninin
ko Petro Vėbros \ytį — Jasine- i 
vičius. Kitus daiktus aukojo: 
Ignas Malinauskas, Vladas Bi- 
kulčius, Korp. Xeo Lithuania, 
Marytė Nenienė. Mickienė, Vė
žiai, Karvelis, Audykla “Juos 
ta”, Akelaitienė. Buršteinas, J.

TTRAMENTAS)
HOTOGRAPHER

5525
S CANDID PHOTO’S

Call and ask for EDIE BURBULIS

R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
So. Harlem Avs* — 586-1228

Darbą atlieka I 
eniškai paruo-l ROY

ol Linksmumo arba liūdesio valandoje 
a I gražiausius gėlės ir vainikai, antka- 
r J Piu papuošimai ir sezoninės

TĖVAS IR SŪNUS

1410 So

BEVERLY HILLS GĖLIHYŽIA
GELIS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
__________ __

Skaitytojas gali pagalvoti, kad varg- < 
šė ožkelė neša ant nugaros visą namą, j 
Iš tiesy, ji tik palindo po kilnojamu j 
namu, ieškodama pavėsio nuo kars

tos Bahamas salos saulės.

sąjunga Vasiukevičiaus ir Ne
niaus pastangomis buvo suor
ganizavę vieną stalą. Sąjungos 
Pirmininkas įteikė mokyklos 
vedėjui 100 dol. čekį mokyklos 
išlaikymui. Vedėjas ir tėvų ko
mitetas nuoširdžiai dėkingi.

Tėvas

Susirinkimų ir parengimų

— Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je 6-tos apskr. metinė konferencija 
įvyks Vasario 22 d. 3 vai. p. p. Chi
cago Savings and Loan patalpose, 
6245 So. Western Ave. Į šią konfe
renciją atvyksta naujas, jaunas SLA 
sekretorius, dr. Algirdas Budreckis, 
kuris padarys įdomių ir naudingu į 

Į pranešimų SLA organizacijos gerovei.
1 Kviečiami visi apskrities delegatai ir 
kuopų valdybos skaitlingai dalyvautiKasperavičius. Terra, Lietuvių Įr susįpažinti su nauju SLA. sekreto- 

I Kultūros Fondas, Kazys Barta- 
šius. Petras Vėbra. Irutė Gie- i 
čiūtė, Matutis. Jiems visiems j 
nuoširdus lietuviškas ačiū. Šio 22 d. 1 vai. popiet. Hollywood salėje, 
tradicinio vakaro organizato- maloniai 
riai — mokvklos tėvu komite-i Taipgi nepamirškite užsimokėti klubo 
, ' \-i • • i 'duokles laiku.tas su tėvų parama. Lkinmkų1 j Keturakis, rast.

rium. Stella Kaulakis, rast.

— Lietuviu žagariečiu Klubo susi
rikimas įvyks sekmadienį vasario

2417 West 43rd St. Nariai ir narės 
______ i kviečiami į susirinkimą.

Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje

Mirė 1970 b. vasario 18 d., 11:46 vai. ryto, sulaukęs senatvės, g 
Gimęs Lietuvoje, Švenčionių aps., Vidiškių vis.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Olesia, gimusi Pulkaitė, 2 dukros — Ann g 

Healy ir žentas Thomas: Bernice Feliss ir žentas William; 6 anūkai, g 
brolis Vincas, brolienė Antanina; 2 seserys: Salomėja Mačiukas, švo- g 
gėris John; Helen Walski, žentas Stanley ir daugelis kitų giminių, g 
draugų bei pažįstamų. Lietuvoje likęs brolis Juozapas su šeima.

Prikiausė Šv. Vardo Draugijai Marquette Parke ir Marquette Par- | 
ko Namų Savininkų Draugijai.

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

šeštadienį, vasario 21 d. 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios lįj 
į Gimimo Panelės Šv. parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus |į; 
laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Jono Jursheno giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai § ! 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi- g Į 
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukros ir giminės.

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

9 ėst 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288

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

2533
Telef.:

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpubEc 7-S601

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AYE.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

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
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

PETRAS BIELIŪNAS

IĮ

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

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

STEP
(LACKAWICZ)

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 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

Our trees and forests 
provide your family with many 

happy hours of recreation. 
That’s why it’s important co protect 

them from forest fires by 
following Smokey’s ABCs: 

Always hold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires, 

stir the ashes, and drown.
them again. Crush all 

smokes dead out.

Please! Only you can

KENOSHA, WIS.
Piktokas tonas verčia gintis

Naujienose š. m. sausio 29 d. 
nr. tilpo mano korespondencija, 
užvardinta “Nusiskundimai ir 
pasigyrimai”. Naujienose vasa
rio 12 d. tilpo mano korespon
dencijai atsakymas “Kova su 
malūnais ir pranašai”.

Atsakau trumpai. Nei aš, nei 
vietos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba nesame atsakingi už 
anoniminį laišką. Aš esu valdy
bos narys, visi valdybos vyrai 
yra geros valios ir niekais neuž
siiminėja. Valdybos vardu labai 
apgailestauju, kad jau atsiranda 
protiniai pavargusių tautiečių, 
kurie mėgsta nesusipratimus ir 
turi iš to dvasinį pasitenkinimą.

Aš per savo veiklos laikotar-

JULIA ANDRIULIS
Gyv. 3440 So. Lowe Avenue

I

I
I

Mirė 1970 m. vasario 18 dieną, 3 vai. ryto, sulaukusi 77 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Užvenčio mieste.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nutiudę: brolis Alex Vitkus su šeima, gyv. Dorchester, 

Mass., giminaitė Marcella Nausėda, jos vyras Bruno, sesers vaikai — 
Ann Solare, Stella Salemi ir Joseph Pocius, giminės — Petrauskų šei
ma, Monkų šeima ir Adomas Jankauskas bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

* Priklausė Moterų Apšvietos Draugijai ir Women’s Civic Lygai.
Ketvirtadienį, 2 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Povilo Ridiko ko

plyčioje. 3354 So. Halsted Street.
šeštadienį, vasario 21 dieną 10 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

i Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Julia Andriulis giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Seka:
Brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas Ridikas. Tel. YA 7-1911.
7 .

2424 WEST 69th
2314 WEST 23rd

STREET 
PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

I i ! į
'■ I s

|
I
&
¥ :
* i

t ii I I
I I

I

-t-I
I

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ, Tel: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITŠS naujienose
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Foto M. Nagio

Tėviškės parapijos vaikučiai išpildė Vasario 16-tos prog vaišinasi. Jy tarpe matyti ir Dr. Trakienė, kuri 
paruošė minėji no programa.

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reiki*

SCREW HINE

E3EPERIEKCED
SCREW MACHINE OPERATORS

to set-up anc run Davenport 
Machines.

Overtime, bonus and benefits.
MARBACH* SCREW PRODUCTS

135 WEST FAY I
ADDISO.X ILLINOIS 

JACK S< HANLEY

TRUCK BODY REPAIRMEN 
Experienced in truck and trailer re

pair work. 
Uįįori scale. 

T. H. RYAN CARTAGE 
1501 No. 25 AVENUE 

MELROSE PARK

SCREW MACHINE

\ IT JO J

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikta

CLERK - TYPIST
WE HAVE AN INTERESTING 
CHALLENGING POSITION IN 

SALES DEPARTMENT.

AND

towho enjoys a busy office and likes 
deal with people.

Must type a minimum of 35 words 
per minute.

Excellent starting salary and 
benefits program.

“YOU V GOT A LOT TO LIVE — 
PEPSI HAS A LOT TO GIVE”

APPLY

PEPSI COLA 
GENERAL BOTTLERS INC. 

650 WEST 51st STREET

RCAL ES
Hai »L le Namai,

PASKOLOS, PERKAN IS, DAROMOS ILGIEMS TEJ

DtL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTDRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

Sekmadieni vasario 15 <1., Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimas Ziono Parapijoj buvo at
žymėtas iškilmingomis pamal
domis, kurias laikė kun. J. Pau- 
peras. Pamaldų melu lietuvių 
kalbos mokyklos mokiniai, va
dovaujami mokytojos 
nienės, pagiedojo dvi 
“Tau, protėvių Dieve” 
mums ramybę”. Po

'siunčios
Murausk

Tautos Kli

choras pagiedojo 
riu”. Anita čėsnaitė 
palydėjo pijaninu.

Programai vadox

giedojimus

daugiau negu moterų, bet šiuo! i K A 1 L Lb z 
metu moterų šiame krašte esą ■ Young men wanted to learn metal wor

king trade. Will train High School 
traduates with mechanical aptitude to 
jperate Davenport Screw Machines 

and others multiple spindel 
equipments.

Overtime and benefits.
MARBACH SCREW PRODUCTS 

135 WEST FAY 
ADDISON. ILLINOIS 
JACK SCHANLEY 

543-1455

536-4900
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

giesmes: | tadieniais Ziono parapijoj vai- 
r”Suteikikus mokina lietuvių kalbą. Po 
pamaldų I programos buvo suruošti ben- 

minėjimas buvo vykdomas pa- dri pietūs, kuriuos parengė Mo- 
rapijos salėje. Parapijos Mo-jterų “Rūtos” Draugi j 
terų “Rūtos” Draugijos pirmi-Į 
niūkei Onai Lepertienei 
įžanginį žodi, buvo sugiedoti j va ujamas Ju 
abu himnai. Lietuvių Mokyk
los mokiniai: Darius Muraus
kas, Arnoldas Pilmonas ir Denis 
Hermanas paskaitė apie Lietu
vos Himno reikšmę. Judita ir 
Klaudija Sėdai tylės paskaitė

Pamaldų metu bažnyčioje gie 
tarus į (lojimus lydėjo orkestras, vado- 

>aicio. 
D. K.

Pasaulis priklauso 
moterų daugumai

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 

i NSURANCE 
ŠIMAITIS REALTY 

2737 W. 43rd STREET 
C L 4-2390

Moterų reikalu biuras pri« 
Darbo departamento tvirtina 
kad “pasaulis priklauso mote
rims”.

dar-
nau-

A. & L. INSURANCE & R

INCOME TAX
4645 Sc. ASHLAND AVE.

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

' Praeitais 1969 metais Ameri
kos pramonėje dirbo 31.4 mili
jonai moterų, kas sudarė 38.5 
nuošimčius visos Amerikos

s bo jėgos. Per 1969 metus
į jų darbininkų vyrų padaugėjo 
• 700,000, kai moterų padaugėjo 
Į apie 1.6 milijono. Biuras tvirti- 
j na, kad 1980 metais Amerikos 
pramonėje dirbs jau 36 milijo
nai moterų.

Svarbiausia tokio moterų Įsi
galėjimo priežastis esanti ta, 
kad jos gyvena ilgiau negu vy
rai. Dar 1900 metais vyrų skai
čius JAV-bėse buvo 1.3 milijono

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga |
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

I
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 pasiusime adresatui, jei pasiu

site čeki arba Money Orderi tokiu adresu:

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 • jĮ

SIUNTI NIA I Į LI ET U V A 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 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. 1

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

MOVING — Apdraustas perkrausimas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

>» __ __ _________________________________________________________ e

HIGH RATES PAID QUARTERLY
u 7c

Passbooks $5,000 minimum
2 year certificate

Investment 
bonus plan 

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

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

, . ,,, .. .... ......... ..................... ..—...... ...i,Ųį„„.u • —, «vwi^.lu ,,41.11 vwu■ jBKiMBMgijB

$1,000 minimum
1 year certificate
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5 milijonais daugiau negu vyrų. 
Kadangi jų yra daugiau ir jos! 
ilgiau.gyvena, taigi ilgiau tinka 
darbui, dėlto ir pramonėje jos 
ima, kas joms priklauso.

1968 metais iš bendro 70.2 
milijonų moterų skaičiaus, 41 
milijonai dirbo ne savo namuo
se, tai yra pramonėje ir ofisuo
se. ir iš to skaičiaus du penkta
dalius sudarė ištekėjusios mote-

Kiek mokesčių mokėtojams 
kaštavo 7 riaušininkų byla

Apie 5 mėnesius trukusi 
“Septynių riaušininkų” byla 
kaštuos mokesčių mokėtojams 
apie pustrečio, milijono dole
rių, apskaičiavo Chicagos uni
versiteto kriminalinės justici
jos studentų centras.

To centro koordinatorius 
Hans Mattick išskaičiavo, kad 
kiekvieną mėnesi byla kaštavo 
po 3500,000. Byla prasidėjo 
praeitų metų rugsėjo 24 d. ir 
tuo tarpu, baigėsi praeitą tre
čiadienį, š. m. vasario 18 d. 
Vien šios bydos užrašų knyga 
susidarė iš 20.000 lakštų. Mat- 
tick sako, kad du trečdalius tų 
išlaidų sumoka mokesčių mo
kėtojai, tai yra sumoka valdžia 

!mokesčių mokėtojų pinigais.

Finishing Room Help in Woodworking 
Plant for

- SPRAYERS. FILLERS 
AND SANDERS

Will train. 50 hours week. Paid hol
idays, vacations and other benefits. 

GLOBE CABINET -CO. 
315 No. RACINE AVE. 

Phone TA 9-4045

GENERAL OFFICE
37% HR. WEEK.

Good typing skills — Record keeping, 
lite filing & other diversified duties. 
Must have own transportations. Ex
cellent Company benefits, including 

profit-sharing.
Modern working facilities.

CALL
Mrs. GUZICK-ALLEN

AIRCRAFT RADIO
ELK GROVE WILLAGE

437-9300

SECRETARY

ę 11 M c A i iv W i Tl 1 f

— Rašytojas ir žurnalistas 
Jeronimas Cicėnas Vasario 16 
proga kalbėjo Sioux City, Iowa, 
lietuvių visuomenės susirinki
me. Parinkta aukų Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklai pa
remti.

— Kun. S. Morkūnas lietuvių 
šv. Kazimiero parapijos klebo
nas Sioux City. Iowa, Vasario 
16-osios proga pasiuntė į 
“Sioux City Journal” ir “The 
Globė” straipsnius informuo
jančius amerikiečius apie Lie
tuvos dabartine būklę ir lietu
vių kovą dėl laisvės. Straipsne
liai buvo įdėti “Laiškų skyriuo
se”.

LIFT TRUCK

Steady work.
Paid holidays. Vacation.

Experienced above average shorthand 
and typing. Salary open. Hours 9 to 5. 
Good fringe benefits. Convenient to

- Kennedy expressway. 
PRICE BROTHERS, INC. 

Tel. 337-0700

656-2998

RENTING IN GENERAL 
N u o m □ s

VIENIŠA MOTERIS ieško Maruuette 
Parke 2—4 kambariu butelio. 
Tel.: 925-9849 arba HE 4-0876.

ŠVIESUS KAMBARYS suaugusiam 
naujame name, vieno asmens bute. 

4423 So. MAPLEWOOD AVE.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
SU PRIVAČIA VONIA 

IR ĮĖJIMU
su baldais, centriniu vėsinimu, nau

jame name.
2953 WEST 71 ST.

Skambinti Tel. 778-6698

visuomenes, biznio ir darbo 
vadovai. Dėl dalyvavimo kreip
tis į Four Way Travel Service, 
3455% W. 63 St, tel. 471-2500.

— Joseph V. Rachunas, de
legatas į Illinois konstitucijos 
konvenciją, paruošė ir įnešė 
projektą, kad viešųjų mokyk
lų švietimo Tarvbos būtu ren
kamos vietos gyventojų nepa
tartinais pagrindais. Jam šį pa
siūlymą padėjo paruošti ir re
mia tos pat apylinkės sen. John 
J. Lanigan ir asist. Walter Mc 
Avoy (abu R-27). Vietinė spau
da teigiamai vertina peticiją ir 
mūsų tautiečio J. V. Rachuno

Pagal projektą či- 
21 švietimo Tarv-|

— Seržantas Leonardas Kar
delis iš Oaklawn, Ill. yra atžy- 
mėtas specialiu medaliu už ge
rą tarnybą Vietname. Prieš tai 
jis tarnavo Vokietijoje.

— Jonas Jasaitis JAV LB Ta
rybos narys ir Alfos valdybos 
vicepirmininkas vasario 21 d. 
(šeštadienį) kalbės Melrose 
Parke Vasario 16-tosios rengia
mame minėjime. J. Jasaitis, be 
dalyvavimo visuomeninėje veik 
loję, bendradarbiauja spaudo
je ir Kr. Donelaičio vardo šeš
tadieninėje lietuvių mokykloje 

j dėsto Bendruomenės mokslą, 
kuriuo aukštesniųjų klasių mo
kiniai supažindinami su lietu- 
Įvių tautos padėtimi Jr išeivijos 
gyvenimu: veikla, organizaci
jomis. spauda ir kt

pastangas, 
kaga turėtu 
bos nari.

— Komp.
vinių koncertas Įvyks š. m. ko
vo 8 d.. I vai. po pietų Jaunimo 
Centre. Bilietai gaunami Mar
giniuose. Pelnas skiriamas 
muziko Strolios kūriniams iš
leisti. (Pr.)

Juozo Strolios ku-

— Jonas Bertąsias, ilgametis 
Lietuvių Bendruomenės veikė
jas, ateinanti sekmadienį (va
sario 22 d.) kalbės Rockforde 
rengiamame Vasario 16-tosios 
minėjime. J. Bertašius be Įvai
rių kitų visuomeninių darbų 
taip pat yra Lietuvių Tautos 

I Genocido parodos parengimo 
komitete. Minėjimą rengia 
Rockfordo Alfos skyrius vado
vaujamas Petro Šerno. Meni
nę programą išpildys čikagiš- 
kės Aidutės.

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STB PET

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

GA 4-8654

,’Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

TEL. 925-6015

SECRETARY
Secretary needed in our Loop office, 
!t. shorthand and typing nec., exc. 

starting salary, fringe benefits.
37 hr. week. 
Mr. VISSER 
236-8477

CALIFORNIA SUPER SERVICE- / V

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups ir t. t.

4324 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas. 1^ 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.

VERTELGAS MŪRAS, naujas sto
gas. elektra, ir garažas, taip 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 7-7200

PATIKIMA NAMU ŠEZMINTNKŽ. L 
Paprastas virimas. 5 dienos savaitėje. į 
Privatus kambarys su vonia ir TV. Į 
Mėgstami vaikai 16—12 ir 5 metų, i 
Sunkesniam darbui yra samdomi kiti. I 
Susikalbėti angliškai. Geri namai ir S 
alga tinkamam asmeniui. Skambinti j 

skelbėjo saskaiton vakarais.
Tel. (312) 835-1759.

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą; visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

STENO - TYPIST
For Com. brokerage sales office.

Salary open. Ask for
DAVE

between 1 P. M. and 5 P. M.
782-8421

SIUNTINIAI
Į LIETUVA 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. TvLAPLEWOOD AVENUE

TeL CL 4-7450

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

Liths Klubo savininkas Sigi
tas Astrauskas šį šeštadienį, va
sario 21 dieną, 2622 West 69th. 
St., švenčia savo gimtadienį. I 
Kviečia visus savo draugus ir pa
žįstamus atsilankyti. Visi bus 
pavaišinti lietuvišku krupniku 
i r kitais skanumynais. - Gros 
Jonas Kromelis. (Pr).

SIUNTINIAI I LIETUVA
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Aeher, 
Chicago, III. 80632. Tel. YA 7-5980

■........... ... ..........r., .... .^7

APDRAUDU AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

j katos ir biznio.
Patogios išsimokė 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

e* Rūpestingai paruošiu IN
COME TAX. 1934 So. 48 CL, 
Cicero. Darbo dienomis nuo 2 
iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. Kitu lai- • 
ku — tik susitarus OL 2-7066. 
Mokyt. P. Zailskas, ką tik baigęs, 
4 mėn. mokesčiu paruošimo mo
kyklą. (Pr). / j

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymai 

2646 WEST 69th STREET 
T*L: REpublte 7-1W 

OOIiBOEOIOSOŠJi

I ’ M 7 A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

vi toms progom*
3257 WEST 63r<J ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
•V - . ............. - , ......... ri.-i ■ ■ - -----

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairus kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

SAVININKAS PARDUODA 3 butu ii 
didelės krautuvės mūra. Duos pasko

lą. 2525 W. 63 r d St. 
Tel. 471-0754 dienomis 
ir 873-9642 vakarais.

BUILDERS AND CONTRACTOR 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į 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

—Inz. Eugenijus Bartkus, Dr. 
Leonas Kriaučeliunas ir Rimas 
Staniūnas šiomis dienomis lan-

— Frank D. Savickas, Illinois kėši Washingtone, kur daly
bos pagerbtas vavo Vasario 16-tosios minėji

muose Kongrese ir Senate ir 
taip pat Lietuvos laisvinimo 
reikalais susitiko su valdžios 
pareigūnais.

seimo atstovas, 
vasario 22 d.. 3 - 6 vai. specia
lioje kokteilio sueigoje, kuri 
ivwks Quarter Time restorane, 

į 3814 W. 63 St. Ruošia vietos

* Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Brighton Parke įvyks 
vasario 22 d. Lietuviškose mi
šiose 10 vai. giedos solistė Dana 
S tankai tytė, vargonuos Marija 
Kutz. Pamokslą sakvs. kun. 
Vaclovas Zakarauskas.

Parapijos salėje 3 vai. paskai
tą skaitys Lietuvos generalinis 
konsulas Čikagoje dr. P. Dauž- 
vardis. Meninę programą at
liks Sofijos Jonynienės vado
vaujama Brighton Parko litua
nistinė mokykla ir LB Dramos 
Studijos, vadovaujamos Stasio 
Pilkos, lankytojai.

Visuomenė prašoma gausiai 
dalyvauti. (Pr).

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS
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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
LA 1-6047 arba R O 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio
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

JKAIx r'K 7 ATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS




