
PARTINĖ PROPAGANDA SVARBIAUSIA
OK. LIETUVOS AKADEMIJOS VEIKLA

Kuria kryptimi dirbama Lietuvos Mokslų akademijos visuo
menės mokslų institutuose? čia kiek šviesos pateikia “Tiesoje” 
įdėtas straipsnis apie “Visuomenės mokslų laimėjimus”. Kokie 
Istorijos instituto darbai? Jie reiškėsi istorijos, archeologijos, 
etnografijos bei menotyros srityse. Koks pačių mokslininkų, ma
tyt, nurodytas, uždavinys? Jie ruošę “apibendrinamuosius” dar
bus, nušviečiančius socialistinės santvarkos įsikūrimo ir raidos 
dėsningumą bei socializmo peraugimą į komunizmą Tarybų Lie
tuvoje”.

Tik toliau jie vykdę tokius, at
rodytų, pirmaeilius uždavinius, 
kaip dvasinės kultūros ir bui
ties raidą, archeologinius tyri
mus, menotyros problemas, isto
rijos tyrinėjimus. Buvo rengia
mi archeologijos ir etnografijos 
atlasai. Institutas baigė mono
grafiją apie lietuvių tautos pa
sipriešinimą vokiečių okupan
tams 1915—1918 metais ir kt.

Būdinga, kad praėj. metų vi
dury istorijos instituto Įsteig
tas filosofijos, teisės ir sociolo
gijos skyrius, kaip “Eltos Inf.” 
jau buvo trumpai minėta, pra
dėjęs tyrinėti “antikomunizmo 
kritikos” ateizmo ir religijos is
torijos, valstybės ir teisės vys
tymosi, teisinės minties istori
jos Lietuvoje bei socialines dar
bo ir kultūros problemas.

Šis skyrius 1969 metais užbai
gęs du darbus — vienas jų liečia 
“lietuvių emigracijos reakcinių 
organizacijų valstybinių teisių 
koncepcijų kritiką” ir antrasis: 
Lietuvos darbo žmonių kultūri
nio techninio lygio kėlinį) so
ciologinius tyrinėjimus,. *

Okup. Lietuvos Mokslų aka
demijos lietuvių kalbos ir lite
ratūros institutas, pagal “Tie
są” (sausio 18) savo darbus vyk
dęs trimis kryptimis: lietuvių 
kalbos, lietuvių literatūros fir 
tautosakos srityse. Toliau bu
vę rengiami lietuvių kalbos žo
dyno IX ir X tomai, mokslinė 
lietuvių kalbos gramatika (U ir 
III tomai, II tomas spaudai ati
duodamas šiais metais), buvo 
rengiamas lietuvių kalbos tar
mių atlasas ir kt. Būdinga, kad 
aie be partijos Įtakos, Institutui 
buvo pavesta nagrinėti ‘lietuvių 
literatūros bei liaudies poetinės 
kūrybos ryšių ir sąveikų su kai
myninių tautų literatūromis ir 
tautosaka” klausimus. Tas pats 
institutas dėjo pastangų, iš es
mės, tyrinėti... rusų klasikinę 
poeziją ir lietuvių eilėdarą, Jie- 
tuvių-latvių literatūrinius ry
šius, na, žinoma, ir lietuvių tau
tosakos ryšius bei bendrumus 
su “broliškų tautų tautosaka” 
ir kt. ‘ ‘ (E)

Linksmina rusus
Vilniaus baletas, šalia J, In

dros “Audronės” baleto progra
mą Maskvoje dar atliko Armi
jos namuose. Programa anks
čiau buvo parodyta Rytų Vokie
tijoje, būtent: siuita iš baleto 
“Ant marių krante”, ištraukos 
iš “Gęstančio kryžiaus”, “Don 
Kichoto”, “Miegančios gražuo
lės”, “Spragtuko” baletų, dar 
parodyta “Kepurinė” ir “Džigū- 
nas .

Operos, baleto gastrolių die
nomis Maskvoje, tuo pačiu metu 
su koncertu valst. konservato
rijoje pasirodė S. Sondeckio va
dovaujamas Lietuvos filharmo
nijos kamerinis orkestras. Išpil
dyta itališkos muzikos progra
ma, — Vivaldi, Manfredini, Ca
relli ir kt. kūriniai. Solistė N. 
Ambrazaitytė atliko tris arijas 
iš Pergolesi “Stabat Mater”, gi

Europos rūpesčiai , 
. kaip ir Amerikos

NYT praneša iš Strasburgo, 
kad Europos Taryba labai susi
rūpinusi, jog Europos miestams | 
gresia toks pat gyventojų per
teklius, kaip Amerikoje. Per 
ateinančius 15 metų gyventojų 
Europos miestuose padvigubė- 
sią ir greit padėtis susidarysian
ti, kad kiekvienoje ketvirtainėjeI 
mylioje stumdysis tūkstančiai 
žmonių, žmonių bėgimas į mie
stus toks didelis, kad statistika 
rodo, jog Paryžiuje šiuo metu 
60 nuošimčių gyventojų sudaro 
ateiviai iš kaimų.

Europoje, nors rasinių getų 
ir nėra, tačiau jaučiamas tas 
pats miestus ėdantis vėžys, kad 
miestai plečiasi Į priemiesčius 
ir miršta centruose, kas rodo, 
kad žmonės nori pabėgti nuo 
miestų kamšaties ir suterštos 
aplinkos, ir toliau besiplėsdami 
plačiau tą pačią aplinką teršia.

- —--- !T--------
ČIKAGA. — Nors Washing^ 

tono gimtadienis buvo sekmadie
ni, šiandien ta proga uždarytos 
mokyklos ir visos miesto, fede
ralinės ar apskrities Įstaigos. 
Paštas nebus išnešiojamas, teis-, 
mai neveiks.

— Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Valdybos nariai buvo 
vyr. kalbėtojais Įvairiuose JAV 
miestuose Vasario 16 minėji
muose. Vliko vicepirmininkas 
dr. B. Nemickas kalbėjo Čika
goje Įvykusiame minėjime, Vli
ko iždo tvarkytojas, inž. J. Va
laitis — New Yorke ir sekr. St. 
.Dzikas — Waterbury, Conn. (E)

Protesto žygiai
ČIKAGA. — Septynių agita

torių advokatai įteikė apeliaci
jos prašymą, reikalaudami, kad 
iki apeliacijos teismo visi nu
teistieji būtų paleisti už piniginį 
užstatą, šiuo metu visi, išsky
rus gynėjus, kurie nesuimti iki 
apeliacijos teismo, kad galėtų pa
siruošti bylos pristatymui, yra 
laikomi Cook apskrities kalėji
me, Čikagoje. Prie kalėjimo šeš
tadienį įvyko nemažos demons
tracijos. Policija turėjo sustip
rinti sargybas, buvo panaudotos 
ašarinės dujos ir cheminiai gin
klai — “mace” — įsikarščiavu
siems jaunuoliams nuo kalėji
mo atstutntt

Jaunuolių demonstracijos įvy
ko daugelyje Amerikos miestų. 
Washingtone buvo suimta 112 
asmenų. Vieni bandė įsibrauti į 
Smithsonian institutą, kiti žy
giavo į Baltuosius Rūmus. Wa- 
shingtono demonstracijos įvyko 
po advokato Kunslerio kalbos 
prie teisingumo departamento. | 
Jis ragino “parodyti solidarumą 
visiems politiniams kaliniams”.

I»

sol. V. Daunoras išpildė arijas 
iš Verdi operų “Don Carlos”,; 
“Nabucco”, “Hemani” ir kt. j

(E)

Savanoriams į kariuomenę pa
traukti komisija pasiūlė pir
miausia žymiai padidinti karei
vių atlyginimus. Pirmaisiais me
tais savanorių kariuomenė kai
nuotų vyriausybei 3.3 bil. dol. 
daugiau. Ateityje išlaidos pri
klausytų nuo kariuomenės dy
džio.

Jei būtų norima turėti dviejų 
ir pusės milijonų vyrų kariuome
nę, tektų privilioti apie 75,000 
vyrų daugiau, negu dabar jų pa
prastai savanoriais įstoja. Ka
reivių algos vidurkis turėtų bū
ti pakeltas nuo 180 dol. per mė
nesį iki 315 dol. Raportas siūlo 
tą pakėlimą įvesti nuo 1970 me
tų vidurio. Komisija galvoja, 
kad nuo algos pakėlimo iki 1971 
metų vidurio visa Amerikos ka
riuomenė jau būtų vien iš sava
norių.

Puola demokratus
ST. PAUL. — Vicepreziden

tas Agnew, kalbėdamas respu
blikonų partijos susirinkime 
Minnesotoje, pagyrė Čikagos ju
ry komisiją, nuteisusią penkis 
agitatorius, kuriuos jis pavadi
no anarchistais ir socialiniais ne
vykėliais.

Agnew kritikavo demokratų 
partiją, kuri bando ieškoti pa
ramos tarp tų organizuotų pro
testų rengėjų. Demokratų va
dai net pateisina riaušių kėlė
jų išsišokimus. Jie bando derin
tis prie kairiojo sparno ekstre
mistų. Demokratai bando su
kelti visuomenės simpatijas tiem 
keistuoliam, kuriuos jie vadi
na: juodais, skurdžiais ar jauni
mu. Visuomenė tokios nesąmo
nės nepriims, — pareiškė vice
prezidentas.

įvairios įmonės jau planuoja ir bando įvairius Mėnulio tyrinėjimui naudingus gaminius. Vir
šuje, kairėje Bell bendrovės vieno žmogaus LFV (Lunar Flying Vehicle). Dešinėje — Boeing su
konstruotas mėnulio automobilis astronautams ir įy įrankiams vežioti. Apatinėje nuotraukoje 

matomi Goodyear projektuojami mėnulio namai.

PREZIDENTO KOMISIJA PASIŪLĖ 
KARIUOMENĘ VIEN IŠ SAVANORIŲ 
WASHINGTONAS. — Speciali prezidento Nixono sudaryta 

komisija, kuriai buvo pavesta apsvarstyti karinės prievolės klau
simus, baigė savo darbą ir paskelbė 211 lapų raportą, kuriame 
siūloma visiškai panaikinti karinės tarnybos prievolę ir Amerikos 
gynybą pavesti vien savanoriams. Komisiją sudarė 15 asmenų, 
jai vadovavo Thomas Gates, buvęs gynybos sekretorius. Komisi
ja siūlo palikti karinę prievolę tik ypatingiems pavojaus atvejams 
kilus didesniam karui. Komisijoje buvo žymių karininkų: gene
rolas Gruenther ir gen. Norstad, abu buvę Amerikos karo jėgų 
viršininkai Europoje. ,

Pradės derybas
BONA. — Kovo 2 d. Rytų 

Berlyne prasidės parengiamieji 
pasitarimai tarp Vakarų Vokie
tijos valdininko Gerhard Schues- 
sler ir Rytų Vokietijos — Elrich 
Sahm. Jie parengs dirvą būsi
mam kanclerio Brandto susiti
kimui su premjeru Stophu. Jie 
nustatys ir šiam svarbiam su
sitikimui datą.

Vokiečių gynybos ministeris 
Helmut Schmith surišo savo kal
boje derybas su komunistais 
Maskvoje, Berlyne ir Varšuvo
je ir amerikiečių kariuomenės 
laikymą Europoje.. Vienašališ
kas amerikiečių kariuomenės su
mažinimas galėtų pakenkti kanc
lerio Brandto politikai Rytų Eu
ropoje. Komunistai galėtų šan
tažuoti susilpnėjusią Vakarų 
Vokietiją, — pareiškė Schmith.

KATASTROFA GORKIO PRIEMIESTY 
UŽTERŠĖ VOLGA ATOMO MEDŽIAGOM 

ir

MASKVA. — AP agentūra praneša iš Maskvos apie sprogimą, 
įvykusį sovietų povandeninių laivų įmonėje Sormovo mieste, 
netoli Gorkio. Sprogimas Įvykęs pagrindinėje sovietų atominių 
laivų statykloje, žuvo nemažai darbininkų nuo paties sprogimo, 
tačiau žymiai pavojingesnė esanti grėsmė iš radioaktyvių atominių 
medžiagų, kurios apteršė visą Volgos upę. ši žinia pasiekusi 
Maskvą po dviejų savaičių. Korespondentams užsienio reikalų 
ministerijos spaudos skyrius pareiškė, kad “ši informacija nesi
derina su realybe”.

Nuteisė ir paleido
MASKVA. — Sovietų valdžia, I 

vos kelioms savaitėms praėjus^ 
po keturių užsieniečių nubaudi
mo darbo stovyklos bausmėmis, 
staiga nutarė įvisus paleisti ir iš
siųsti iš Sovietų Sąjungos. So
vietų užsienio reikalų ministeri
ja vadina šį nuomonės pakeitimą 
“žmoniškumo veiksmu ir geros 
valios ženklu”.

Norvegas Ghenghseth, paso
dintas į traukinį, išvažiavo į Suo
miją. Belgas Van Brentegem iš
skrido į Kopenhagą. Du italai j 
išsiųsti Į Romą.

•

Visi keturi jaunuoliai buvo nu
bausti už “chuliganizmą”. Jie 
prisirakinę krautuvėse, teatre 
Leningrade ir Maskvoje, geleži
nėm grandinėm, dalino rusams 
laiškus, kuriuos jie parašė sovie
tų valdžiai, prašydami neperse
kioti sovietų rašytojų ir nekal
tinti liberalų.

Dėl italų suėmimo ir nubau
dimo Italijoje kilo didelis triukš
mas. Net italų komunistų par
tija protestavo, kad šitoks so
vietų elgesys kenkia jai — italų 
partijai. Italijos vyriausybė 
tuoj ištrėmė vieną sovietų diplo
matą už šnipinėjimą ir vieną so
vietų korespondentą už kitokius 
prasižengimus. Paleisti vien ita
lus sovietams buvo nepatogu, to
dėl buvo paleisti visi keturi.

Susprogo lėktuvai
ŽENEVA. — šeštadienį Švei

carijos keleivinis lėktuvas, tik 
pakilęs iš Ciuricho aerodromo su 
47 asmenimis, susprogo ore. Vi
si keleiviai ir įgulos nariai žuvo. 
Lebane Palestinos vadavimo or
ganizacija tuoj paskelbė, kad tai 
ji susprogdino lėktuvą, tačiau 
po kiek laiko ši pareiškimą at
šaukė, gal būt, dėl to, kad visa
me pasaulyje pasigirdo pasipik
tinimo balsai.

Šveicarijos pareigūnai neabe
joja, kad sprogimas Įvyko nuo 
sabotažo bombos. Tarp kelei
vių buvo 13 izraelitų, vienas jų 
žinomas gydytojas, kitas — auk
štas darbo ministerijos pareigū
nas.

Tą pačią dieną sprogimas Įvy
ko ir iš Frankfurto, Vokietijoje 
pakilusiame lėktuve. Bagažo 
skyriuje sprogo bomba, Įdėta i 
Izraeliui skirtą pašto maišą. Pi
lotas tačiau sugebėjo, nežiūrint 
atsiradusios skylės, nusileisti. 
Visi 33 keleiviai ir 5 Įgulos na
riai liko sveiki. Arabų partiza
nai pasigyrė, kad ir šitas spro
gimas buvo jų organizacijos iš
šauktas.

Britų BEA lėktuvų bendrovė 
paskelbė, kad sustabdomi visi 
prekinių lėktuvų skridimai Į Iz
raelį iš Londono, Romos ir Atė
nų. Bendrovė neseniai prarado 
vieną lėktuvą, sprogus jame 
bombai.

Unesco pagerbs 
“švietėja” Lenina 
WASHINGTONAS. — Chica

gos Tribune bendradarbis Will
ard Edwards rašo apie Jungtinių 
Tautų švietimo, mokslo ir kul
tūros agentūros — UNESCO 
rengiamą sympoziumą, kuriame 
bus pagerbtas bolševizmo Įkū
rėjas Leninas. Jis sako, kad 
prie šio pagerbimo turės prisi
dėti ir Amerikos mokesčių mo
kėtojai, nežiūrint i tai, kad Le 
ninas nieko bendro neturėjo su 
švietimu.

šis UNESCO parengimas lai
komas sovietų propagandos lai
mėjimu. Vienintelį švietimą Le
ninas pripažinęs — tai jėgą ir 
smurtą. Jis Įsteigė proletariato 
diktatūrą, jis gyrė smurtą ir te
rorą.

Jungtinių Tautų agentūra pa
skelbė šiuos metus švietimo me
tais. Lenino pagerbimas bus vie
nas pirmųjų agentūros darbų. 
Amerika tai agentūrai duoda 
apie 30% visų lėšų, taigi ir ame
rikiečiai prisidės prie “švietėjo” 
Lenino pagerbimo, nors jis buvo 
politikas, kurio pažiūros nesude
rinamos su Amerikos laisvės 
idealais.

— Palangoje sausio mėn. ati
daryta Pabaltijo bei Ukrainos 
ir Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
srities dailininkų kūrybos dar
bų paroda. (E)

Nežiūrint to paneigimo, ko 
respondentai duoda per daug 
smulkmenų apie visą Įvykį, kad 
būtų galima juo netikėti. Laivų 
statyklos vadovai neįspėjo dar
bininkų, kurie buvo atsiųsti iš
valyti sprogimo paliktų griuvė
sių. jog vieta yra užnuodyta ra
dioaktyviais spinduliais. Darbi
ninkai neturėjo specialių drabu
žių ir namo važiavo viešojo su
sisiekimo priemonėm, kartu su 
visais miesto gyventojais.

Kitą dieną buvo atsiųsti dar
bininkai iš kitų fabrikų patai
syti Įrengimų. Jie, sužinoję, kad 
atominės nuosėdos buvo paleis
tos i Volgą, kitą dieną atsisakę 
dirbti sužalotoj Įmonėj ir Cr.rbą 
baigę sovietų jūreiviai.

Dar sunku apskaičiuoti, kokią 
žalą gali padaryti Volgos upėje 
pasklidusios radioaktyvios me
džiagos. Volga eina per Kazanę, 
Ulijanskovą, Kuibyševą, Sarato
vą Volgogradą ir Astrachanę į 
Kaspijos jūrą, žmonėse esanti 
panika ir susirūpinimas ne tik 
savo sveikata, bet ir Volgos žu
vimis.

Lietuvos telefonai
Okup. Lietuvos ryšių srityje 

(televizijoje, telefone, pašte) vis 
dar esama šešėliu, trūkumu. Tu 
ryšių “ministras” K. Onaitis 
“Tiesai” (sausio 23 d.) nurodė, 
kad spalvotą televiziją okup. 
Lietuvos gyventojai tegalės pa
matyti tik neanksčiau kaip po 
penkerių metų. Vilniuje reikės 
naujo televizijos centro ir 300 
metrų bokšto, šiais metais, tei
gia Onaitis, tikimasi automati
zuoti Lietuvos miestų ir kaimų 
telefono tinklus. Tačiau tik iki 
1980 m. viliamasi pasiekti padė
tis, kai “bet kuriuo telefono apa
ratu surinkę 11 skaičių, galėsi
te automatiškai susijungti su 
jums reikalingu šalies miestu ar 
kaimu”, (čia turima galvoje So
vietų S-gos miestai — E.). Ta
čiau pačioj Lietuvoj, tokių nau
jovių ar “stebuklų”, kurie jau 
seniai nestebina Amerikoje, ti
kimasi turėti tik apie 1975 me
tus. Būdingą kad, pareigūno 
teigimu, Lietuvos ryšiai esą la
biausiai automatizuoti visoje So
vietų Sąjungoje.

Telefono abonentų Lietuvoje 
yra apie 150,000. Tai per maža 
— pripažįstama ir... manoma, 
kad tas skaičius galėtų padvigu
bėti. Viena telefono lėto plitimo 
priežasčių yra tai, kad nesirū
pinama statyti pastatus auto
matinėms telefono stotims.

šešėlių esama ir pašto aptar
navimo srity. Pvz. Vilniuje dien
raščiai ėmėjams pristatomi, daž
nu atveju, gerokai po pietų. (E)

— Dr. J. K. Valiūnas. Vliko 
pirmininkas, vasario 14 d. iš
vyko kelių savaičių kelionei į V. 
Europą ir grįš kovo mėn. pra
džioje. Jis lankysis vak. Vokie
tijoje, Šveicarijoje, Italijoje ir 
Ispanijoje. Valiūnui išvykus, 
Vliko pirmininko pareigas eina 
vicepirmininkas dr. B. Nemic
kas. (E)
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APDOVANOJIMAI IR PAKĖLIMAI
LJS Vyriausiam skautininkui 

ristaiius, Inkaro Tarybos nu
tarimu, Vasario 16-sios, Lietu
vos Nepriklausomybės Paskelbi- 
lo svkaktuvinės dienos proga, 
ž ypatingus nuopelnus Lietų

jų J fru Skautijai ir pasišven- 
t-mą vadovaujamose pareigose, 
žemiau išvardinti rėmėjai 
dovanoti:

v. v. j. b. R. Dumbrys 
velande.

Jūr. skautininko

j. psk. A. Raulinaitis 
Angeles.
j. psk. A. Andrašiūnas 
velande.

— Gle-

Cle-

Los

Gen. Koas. Dr. P. Daužvardis, "Margučio" Radijo programos vedėjas p. P. 
Petrulis ir p. J. Daužvardšenė Klaipėdos Uoste Mugę atidarius.

trauka M. vagio

įizterst

i®.

ap- Jūr. vyr. skautininko

ntaro ordinu
j. sktn. P. Petraitis 
velande.

Cle-

mus

3ur.

G. Gudauskienė ir p, 
s — Los Angeles.

vadovai pakelti į aukštes-j 
vyresniškumo laipsnius:
paskautininkio

sa šia proga sveikiname apdova
notuosius LJS Garbės ženklais 
bei pakeltuosius i aukštesnius 
vyresniškumo laipsnius, link ė-

: darni sėkmės ir Gero Vėjo žen- 
< giant jūrinio skautayimo keliu.

KLAIPĖDOS UOSTO MUGĖ - SĖKMINGAS TRADICINIS
ČIKAGOS LJS PARENGIMAS

Chicagos L. Jūrų skautijos į venimus, Klaipėdos uosto tur- i 
sorganizuota ir pravesta tradi-įgaus nuotaikas savo vaikystėje, 
cine Klaipėdos uosto mugė, įvy-Į Lietuvoje ir tuojau pakvietė 
kusi š. m. sausio mėn. 25 d. Jau-i Konsulą P. Daužvardį atidaryti 
nimo Centre, išjudino gana pla-lmugę. Konsulas perkirpo kas- 
čia Chicagos lietuvių visuomenę: ! piną, pasveikino Jūrų Skautiją, 
Į mugę atsilankė apie du tūks-! pasidžiaugė jų ryžtu, idealizmu! 
tančiai chicagiškiu. Jie visi tu- j ir palinkėjo tokiu pat tvirtu, ryž- ■ 
rėjo progos ir šiemet pamatyti, • tingu žingsniu ir i ateitį žengti, i 
pasigrožėti ir prisipirkti tikrai! Konsului ir jo Poniai skautai] 
Įdomių — originalių rpuginukų. j padovanojo po muginuką. Lie- 
Chicagos v isuomenė taip pat ga-! tuvos atstovą ir aukštuosius 
lojo įsitikinti, kad Jūrų skauti-1 skautų ?čių pareigūnus salėje pa- 
ja ne tik jūrą myli, bet nuošir- i sitiko skaučių-tų garbės sargy-

Na, ir iŠ tikrųjų, ir ko čia ant 
tų stalų nebuvo?!... Paukščių na
meliai, tai tikra pasaka buvo, ne
paprasto gražumo! Kai kurie 
tėvai vos-ne-vos atlupo savo vai
kus nuo jų ir tai tik pažadu nu
pirkti, ar pasidaryti... Tie 
paukštnamiai turėjo ir stoga- 
briaunes ir langinėles, visokiais 
raštais išrašytas, iškarpytas, iš
dailintas... Tad suprantama, to
kio gražumo muginukams nei 
“šauklių nei piršlių nereikėjo”... 
mažieji prekybininkai vos spėjo 
pinigus priimti, suskaičiuoti.- 
Buvo gana įdomių ir odos dirbi
nių, gintaro gabalėliais puoštų. 
Tai moterų kaklo papuošalai, 
kokio nesidrovėtu užsidėti nė 
pati Anglijos karalienė!... (Kas 
įdomu, tie gintaro gabalėliai tai 
sesės Dalios radinys Palangos 
pajūry praeitą vasarą...) Na, o 
didžiumą sudarė įvairių įvai
riausi siuviniai, mezginiai ir au
diniai, tautiniais raštais išrašy
ti. (Tai sesės Stravinskienės

ir £autodailė> parodėlė. Be jūr
lapių, žyminčių jūrų skautijos 
atliktas vandens keliones ir ki
tų skautiškų dokumentų, buvo 
išstatyta ir N. Lietuvos pinigų, 
banknotų jr monetų kolekcijos, 
pašto ženklų kolekcija. Prie Lie
tuvos - valstybinių dokumentų 
nuolat stovėjo būriai žmonių, 
domėjosi, interesavosi Lietuvos 
praeitimi. Ypač didelį susido
mėjimą rodė akademinio am
žiaus jaunimas, jau gimęs šiapus 
Lietuvos sienų. Ant kito, vidu
rinio stalo, pūpsojo didžiulė 
kraitinė skrynia, kraute pri
krauta jūros lobiais: spalvin
gais audiniais, auksu žėrinčiais 
gintaro vėriniais, turtingomis, 
puošniomis segėmis," kuriose 
spindėjo it pačių Baltijos ban
gų takai... Tai tikrai buvo ko 
pažiūrėti,'kuo pasigėrėti!... šio 
kambario — parodėlės ekspo
natais ir įrengimu rūpinosi Jū
rų Skaučių-tų Vadi jos ir Inka
ro Tarybos nariai. Jiems talki-

<>.(00 galionų nevalyto aliejaus] 
—naftos. Iki pirmadienio ryto!

V 1 1 v , . I

tuo ziualu buvo u teršta jau apie { 
100 ketvirtainių mylių įlankos i 
. andens ploto ir srovės nešamas i 
aliejus gresia persimesti į Mek- • 
alkos Įlanką (Gulf Bay) išilgai. 
>t. eterourgo pakraščius. La
takas iš 5 mylių jau išsiplėtė iki 
20 mylių Pinella pusiasalio ry
tiniu pakraščiu.

Tampos įlanka turi 45 my-Į 
ias ilgumo ir 20 mylių platumo. ■ 
Per ją yra pertiestas didingasis I 
Sunshine Skyway “dangaus ke
lias”. Pakraščių sargyba su tal
kininkais deua visas pastangas 
aliejų sulaikyti nuo išsiliejimo
į Golfą, bet jų kapitonas Antho
ny Fugaro jau nuleidžia ran
kas sakydamas, kad aliejaus la
takas pasidarė per didelis.

Skautai ir kiti savanoriai ren
ka ir gelbsti aliejuje sumirku
sius ir nebegalinčius skristi nei 
plaukti įvairius vandens paukš
čius.

NELAIMĖ

— Aš susipažinau su dabarti
ne savo žmona, kuomet važiuo
damas savo autu vos neužmu
šiau jos

— Aišku, kelyje pasitaiko vi
sokių nelaimių.

džiai brangina organizacines ir 
tautmes tradicijas, yra darbštūs 
bei išradingi. 0 vadovės-vai — 
Gkri pasišventėliai! (Tai iš tik- 

ingos vadovės-vai 
vakarus pašventė 

h laimei ir džiaugs- 
visi drauge dirbo,

emc

t.r^rga? gra
3 dau.vbė iv

no dailininkė Balukienė.
Na

pati mu- 
. Tai liu- 

, įvairiau- 
d ė st v tu ant sa-!- - . Į

prekystalių. Tiesa, aiškiai; 
:si, kad vieni tų muginukų
► padaryti jau Įgudusių ran-, 
;~et tai nėra klaida ar nuo- 
1! Priešingai, skautiška pe- 
gika ir reikalauja iš vado-! 
>o laikytis principo: ,Tmki- 
dirbkime, bet ne imkite, 

kite’’. Bet vis dėlto tenka 
tatuoti faktas, kad daugu- 
tų muginukų buvo padary-

- sukurti pačių mažųjų: ūd-1 vadovaujama j. v. s. L. šle- 
r bebrų lipdyti, tapyti, kar-

Šaur.ūs Juru šauliai dalyvavę 1970 mt. LJ3 Klaipėdos Uosto 
Mugėįer Čikagoje. Nuotrauka M. Nagio

Slidininkas Adrian Watt Wisconsin* nušoko į tolį 244 pėdas. Iš jo 
veido matyti, kad toks Šuolis reikalauja viso dėmesio ir susikaupimo.

S
 Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 1

POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

i BE DRUSKOS
Kieti viršeliai — S4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai. |

Knygoje randame gĄ’vai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- |

I
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir" dvasiškių išgyvenimai | 
ir kit. Į >

B
Romana galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE, i

I

Prašome siųsti čekį arba Money Orderj tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608. f

sėkmės reprezentuojant Lietu
vių Jūrų Skautiją Jaunimo žy
gyje už Tikėjimo laisvę užsimo
jimuose.

iš tikrųjų patiko 
asako patys muginin- 

aš, šių eilučių autorė, 
atkreipti skaitytojų dė

mesį, pasakyti, kad tokią mu- 
suorganizuoti h’ tokią gausy

bę muginukų sukurti — pada
ryti, yra tikrai neeilinis darbas! 
Tai yra didelio ryžto, didelės 
sveikos ambicijos ir dar dides
nės , ištvermės pasekmė! Tai, be 
abejo, šios mugės nuopelnas pri
klauso ne kam kitam, bet LJS 
jūrų skautėms-skautams, tė
vams ir pasišvėntusiems jūrų 
skautijos vadovams-vėms, ku
rių negaliu, ’ neturiu moralinės 
teisės paslėpti po tylos uždanga. 
Pasišventusius vadovus prista
tyti spaudojė mane įtaigoja ir 
spaudos prįpcipas. Per infor
maciją vyksta ir formacija, — 
minties formavimas, tai paskata 

I ir kitiems ta ar kita linkme 
veikti... štai, tų darbščių sesių 
greta: j. skt.- Stravinskienė, D. 
Bylaitienė, A. Gasnerienė, D. 
Lukošiūnaitė, S. Lukošiūnienė, 
D. Baltramonaitienė, Lauraitie- 
nė N. Raišytė ir kitos... Brolių 
eilėje pirmieji žygiuoja šiuo me
tu, j. v. s. J^ Raibužis, J. Butke
vičius, K. Oželis, L. Knopfmile- 
ris, E. Vengianskas, K. Aglins-

A. Butkevičius, St. Lukaus- 
ir kiti. .

If your Bonds are lost, destroyed^ 
or stolen, we simply rqjlace them 
without cost.

So there’s no risk.
You can even cash in the Bonds 

whenever you need to, for an 
emergency.

Think about Savings Bonds for 
retirement

One $25 Bond a month would 
a pretty good start

It’s not only a way to 
money for retirement

It’s a way to insure
retirement

ketvirtadienių seklyčios darbš
čiųjų vadovių rankdarbiai).

Mugėje veikė ir gana turtin
gas ‘‘laimės šulinys”, kurį tvar
kė Jūrų skautijos ištikimos bi
čiulės, būtent: aktorė E. Vilu- 
tienė, pedagogė S. (iedvilienė, 
o joms talkino prof. V. Sruogie
nė ir kitos. Veikė ir lietuviškų 
valgių restoranas. Jį tvarkė 
Chicagos Jūrų skautijos Tėvų 
komitetas, priešaky su jo pir
mininku V. Lapenų.

nio. Visi įdėmiai apžiūrėję pre- 
jais pa-: 

sidžiaugę — pasigėrėję išėjo 
pas Jūrų šaulius, kurie, kaip šios 
mugės dalininkai, turėjo kavinę 

Į priešakinėje salės patalpoje. Čia 
: Jūrų šaulių kuopos vadas M. 
į Maksvytis su garbės sargyba

Konsulas pa- j

ti ir t. t. šių verte yra pati kystalių muginukus ii
didžiausia, tai mažųjų pozityvus 
nusiteikimas, pozityvios pastan- 
gos...

//luges oficialioji dalis: atidary
mas, L. G. Konsulo P. Daužvar
džio sveikinimas ir ' linkėjimai; pasitiko svečius. I*

! sveikino šaulius, šaulės pavai- • 
į šino namų gamybos gira, šaulių 
r kavinė buvo gana originaliai iš-] 
j puošta, 
' motyvai.
i

Mugės prekystalių turtai — pūrų skautų tėvai — ponai Ston-Į 
muginukai

Jurų Skautijai

Klaipėdos uosto mugė buvo! 
atidaryta oficialiai ir iškilmių-! 
vai. Pirmoji prabilo LJS Inkaro ! 
Tarybos pirmininkė, j. v. s. A. j 
Gasnerienė. Ji keliais sakiniais 
atskleidė savo asmeniškus išgy-

kcentuoti jūriniai ] J ka.
lenką pastebėti, kad jau eilėj jįe dirba, aukoja savo 

! metų virtuvėje vis dirba, pluša Į laisvalaiki lietuviškam atžaly*-

kai. Andrijauskai ir kiti. Kur 
čia ir beišvardinsi.

nui — Jūrų skautijai, kad tik jo 
jaunimas stipriau Įsisavintų tau-

LJS Juru skaučių "Juodkrantės" tunto sesės išsirikiavusios pasitikti 
aukštuosius svečius Klaipėdos Uosto Mugėje.

Nuotrauka. M. Nagio

Jiems tinius papročius, tradicijas; kad 
siems prikiauso ir skautiškas pajustų darbo meilę ir jo džiaug-
ir lietuviškas — dėkui!

Korp. Gintaras buvo Įsiren-! 
ges kavinę. Korporantų “vieš-i 
ratija” buvo Įrengta žuvų tink-! 
le. čia mugininkai turėjo retą! 
progą padraugauti ir pabendrau-! 
ti su “plūduriuojančiom žuvy-j 
tėm”, drauge skanios kavos iš-i 
gerti bei Įvairiausių tortų pa- į 
skanauti. Ten buvo tikras že-! 
miškasis rojus... Svečius vaiši-j 
no ir juos aptarnavo patys gin-l 
tariežiai. Jiems talkininkavo j J 
sktn. J. Lukošiūnienė.

;ma

<ena. darbas ir daina tely- 
sų Jūrų skauti j a visada!

Audra Beržienė

Also, Savings Bonds are easy and 
auiomatie. All you do is fill out a 
Ktdecardthrou^iaPayroD Savings 
Plan -rhere you work. And then 
you sit back and forget ’em wiiife 
the money piles up.

And if you set just a litfle aside 
every payday, you’ll never even 
fed the pinch.

to muster 
up any willpower to save ev 
payday, because your boss 
does it for you. It’ssome- 
thing like setting up extra 
paydays for the future.

And you don’t have

Juru skcUtija vėl 
atsfovcrujama

J. b. v. v. G. Sniečkus gyve
nąs Kievelande, atstovavęs Lie
tuvių Jūrų Skautiją “Jaunimo 
Žygyje Už Tikėjimo Laisvę”, dėl 
susidėjusių sąlygų, kurį laiką

L. Jūrų Skautijos ir N. Lietuvos I buvo Pasit^ukęs. Dabar gi, 
valstybės istoriniu dokumentu I Cs^nt US Inl<aro Ta-

paroda ! Pirmininkei pavedus, nuo
| s. m. kovo mėn. 1 d. vėl jsijun- 

\ykusios Klaipėdos uosto mu-j gia Į darbą ir tęs Lietuvių Jūrų
gės metu buvo suorganizuota, 
įrengta L. Jūrų Skautijos, N. 
Lietuvos valstybinių dokumentų

Skautijos atstovavimą šiame ju
dėjime.

Broliui G. Sniečkui linkime

Take stock in America
Buy UJS. Savings Bonds & Freedom Shares
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Detroitiečiai minėj*

bekmadi
S3rio buvo saulėtus, sau
sas, su apie 20 L K. temperatū- 
ra. Detroito lietuviai paminėjo 
52-rą nepriklausomybės sukaktį, 
visur dalyvaudami dideliais bū
riais.

Buvo pradėta ateities vizijomis
Kada ir kokios sudėties dele

gacijos aplankė Lansingą ir De
troito merą, kad gautų prokla
macijas, jau rašiau kitais kar
tais. Vos keliais žodžiais galiu 
priminti, kad pagrindinio kalbė
tojo pagerbimas vasario 14 va
kare Lietuvių namuose irgi pra
ėjęs gerai, nes susirinkę 45 vi
suomenininkai (daugiau apie tai 
rašyti negaliu, nes nedalyvavau).

Vasario 15-tos ryte, kas dar 
lovose, kas skųsdamiesi, kas pus
ryčiaudami, kaip visada, klausė
me Lietuvių balso transliacijų 
iš WQRS-FM radijo stoties. 
Tos dienos redaktorius Kazys 
Gogelis, panaudojęs magneto
fono juostas, davė Vliko pirmi
ninko Kęstučio Valiūno, Altos 
pirmininko Eugenijaus Bart
kaus ir Dloco pirmininko Kazio 
Veikučio trumpus, momentui 
Įkalbėtus žodžius. Davė eilę už 
širdies griebiančių patriotinių 
dainų ir bent kelius Jonušo mar
šus. Viską palydėjo rinktiniais, 
šventiškais komentarais ir trans
liacijų valandą užbaigė Tautos 
himnu.

Bet tai dar ne viskas. Buvo 
ir toks vienkartinis dalykėlis 
įpintas, kuris ilgiau atminty pa
silieka. Tai lituanistinės mo
kyklos vedėjo Kosto Jurgučio 
šiai progai paruoštas radijo 
vaizdelis, pavadintas, jei nesu
klydau pranešėjo žodžius vėliau 
užsirašydamas, “Ateities vizi
jos”. Skaitymą atliko keletas 
šeštadieninės mokinių. Jų lū
pomis autorius skelbė, ką regi 
ateities laisvoje Lietuvoje. Jei 
tas “vizijas” skaitytume patys,

sai interpretuo 
je tų “vizijų” 
jas buvo arti i

etoje

Iškilmės bažnyčiose

Paskui mūsų trispalvė, šalia 
Jungtinių Valstijų žvaigždėto
sios, pakilo prie Detroito rotu
šės, o kita — prie Mercy kolegi
jos vartų. Ta, kur prie rotušės, 
man regis, beteikia tik mums 
patiems džiaugsmo. Ir tai tik 
jos iškėlimo ir nuleidimo metu. 
Ten niekas dabar, žiemos vidu
ry, sekmadienį, pėsti nevaikš
to, o iš automobilių, pro rotušę, 
dvidešimties aukštų plieno ir 
stiklo konstrukciją, pravažiuo
dami žmonės į vėliavų stiebą 
vargu ar pasižiūri. Bet trispal
vė priešais šventos Scholastikos 
bažnyčią, manau, buvo ne eilinis 
dalykas. Ten tai ją, nė nesis
tengdami, pastebėjo 4-5 tūks
tančiai maldininkų.

Buvau pamaldų Dieviškos Ap
vaizdos bažnyčioje liudininku. 
Ten dalyvavo organizuoto jau
nimo būrelis. Žygiuojančių į 
priekį, prie altoriaus, suskaičiau 
67. Skautai buvo uniformuoti. 
Ateitininkės su tautiniais kos- 
tumais.' Berniukai su ženkliu
kais ir, kai kurie, su juostelė
mis. Jie nešė keturias vėliavas 
ir per visas pamaldas prie vė-

MORGAN MURPHY

gag&.

Morgan Murphy žada ginti Lietuvos 
laisves reikalus

Morgan Murphy, demokratų bėms derėtis dėl Pabaltijo val- 
liavų pamainom ėjo sargybas, partijos kandidatas trečiame stybių 
Kun. Alfonsas Babonas visą pa
mokslą skyrė nepriklausomybės 
sukakties temai.

Apie tuo pačiu metu vykusias 
iškilmes šv. Petro bažnyčioje 
man štai ką raštu pranešė. Su 
vėliavomis pamaldose dalyvavę 
Gabijos tunto skautės bei St. 
Butkaus šaulių kuopa (kartu, 
žinoma, mūsų trispalvė ir JAV, 
tad viso irgi keturios vėliavos). 
Prieš į bažnyčią įžygiuojant dar 
buvę trumpos iškilmės prie kry-

JŲ
\į lanko vidurines mol 

neblogai yra įsisavinę
s 1u i k uis* Ir stoi 
Graikijo-i rio 10 d 
pamoko-! nis

po |kjh>s dienų vasa- 
Jirauge tilpęs straips- 

Kad jaunieji lietuviškai 
Vaidybiniu i kalbėtų” atskleidė, jog tą pa

lčių vasario 8 d. šiame pat Jau- 
gy veninio!nimo pastate posėdžiavo

i jau tolimos
| Romos imper
|je vaidinimai
■ mosios reikšmės.
[menu buvo atskleidžiama blo
Įgosios ir gerosios gyveninio j nimo pastate pos<<iziavo mo- 
Įpusės — blogiesiems pasmerkti,įkytojai, besisieloją gresiančiu 
[geriesiems išaukštinti. Taip ir į lietuvių vaikų ištautėjiniu. Mo- 
[vėlybesniais laikais piliečiai!kytojas J. Kreivėnas i” ' 
Ibuvo mokomi gyveninio iki šioTaktus, kaip ateivių vaikų gim- 
l šimtmečio.
tų valstybėms laikė savo pareiga
išlaikyti teatrą gjvą, kaip vie- savosios į 
ną civjlizacijos pažangos ins- suomenę”, 
titucijų. !mokytojus ieškoti naujų kelių

Vaikų auklėjime teatras pri- lietuvių kalbai jaunųjų tarpe

oje ir 
turėjo

Kultūringųjų kraš-Į toji kalba ima nykti; kad... 
ateinančios kartos neišeitų iš 

naujojo krašto vi- 
prelegentas raginąs

Ir šiame “Du broliukai” vai
dinime su šokėjom ir vaidilu
tėm scenoje veikė virš 10 vai
kų; gi vaikų žiūrovų — gal dvi
gubai tiek. Ir vieni ir kiti buvo 
patenkinti. Nebuvo apvilti nei 
tėveliai, švęsdami lietuviško 

iškėlęs1 vaidybinio meno šventę drau
ge su vaikučiais.

Visų vaikučių pavardės iš
minėti perdaug užimtų vietos, 
lygiai, kaip ir būrį dirbusių 
technikinį darbą scenos paruo
šime, valgių užkandinei paga
minime, svečiu aptarnavime, 
kur per pertraukas buvo spūs
tis; na. ir prie “laimės šuli
nio”. Bet visi darbuotojai, ma
nau. jaučiasi patenkinti atlikę 
idėjini kultūrini darbą geram 

pagyvenusių namų 
paremti.
teatras veiks ir toliau

taikytas vaikams, šalia pra
moginio džiaugsmo, matyti ką 
naują, gražaus, užburiančio. 
Jis Įdiegia jų imlioje sieloje gė
rio ir grožio pažinimo daigus, 
kurie, puoselėjami ir brandi
nami, kartu su jais išauga į 
vešlų tiesos medi.

Tokį vaikams pritaikytą pe
dagoginio turinio vaidinimą 
yra sukūręs dramaturgas Ana
tolijus Kairys eiliuotoje pasa
koje “Du broliukai”, šiame 
veikale šalia dorovinio moty
vo stipriai užakcentuotas ir 
patriotinis akstinas. Kad jį pa
juto vaikai, ne tik vaidinusieji, 
bet ir žiūrovai, matosi iš to, 
kaip viena trijų metų mergytė, 
stebėdama miške neklaužadas 
berniukus, nenorėjusius kalbėti 
lietuviškai, už bausmę maišuo
se ore tabaluojančius, močiu
tei sakė: “manęs neįkiš į mai
šą — aš kalbu lietuviškai”.

Labai patrauklioje, švieso
mis išdabintoje scenoje, daili
ninko Juozo Kiburo sukurtos 
dekoracijos fone, kelios dešim
tys teatro vaikų pasigėrėtinai 
suvaidino savo roles, laisvai ir 
be akcento kalbėdami lietuviš
kai.

Čia vaikai gavo pamatyti, 
kaip atrodo lietuviška sodyba, 
atžymėta liaudies meno inkrus
tacijomis — medines gonkas 
prie namo su išpjaustytomis at
brailomis tarsi pinikais; me
niškai apdailintomis lentelė
mis aptvertą gėlių darželi ir 
aukštą medinį kryžių prie jo, 
išpjaustytų tulpių vainiku or
namentuotą. §ia jie regėjo ir 
miško smulkią gyvūniją: pe
lę, žąsis, zuikiukus, šarką, vo
verę, gandrą ir kt. Visus natū
ralaus sukirpimo ir spalvos ap
dare. Už tos aprangos sukūri
mą ir jų padirbimą tenka pa
dėkoti tam visada tyliam, 
kruopščiam, bet ir gabiam tė
vynės faunos žinovui Jonui

išlaikyti.
Su tuo, manau, sutiks visi.1 

nes seniai jau reikėjo taip pra
dėti. Ponas Kreivėnas kalbėjo 
apie naujus metodus ir naujas
priemones vaikams šviesti,, tiks.ii.ii. 
naujų priemonių programos statyba 
punktus, susijusius su Įtrauki-' Vaik 
mu jaunųjų į jaunimo organi-'ta pačia kryptimi su nepailsta- 
zacijų veiklą suorganizuotą ;mu režisieriumi Alfu Brinką ir 
laisvalaikių praleidimą gani to- padėjėja Aldona Sobieskiene. 
je (tą jau seniai daro Aivų- Alvudo valdybos globojami su 
das), Lietuvos vaizdų rodymą'rūpestingu pirmininku Anta- 
filmais bei skaidrėmis ir t. t. i nu Stakčnu priešakyje, 
bet nė žodžiu neužsiminė apie i o Algminienė
čia pat veikiantį, ir jau nebe) 
pirmus metus, vaikų teatrą. Ne 
tik, kad nepritaręs ir nenuina- 
tęs galimybių jungtis — suda
ryti padalinius ar kaip kitaip, 
bet ir neparagino kitus daly
vauti žiūrovais teatro palaiky
mui. Salėje nesimatė nei or
ganizuotų lituanistikos mokyk
lų, nei mokytojų, išskyrus vie
ną - kitą... Būtų juokinga, jei 
nebūtu liūdna.

Jeigu susipratę tėvai nuo pat 
pirmųjų teatro įsteigimo metų 
nebūtų vaikų jungę į jo gretas, 
dabar turėtume ne keliolika, 
bet keliasdešimt nuo lietuvy
bės nutolusiii jaunuolių, nes 
nemaža dalis, pradžioje teat
re vaidinusių, dabar paūgėję

VYRO GYVENIMAS
— Jonai, kodėl tu sakai, kad 

vyro gyvenimas yra sunkus?
— Todėl, kad pirmus 20 metų 

■ motina klausinėja, kur jis eina 
ir ką daro; kitus 40 metų žmo- 

| na klausinėja, kur jis eina ir ką 
Į veikia o likusius metus giminės 
klausinėja, ar jis jau yra para
šęs testamentą.Įskaitant ir Lietuvos 

laisvės, — pareiškė Morgan 
Murphy Jr., kuris vietoj lietu
viams gerai pažįstamo Wil
liam T. Murphy kandidatuoja 
į Amerikos kongresą.

Jeigu jis laimėtu artėjančias 
[nominacijas ir rinkimus', tai 
[jis visomis jėgomis stengtųsi 

žiaus. čia programą tvarkė Bro- Į derėtis dėl Pabaltijo valstybių 
nius Jasevičius. Po pamaldų, 
bažnyčios salėje, iškilmingas po
sėdis. Stefa Kaunelienė perskai
tė nepriklausomybės aktą. Vin
cas Tamošiūnas pristatė ir Šau
lių žvaigžde apdovanojo Gabi
jos tunto paskautininkę Audro
nę Tam ulionytę. Po A. Tamu- 
lionytės žodžio buvo. Aušros li
tuanistinės mokyklos mokslei
viu programėlė, kuriai vadova-

kongresiniame distrikte, pa
darė lietuviams naudingus, 
svarbius pareiškimus.

— Nusiginklavimo konfe
rencijos pradiniai pasitarimai 
yra pats patogiausias laikas j 
Jungtinėms Amerikos Valsty

— Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
laisvės.

ASILO GALVA

— Tai ne mano skrybėlė! Koks 
asilas galėjo sukeisti?

— Nežinau, ponas... Bet jei
gu jis to nepastebėjo, tai, ma
tomai, jūsų galvos vienodos.

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 Orderi arba čekį tokiu adresu.

— Aš visomis jėgomis prie- 
šinsiuos bet kokiems JAV Val
stybės Departamento bandy
mams pripažinti Sovietų Są
jungos iškamšą vyriausybes 
tuose rusų pavergtuose kraš
tuose.

— Aukščiausias laikas So-
vo S. Kaunelienė. Baigėsi Mo- vietų Sąjungai gražinti laisve 
terų sąjungos 72-ros kuopos na- ir nepriklausomybę toms vai
rių paruošta kavute ir pažadėji- stvbėms, kurias karo metu ru

sai užgrobė ir iš kurių iki šio 
meto nepasitraukė.

— Dėl dabartinės Kinijos

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS 
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:
1. Rinkinys lietuviškų liaudies 

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

ūžia, tra-ta-ta 
Suktinis I 
Suktinis II 
Kokietka 
Padispanas 
Vengerka 
Klumpakojis

šis gaidy rinkinys kainuoja
Stasio Šimkaus DAINOS, piano vienam balsui, 8 psl.

dainelių ir šokly, 16 psl. Rinkinyje

2.

2.

4.
5.
6.
7.

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.

gaSBSs!

'o PER ANNUMPER ANNUM

PER ANNUM0 PER ANNUM '0 PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

OF $5000 OR MORE
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

UP TO
S20,000.

WO^Iafetyof^ 
YOUR SAVINGS

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings
and Loan Association

mu vėliau dalyvauti visų ben
drame minėjime.

Nors tikslių žinių apie iškil
mes šv. Antano bažnyčioje ne
gavau, bet girdėjau, jog ten su Į grėsmės Sovietų Sąjungai toli- 
vėliavomis dalyvavę savanoriai- muose rytuose, rusams reikia 
kūrėjai, švyturio jūrų šauliai ir gerų santykių su Vakarais, kad 
vėl grupė jaunimo. (b. d.) galėtų atlaikyti kiniečių spau- 

dimą, — aiškina Murphy.

šiuos gaidy ir dainy rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiy- 
site čeki arba Money Orderi už gaidas^ ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiusime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiysti tokiu adresu:

— Sovietų — Amerikos nusi
ginklavimo sutartis yra daug 
reikalingesnė rusams, negu 
mums. Mes turėtume išnaudo
ti šią progą ir išspausti keletą 
reikalavimų Baltijos valsty
bėms, kurios niekad nebuvo 
isivėlusios į jokias agresijas 
prieš kitas tautas ir nesudarė 
jokio pavojaus Sovietų Sąjun
gai, — baigė Murphy savo pa
reiškimą.

Kongreso atstovas William 
T. Murphy savo pažadų laikė
si. Reikia manyti, kad ir Mor
gan Murphy jų laikysis.

Murphy yra 37 metų am
žiaus, visą laiką gyvena 3-čia- 
me Kongreso distrikte. Jis yra 
miesto leidimų teisiniams rei
kalams valdininkas. Pirminin
kauja ir atstovauja miesto me
rą apklausinėjimuose dėl leidi
mų atėmimo.

Baigė Leo High School, kur 
jis buvo futbolo komandos ka
pitonas ir taip pat baigė North
western Universitetą. Teisės 
diplomą gavo De Paul Univer
sitete. Tris metus ištarnavo ka
riuomenėje, marinų korpuse.

Jis gyvena 10416 S. Bell Avė., 
su žmona Charlene ir trimis 
vaikais — Morgan 9 metų, Mi
chelle 7 metų ir Constance 4 
metų. Politikas

Dar be to, vaikai tikriausiai 
čia pirmą kartą matė senojo lie
tuvių tikėjimo šventvietę — au
kurą, kurio liepsną įžiebė trenkęs 
žaibas, prie jo maldai besiarti
nant vaidilai — kriviu krivai
čiui (Albertas Stočkus) ir še
šioms vaidilutėms. įspūdingas 
buvo vaidilučių maldos atna
šavimas, giedant giesmes pa
gal operetėje “Birutė” užrašy
tą tekstą. Jas paruošė Anelė 
Kirvaitytė ir baletmeisteris Si
mas Velbasis.

Jeigu kurie vaikų ir buvo ma
tę, bežiopsodami į televiziją 
tėvams žiūrint, baleto šokėjas, 
tai šioje vaikų teatro scenoje 
jie išplėtę akutes sekė lietuvai
tes, baletmeisterės Irenos Va- 
leckytės studijos mokines, 
grakščiai plasnojančias plašta
kių, gėlių ir kt. šokiuose. Spal
vingos, besikeičiančios šviesos 
spalvų atšvaistės jlydėjo ne tik 
šokėjas, bet žaidė ir kitais mo
mentais scenoje pagal veikėjų 
nuotaikas, pagal veiksmo lai
ką ir svorį. Tam efektui išgau
ti dirbo pats vaikų teatro ku
ratorius dr. Jonas Adomavi-I 
čius. Garsus tvarkė (žvėrių 
ūbavimus miške ir kt.) Anta
nas Kleiza. Apšvietimą Vytau
tas Žygas.

Viskas buvo daroma, kad 
tik būtų patrauklu, gražu ir 
suprantama. Ne keli, bet ke
liolika suaugusių žmonių atsi
dėję dirbo, kad liaunąją lietu
višką atžalą prijaukintų, lietu
vybei; kad per grožį įvestų § 
dorovės kelią.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILLINOIS

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl........................................
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl............. ....
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

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

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

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl........... . .......... S2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psk
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. Gur^en, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais S2.00. kietais ........ ............ . ..... ....... .............
13. Juozas švaistas, PEiRAS ŠIRVOKAS, 228 psl.______ __
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl____________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. _______
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl...........

Kipras Bielinis, TERČRO IR VERGIJOS IMPERIJA.
310 psl................. . ..................... ................ .......... .............

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

Pranys AHėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl.
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. __
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl..............

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

orderiu, šiuo adresu:

18.

19.

20.
21.
22.

M

$5.00 
$3.00 
$xoo

$12.00 
$4.00

$130

$3.00 
$5.00 
$2.00

$6.00 
$3.00

$4.00 
$2.00 
$5.00 
$5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00
$4.00
$2.50
S6.00

1739 So. Halsted St., Chicago, III. 60608
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Pataria žvilgterėti į tikrovę
Vasario pradžioje Maskvoje praplitęs antras fiziko 

Andrei D. Sacharovo laiškas sukėlė ne mažiau susidomė
jimo ir komentarų, negu 1968 metais, dar prieš Čekoslo
vakijos invaziją, pačioje Rusijoje praplitusi ir užsienius 
pasiekusi šio mokslininko studija. Tada prof. Sacharovas 
pasakė daug teisybės valdantiems sluoksniams, o ši kar
tą jis palietė pačią silpniausią sovietinės imperijos vietą.

Praeitų metų pabaigoje ir šių metų kompartijos va
dai buvo sušaukę kelias konferencijas ir jose sakė ilgas 
kalbas. Keliais atvejais iš visų imperijos kampų šimtais 
vežiojo žmones i Maskvą, kad galėtų užgirsti valdovų 
skundus. Vieni Įsakinėjo nuoširdžiau dirbti, kiti patarė 
geruoju pildyti valdovų nustatytus Įvairius planus, o pats 
Brežnevas reikalavo griežtesnės politinės ir administra
cinės kontrolės. Poliakovas ateinantiems metams priža
dėjo daugiau duonos, Suslovas nurodė naujus metodus 
agitatoriams, o šelepinas gąsdino darbininkus griežtes
nėmis bausmėmis už tinginiavimą ir nenorą vykdyti 
penkmečių ir kitokių planų.

Sovietų spauda geruoju minėjo Stalino gimimo su
kakti, išleido Staliną garbinančius kelių generolų atsi
minimus ir ruošė policijos aparatą griežtesnėms repre
sijoms. Fizikas Sacharovas tuo pačiu reikalu parašė 
laišką Brežnevui. Tas laiškas moderniomis multiplikavi-j 
mo priemonėmis buvo atmuštas ir pasiųstas ne vien aukš-i 
tiems sovietų pareigūnams, bet kariams, mokslininkams, i 
profesoriams ir jaunimo reikalais . besidomintiems ru-! 
sams. Sacharovo laiško nuorašas pateko ir i užsieniečių 
rankas. Praeitos savaitės “Newsweek” duoda to laiško 
ištraukas.

Prof. Sacharovas rašo Brežnevui:
“Visiems aišku, kad krašte niekas nenori dirbti. 

Jie tiktai dūmus leidžia Į administratorių akis. Pa
sakiški dalykai, kaip sukaktys (jis turi galvoje ar
tėjančią Lenino 100 metų gimimo sukakti) tapo 
svarbesniais, negu ekonominio ir visuomeninio gy
venimo tikrovė. Tai- yra pasėkos to fakto, kad mes 
ilgus metus gyvename pasakų pasaulyje, kad mes

Sovietų Rusijoje Įsistiprėjusiems melams baigti prof. 
Sacharovas siūlo leisti riešas visų klausimų diskusijas. 
Jam atrodo, kad tiktai viešos ir nuoširdžios diskusijos 
ligotą Rusiją galėtų vėl atgaivinti. Jis prašo Brežnevą 
atidaryti duris diskusijoms. Rašytojo Solženicino išme
timas iš rašytojų sąjungos ir sovietų parlamento paver
timas akla rankų pakėlimo mašina, geru keliu nenuves.

Sacharovo laišką skaitantieji tikrai nežino, ar prof. 
Sacharovas toki laišką Brežnevui tikrai rašė. Laiško to
nas ir galvojimo būdas labai panašus i 1968 metais pa
sklidusį profesoriaus laišką. Stebina ir priemonės laiškui 
multiplikuoti. Rusijoje kiekvienas popieriaus lapelis yra 
kontroliuojamas. Policijai yra žinoma, ką kiekviena spaus
dinamoji ar multiplikuojamoji mašina veikia. 0 ris dėlto 
prof. Sacharovo laiškas plačiai pasklidęs. Vieni spėlio
ja, jog tai galėjo padaryti mokslininkai, o kitiems atro-
do, kad multiplikacijos darbas atliktas sovietų karių. 
Tretieji mano, kad jį galėjo sufabrikuoti pati sovietų po
licija, bandydama patirti opozicijos stiprumą.

Kaip ten bebūtų, sovietinės imperijos valdovai nesi- 
I jaučia toki stiprūs ir saugūs, kaip jų kalbos bando nuteik- 
} ti. Jie ruošiasi karui su Kinija, bet tuo pačiu metu didi
na karo jėgas Europoje. Šiomis dienomis paskelbta britų 

j baltoji knyga aiškiai, nurodo rusų karo jėgų didinimą ne 
tik rytų Europoje, bet ir artimuose rytuose. Darbietis

vienas kitą apgaudinėjame ir negalime pastebėti tik-j Wilson planuoja sustiprinti svarbesnių Europos pramo- 
rovės. Tuo tarpu kitų kraštų žmonės nekelia savo nės centrų gynybą, kad rusai jų neužgrobtų, kaip jie tai 
galvų Į debesis, bet stato ekonominį gyvenimą ant į padarė Čekoslovakijoje. Pradėjus braškėti sovietinei 
stiprių pamatų ir todėl žengia pirmyn greičiau ne- Į sistemai, prašvis laisvės žiburėlis ne tik lietuviams, bet 
gu mes.” I ir visoms rusų pavergtoms tautoms.

trims mėnesi a m s _ —-------- $4.50
vienam mėnesiui$1.50

Kanadoje:
metams _$18.00
pusei metų $10.00 
vienam mėnesiui $2.00

Užsieniuose:
metams _______________ $21.00
pusei metų$11.00
vienam mėnesiui ______ - $2.50

Naujienos eina kasdien, ^skiriam 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Vasario 15 d. vietos Altos su
ruoštas Vasario 16 d., Lietuvos 
nepriklausomybės akto paskelbk 
mo minėjimas visais požiūriais 
nusisekė, kad ir tą dieną, kaip 
retai čia pasitaiko, buvo daug 
prisnigta, ne visi keliai spėta 
nuo sniego apvalyti, bet atsilan
kė daugiau svečių, negu kitomis 
panašioms progomis. Būta ne
maža ir jaunimo. Nors meninės 
dalies programa palyginamai bu
vo kukli, bet jos vykdytojų bu
vo rimtai pasiruošę ir vykusiai 
bei įspūdingai atliko.

Moterų operetės choras, va
dovaujamas muz. M. Cibo, su
giedojo JAV ir Lietuvos himnus 
ir maldą. Įvados trumpą žodį 
tarė kun. J. Aleksiūnas. Minėji
mą atidarė New Yorko Altos il
gametis — narys, šių metų val
dybos pirmininkas, adv. St. Bre
dis (jo tartas žodis ir, inž. J. 
Valaičio kalbos atskirai spausdi
nama). Į minėjimą susirinku
sius Lietuvos pasiuntinių ir sa
vo vardu sveikino Lietuvos ge
neralinis konsulas Simutis. Jis 
pasakė, kad 52-ją Lietuvos vals-' 
tybės atstatymo šventę minime 
gedulo ženkle. Lietuvos okupan
tas žiauriomis priemonėmis yra 
nuslopinęs Lietuvos laisvę. Ta
čiau iš lietuvių tautos širdies 
jis laisvės negali išplėšti. Oku
pantas labai daboja, kad užsie-
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nin nepatektų žinutė apie Lietu
vos žmoni u laisvės troškulį. Ales 
turime su didžiu pasitenkinimu 
pasisakyti, kad Lietuvoje nepri- 
klausomybės troškimas yra gy
vas ir žaliuoja kaip anoji anks
tybą pavasarį pražydusi gėlelė. 
Vasario 16 d. šventė Lietuvoje 
nėra pamiršta. Ją slapčiomis 
mini ir prisimena susirinkusieji 
savuose būreliuose. O kaip kur 
suplevėsuoja ir mūsų trispalvė 
vėliava, sukelianti rūpestį stri
bams.

Mūsų laisvėje gyvenančių už
davinys yra Lietuvoj gyvenan
tiems padėti ištverti tą sunkią 
padėtį, šių metų mūsų ginklu 
toje kovoje yra neleisti tarpvals
tybinių santykiavimų vairuoto
jams užmiršti lietuvių tautai da
romas skriaudas.

Pirmam pasauliniam karui 
prasidėjus, Lietuva buvo1 pa
miršta. Tada tik buvo sukeltos 
šnekos apie Lenkijos, Čekoslova
kijos ir kitų valstybių prisikė
limą. Bet štai Lietuvių tauta, 
išsaugojusi savo valstybingumą 
nujautimą, net okupuotoje Lie
tuvoje ir užsieniuose gyveną lie
tuviai iškėlė viešumon Lietuvos 
nepriklausomybės šūkį. Gyve
nusieji Lietuvoje tą šūkį Įgy
vendino Vasario 16 d. Lietuvos 
nepriklausomybės akto paskel
bimu. štai kodėl mums toji šven
tė nėra įjamirština, kasmet mi-

Tennessee kalėjimas pagarsėjo tuo, kad jame laikomas James Earl Ray, nuteistas.už Martin Lu
ther Kingo nužudymą. Dešinėje Ray matomas su dviem kalėjimo sargais. Kairėje — grupė 
laikraštininku apžiūri salę, kur Ray vienas išleidžiamas pasivaikščioti. Bijoma, kad kiti kaliniai, 

ypač negrai, jo neužmuštą.

nėtina, kaip mūsų tautos ryžto 
šventė. Tai vasario 16 d. šventė 
mūsų tautai yra nepaprasta 
šventė ir ne vien mūsų tarpe 
minėtina, bet ir kitiems primin- 
tina kaip nepaprastos svarbos 
įvykis. O taip pat būtinos ir au
kos Lietuvos nepriklausomybės 
atsakymo bylai remti.

Lietuvos atstovas, gerb. Ra
jeckas, iš Washingtono siunčia 
visiems linkėjimus. Jis tą dieną 
jaučiasi kartu su mumis. Jis 
gavo laišką iš JAV sekretoriaus 
Rogers, kad JAV vyriausybė 
tvirtai laiko Lietuvos okupaci
jos nepripažinimą kaip pagrindi
nį politikos principą.

Be generalinio Lietuvos kon
sulo sveikinimus ir linkėjimus 
atsiuntė New Yorko gubernato
rius, miesto meras, keli senato
riai ir kiti.

Meninė dalis

Moterų operetės choras, muz. 
M. Cibo vedamas, darniai, sutar
tinai, gražiai padainavo keletą 
dainų. Matyti, kad choras dar
buojasi atsidėjęs ir. žengia pir
myn. Todėl nenuostabų, jei jis 
kviečiamas ir už miesto ribų su 
savo dainomis pasirodyti. Ten
ka pastebėti, kad šis choras su
sideda išimtinai iš savo tautos 
dainų mėgėjų.

Solistas St. Citvaras padaina
vo penketą dainų. Svečių nuo
širdžiai buvo sutiktas ir palydė
tas.

Vyrų choras taip pat pasirodė 
su savo dainų repertuaru. Cho
rą veda muz. Vyt. Strolia. Vi
siems akompanavo muz. Alg. Ka- 
čanauskas.

Visų laukiami tautiniai šokiai, 

J. Matulaitienės vedami, taip 
pat pakuteno žiūrovų jausmus. 
Jos tautinių šokių grupė jau ge
rai yra išmiklinta ir į tautinių 
šokių esmę ir į jų turinį įsigili
nusi, todėl jų scenoje pasirody
mas palieka ilgam gerus įspū
džius. Lietuves Nepriklausomy
bės šventės minėjimas šį kartą 
buvo suruoštas vietos pajėgo
mis.

New Yorko Altos valdybos na
rių taip pat buvo įdėta daug rū- 

I pėsčio ir darbo minėjimą tinka- 
I mai suruošti.

Vienintelis -trūkumas, — tai 
mokyklos salės labai bloga akus
tika.

Atsiųsta paminėti
Bronius Zumeris, SAKYKIM, 

VYRAI, TAIP BUVO. Satyri
niai tamsiamiesčio nuosmukio 
metų apsakymai. Išleido Hamil
tono (Kanadoje) D. L. K. Algir
do šaulių kuopa. Tiražas 750 
egzepl., apie 150 pusi., kaina 
§2. Tekste yra 13 dalykėlių, ku-' 
riuos tektų, turbūt, pavadinti i 
linksmais, satyriniais • feljetoj 
nais, ką jau pats viršelio pirmam 
puslapyje dail. Algio Trumpic- 
ko pieštas šaržas parodo.

Autorius, Bronius Zumeris, 
likimo dalios nublokštas į anti
podus, tai yra Į Australiją, yra 

j mūsų literatūroje gana stambi 
asmenybė. Jis yra parašęs ir 
išleidęs įspūdingą skaičių vei
kalų, k. a. Tylinti tauta; Juo
zapas Skvireckas. Gyvenimo ke
liu (1956 m. laimėjęs jaunimo 
literatūros premiją); Kalėdų 
varpai (visi parašyti gyvenant 
Melbourne, Australijoje); Da

barties sutemose; Vilniaus kraš
tas ir dabar šis humoristinis sa
tyrinis apybraižų rinkinys, ku
riame galima skaityti sekančius 
dalykus:

1. Riebioji vizija; 2. Kuo tu
riu, tuo duriu; 3. Pradžia buvo 
bare; 4. Užtai pučia, kad yra 
tuščia; 5. Samanausio vargai; 
6. Pro namelį į krikštynas; 7. 
Spirgučio karjera; 8. Siūlo ga
lybė; 9. Nuo kultūros lig žve
jonės ; 10. Pasimatymas po krū
mu; 11. Naujų metų sutikimas; 
12. Užnugarinės vaišės; 13. Bi
čiuliai.

Pavyzdžiui, kaip intriguojan
čiai autorius sugeba išraizgyti 
savo pasakojimus, kurių negali 
nutraukti nebaigęs skaityti, 
Naujienose bus perspausdin
tas vienas iš B. Zumerio vėliau
sių feljetonų — “Kuo turiu, tuo 
duriu”.

NESISTUMDYK
Italų teatrų aktorius Gabrrello 

žinomas ne tiek iš savo rolių, 
kiek iš savo nutukimo, sunkiai 
pro- duris įtūpdavo Į Romos po
žeminio traukinėlio vagoną. Va
gonas buvo pilnas ir teko sto
vėti. Nieko netrukus vienas ke
leivis ėmė Mondorą barti, ko, 
girdi, tamsta čia stumdaisi?

— Aš nesistumdau, aš tik 
kvėpuoju! — pasiaiškino akto
rius.

MEILĖS ĮRODYMAS
— Tėveli, iš kur tu žinai, kad 

Ruginis mane labai myli?
—Jau metas laiko kaip jis 

skolinasi iš manęs pinigus, ir 
i dar vis lankosi pas mus.

VL. BAKCNAS

Praėjusių (1969) metų spalio mėn. bė
gyje “Dirvos’’ 79, 80 ir 81 numeriuose iš
spausdintas K. Mažono straipsnis (ėjęs per 
tuos tris “Dirvos” numerius), pavadintas 
“Kaip buvo sukurtas Kristupo Plonuičio 
jachtos “Gulbė” kapitono mitas?” Kadan
gi tas K. Mažono straipsnis buvo lyg ir at
sakymas (jei ne “puolimas”) į mano žinu
tę. tilpusią l‘.K>9 m. “Naujienų” 101 Nr. 
(gegužės 3 d.). skaitau savo pareiga 
“Naujienų“ skaitytojus ir patį K. Mažonų 
supažindinti su “antrąja medalio puse”, 
nes manau, kad klaida — kurioje pusėje 
ji bebūtų — gali ir turi būti atitaisyta.

Pirmiausi;! — apie čia mano paminėtus 
asmenis: K. Mažonų ir K. Plonaiti.O V

KAZIMIERAS MAŽONAS IR 
KRISTUPAS PLONAITIŠ

Kazimieras Mažonas (g. 1886 m. Ma
žeikių apskr.) pagal liaudies šnektoje var
tojamų posaki — “auksinis žmogus” malo
naus. švelnaus būdo, visada nuosaikus ir 
rimtas, su prasmingu humoru kur tam bu
vo laikas ar viela, pasirengęs padėti bet 
kam ir bet kada, neabejotinai lietuviškai 
patriotinės “dvasios" ir širdies, kų liudija 
jo visas gyvenimas nuo studentavimo lai

kų Rusijoje. Jis jau 1918 m. vargais — ne- i 
galais išgavęs leidimų iš tuolaikinės revo- t 
iiucinės valdžios padėjo Lietuvon grįžti 
daugiau kaip tūkstančiui lietuvių, kurie var 
giai ar bebūtų turėję sąlygų tai padaryti vė
liau. Ir paskui, 1940 m., vėl tas pat, tik kita 
kryptimi: sovietams okupavus Lietuvą, pra- Į 
sidėjo bėgimas nuo komunistinio siaubo Į 
\ akarus, kur daugelio kelias vedė per 
Klaipėdą. K. Mažono namai Klaipėdoje 
daugeliui tokių bėglių buvo kelio galas 
nuo sovietinio siaubo ir kelio pradžia į 
laisvę (nors ir labai ribotą — tada Vokieti
joje). K. Mažono namuose bėgliai būdavo 
ne tik apnakvydinti ir pavalgydinti, bet, 
sakyčiau, tomis laiko sąlygomis, net pa
vaišinti. Aš pats nekarta esu sėdėjęs prie 
bendro stalo Mažonų namuose, kai buvo 1 
vaišinami ir guodžiami bėgliai nuo raudo
nojo teroro.

Ne vienas tokių bėglių buvo sušelptas ir. 
pinigu. Prisiminus pinigą, norėčiau pri
minti vieną faktų, vaizduojantį K. Mažono 
lietuviška “dūšių”. Sovietams okupavus 
Lietuvą, Berlyne įsikūrė Lietuvių Sąjun
ga, kuri man pavedė pasirūpinti lietuvių 
karių kapais Klaipėdos kapinyne — įimant 
Klaipėdos sukilėlių kapa su paminklu. Pa
siteiravęs kapinyno administracijoje, su
žinojau, kad niekas tais kapais iki šiol ne
sirūpino ir jeigu taip toliau bus, jie bus su
lyginti su žeme. Tas “rūpestis”, arba, ge
riau sakant, priežiūra, galinti būti atlikta 
pačios kapų .administracijos, bet už tai jai 
reikią užmokėti. Aš pats tada, dirbdamas 

vienoje vokiečių firmoje ir gaudamas vos 
porų šimtų markių algos, nepajėgiau ap
mokėti kapų administracijos nustatyto at- i 
lyginimo, kuris sukosi, rodos, apie kelis i 
šimtus markių. Pirmiausia kreipiausi i K. ! 
Mažonų, prašydamas kad jis ir inž. Laba- j 
nauskas, tada dar irgi gyvenęs Klaipėdoje, 
bet su šeima dingęs karo metu, paaukotų 
reikiamų sumą lietuvių karių kapų priežiū
rai ir apsaugai. Pamenu gerai K. Mažono 
labai trumpų atsakymų: “Koks čia klausi
mas, kiek reikės — tiek sumokėsiu”... ’ 
Suskaitą padalinau pusiau — K. Mažonui 
ir inž. Labanauskui — kuri kapų adminis
tracijai buvo sumokėta ir lietuvių, karių ir 
sukilėlių kapai iki paskutinių dienų, ka
da aš su K. Mažonų (194-1 m. spalio mėn.), 
kelių dienų skirtumu, apleidome jau rusų 
apšaudomų Klaipėdą, buvo tvarkingai pri
žiūrėti, aptvarkyti ir tinkamoje pagarboje 
(kiek tai kapų administracijų liečia) išlai
kyti. Apie tai, sąskaitų apmokėjęs, rašiau 
Lietuvių Sąjungai Berlyne, prašydamas, 
kad ji savo vardu padėkotų Mažonui ir inž. 
Labanauskui už auką, bet ar tai buvo pa
daryta — iki šiol neteko patirti (K. Mažo- 
nas, dėl savo kuklumo, man Klaipėdoje ir
gi niekada nėra užsiminęs ar tokią padėkų 
iš Lietuvių Sąjungos buvo gavęs). Tai tik 
vos keli K. Mažono gyvenimo bruožai, ku
rie charakterizuoja jo kaip “auksinio žmo
gaus” asmenį. Tą pati turėčiau pasakyti ir 
apie visų K. Mažono šeimų: jo žmoną (jau 
mirusią), jų sūnų Kazimierą jr. bei jo 
žmonų (marčių). Jie visi atitiko šeimos 

galvos gerąsias būdo savybes ir ten, kur 
reikėjo ir galėjo, visiems padėjo. Kartais 
net rizikuodami savo saugumu. Vokiečių 
okupacijos metu gyveno Klaipėdoje. K. 
Mažono profesija — vaistininkas. Klaipė
doje nuo 1921 m. jis turėjo dvi vaistines, 
kurių vieną, “Drogerei”, kada tai (dar 
mūsų laikais) pardavė, o antrąja, pavyz
dingai sutvarkytą ir vedamą vaistinę vardu 
“Centralinė Aptieks — Central Apotheke” 
Liepojos gatvėje išlaikė iki Klaipėdos pas
kutinių dienų 1944 metais.

Aš, asmeniškai, gyvendamas Klaipė
doje nuo 1926 metų, kokių nors reikalų su 
Mažonų šeima neturėjau, kol Lietuvos liki
mas 1940 m. mus suvedė i artimesnius (lie
tuviškus) ryšius, kai Mažonui likimas lė
mė pasilikti Klaipėdoje biznio, o man tar
nybos reikalais.

Kai vėliau, Lietuvą įjungus Sovietų Sų- 
jungon, visi Klaipėdoje gyvenantieji lietu
viai buvo raginami grįžti Stalino saulės 
atokaitom žinau, kad apie tai nebuvo jo
kių diskusijų Mažonų šeimos, lygiai kaip ir 
mano šeimos, nusistatyme: Į sovietinę 
Lietuvą nevažiuojame, negrįžtame, ne
pripažįstame, protestuojame. Gal tai ir 
buvo “balsas tyruose”, bet mes išlikome. 
Vargiai ar būtume nukeliavę toliau už su
so vietintos Kretingos, jei būtume grįžę... 
Taip, likimas Lietuvos tragedijos eigoje 
suartino mūsų šeimas: jos patyrė daug 
vargo bėgdamos nuo bendro raudonojo pa
vojaus, vos nežūdamos Baltijos jūros karo 
audroje. Mažonų ir mano šeimos, kartu su 

vaikais, spėjo pasprukti jau iš rusų- bom
barduojamos Klaipėdos vienu vokiečių lai
vu, kuri sekė kitas vokiečių keleivinis lai
vas, perkrautas bėgliais iš Klaipėdos — su 
5.000 žmonių (daugiausia moterų ir vaikų). 
Tą antrąjį laivų rusų povandeninis laivas 
pataikė viena torpeda, nugramzdino jūrų 
dugnan su tais visais 5.000 moterų, vaikų, 
įgulos ir apsaugos žmonių. Paskui pačioje 
Vokietijoje kuri laikų mūsų šeimos dalino
si tais pačiais vargais, rūpesčiais, nepritek
liais ir baime...

Tiek, labai trumpai, apie K. Mažonų, 
dalinai ir apie jo šeimą, kas rodo, kad mes 
nebuvome “giminės”, bet buvome likimo 
suartinti lietuviai, anksčiau nieko bendro 
vienas su kitu neturėję ir vienas kito, ga
lima sakyti — nežinoję.

Kristupas Plonaitis (“Dirvos” straips
nyje kontraversinė figūra), Klaipėdos 
krašto lietuvis (klaipėdiškis), gimęs, tur 
būt, apie 1905 - 1907 m., Kintų kaime, prie 
Kuršių marių, pasiturinčio ūkininko — 
žvejo šeimoje, anot K. Mažono “ ... turė
damas vien tik Kintų vokiečių pradinės 
mokyklos diplomų... ”, kai jį 1926 m. pa
žinau (taigi vos trims metams praėjus nuo 
Klaipėdos grįžimo Lietuvai) jau tada ne tik 
kalbėjo, bet ir puikiai — taisyklingai lie
tuviškai rasė...

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “N a u j i e n a s”
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V Al brook 5-5076 

**• uždaryta.

¥

bus

Rex, tel. 239-4683

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

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

Jei neatsmepią* skambi np 374'8012

DR. S. B1EZIS
rilef.: P Respect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais, 
Ireciad. ir sekmad. o f ims uždarytas

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RezicL: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
eptometristas

DR. EDMUND E. CIARA 
27u9 W. 5lst STREET 

Tel.: GR 6-2400
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, '<—antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai. as f   n ii —      ____

Rez. G! 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENK1NS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Redid, te’ef.: GArden 3-7273

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

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

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

Dm ID? MARKONAS ■
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

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

Ofiso tek: HE 4-1318 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

Bit 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.

■ajmu* »'.=aurr- m inn irw.r.JU j-wi.wm

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

"contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree. <Mt. >1HA MfgT.1 yr~> Ti rgwywtt II ■■ 111 >

DR. LEONAS SEiBUTiS 
INKSTŲ, PCSkĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASOh’IS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 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
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nksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
Į 5525 So. Harlem Ava. — 586-1228

CANDID WEDDIN 
PHOTOGRAPHER

Jei norite nuotraukomis įamžinti : 
vestuves &r KiUts šeimos šventes, 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją, Darbą atlieka 
patyrę fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.
AL’S CANDID PHOTO’S

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois

927-6288
Call and ask for EDIE BURBULIS

Žinomas prancūzų profesorius 
Mondor sykį, atostogaudamas 

Į mažame kaimelyje, išėjo pasi
vaikščioti, kai prie jo priėjo se
na to kaimo moterėlė ir nedrą
siai pradėjo: “čia žmonęs kalba, 
kad ponas esate žymus dakta
ras, ar negalėtumėt man patar
ti, kuo šerti mano paršiuką, kad 
greičiau augtų ir riebesnis bū
tų?

“Taigi, taigi..., myksėjo pro
fesorius ir pagaliau patarė: 
“Man rodosi, kad tamsta verčiau 
kreipkitės Į veterinorių”!

“Ak, daktare”, sušuko kaimie
tė. “Tamstos tiesa, tik, deja, aš 
tuo veterinorių nelabai tepasiti
kiu, kadangi jis pats toks lie-

bertus ir V incus, mui'ti Alinu, 
dukmitės Regina ir Laima, se- 

Isuo Marcelė Knataitieaė, kiti 
į giminės ir artimieji skaudžiai 
išgyveno jos mirtį, o ypatingai 
mechanizuotą komercinį pa
laidojimą, prieš kurį ji su gi
liu Įsitikinimu iki pastarosios 
savo gyveninio dienos protes
tavo.

Tiesiog negikėtina, kad Ka- 
zimierinių administracija gali 
būti tokia bejausmė švenčiau- 
siems žmonių Įsitikininams, 
paneigdama juos gyviems ir 
net naudodama prievartą miru- 
siems. Nepateisintina, kad

įerikon atvyko Į 
o j apsigyveno Į 
m. persikėlė 

Buvo giliai Į si tikin u- 
krikščionė. Rėmė 
spaudą, šalpą ir 

pastaruosius kelis metus uoliai 
dalyvavo veikloje už pasaulie
čių teises lietuvių šv. Kazimie
ro kapinėse. Būdama kapų 
sklypų savininkė, pati patyrė 
ir skaudžiai išgyveno biurokra
tiškos kapinių administracijos 
žmonėms prievarta 
patvarymus, todėl, 
silpnos sveikatos 
nuoširdžiai Įsijungė 
kovą. Dalyvavo visuose skly- *ą gyvenimą bažnyčiai aukoję 
pij savininkų susirinkimuose,

primestus 
nors ir 
būdama, 

į protesto

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

Vai.: 9—4 ir 6—8. sestadiemais 9—1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB, 

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

I

Apdraustas perkraustymzs 
iš jvairiv atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882
■ZSZSJSE5

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063 1

PASKUTINĖ NAUJIENA

19” TV $12495: 
išpardavimas : 
2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

i

I
š RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

j Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

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

Vakaruškos:
TeL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

|

ir jos institucijas savo darbu ir 
lėšomis sukūrę tikintieji yra 
bažnytinės administracijos pa
niekinami paskutinėje šios že
mės kelionėje.

Chicagos archidiocezinė ad
ministracija iš tikrųjų sau rei
kalauja besąlyginio paklusnu
mo ir nuolatinių aukų, bet ne 
siteikia suteikti pagarbos ir 
krikščioniui priderančio palai
dojimo nuoširdiems tikintie
siems jų pačių pastangomis ir 
lėšomis Įgytose kapinėse.

Nuliūdęs

I
Pirmadieniais 7 v. v.!

A FOREST’S FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

and all our wildlife depend on 
yon to help prevent 

forest fires. So please folkrr 
SmokeyY ABCs: Always

bold marches tin cold. Be sure

stir the tshes, tod drowo 
them again. Crush all 

smokes dead out.

Please! Only you can 
prevent forest fires

Minėjime dalyvavo ukrainie-i 
Ičių ir lenkų klubų atstovai. Jie 
i kaip bendro likimo tautų žmo
nės, šiltai ir nuoširdžiai mus pa
sveikino.

Po programos dar greit visi 
neišsiskirstė, nes savoj pasto- 
goj buvo smagu, jauku ir miela 
visiems kartu pabendrauti. Lai
mėjimo būdu buvo leista G. Mie
želienės padovanota graži, tau
tiniais raštais išausta pagalvė, 
už kurią surinkta $48.50. šie 
pinigai paskirti Altui. Tai gra
ži auka mūsų tėvynės reika
lams.

Prie šios šventės parengimo 
daug darbo ir rūpesčio pridėjo 
Phoenixo lietuvių klubo pirmi
ninkas A. Ignotas ir šventės ren
gimo komisija, kurią sudarė T. 
Šaulienė, J. Kezys ir B. Užemis.

Pagal aukų lapus buvo surink
ta $193. Lietuvių Klubas auko
jo $60, Y. X. $30; po $10 aukojo: 
A. Ignotas, J. šaulys, J. Gruz-

[ GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63 r d STREET 

Telefonai: PR 84W33 Ir PR 6-0834V .......—. |~ I, , n —

T Ii nil I Iiiiį-Į—i-T1>------ F

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Mylimai Mamytei

Susirinkimų ir parengimų

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečių 
Draugijos eilinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 25 d., 8 vai. vak. 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 W. 43 
St. Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

Eugene Strungys, nut. rast.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PHOENIX, ariz.
Vasario 16-tos minėjimas

■Phoenixo lietuvių klubas, ku
ris paskutiniais metais gražiai 
reiškiasi kultūrine ir visuome
nine veikla, vasario 15 d. Įspū
dingai paminėjo 52-ją Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo su
kakti.

Minėjimas pradėtas Lietuvos 
vėliavos pakėlimu prie guber- 
natūros rūmų. Prie ten pat esan
čio Nežinomam Amerikos Kariui 
paminklo buvo padėtas gėlių 
vainikas. Pagerbiant Amerikos 
karį-, nulenkėm galvas ir sava
jam kariui-savanoriui-partiza- 
nui. Prie paminklo susikaupi
mo momentui pritaikytą žodį ta
rė Liet. Klubo pirmininkas A. Ig
notas. Amerikos vėliavą nešė 
J. Petrošius, Lietuvos — J. Ke- 

;;zys. Vėliavoms ir vainikui asi
stavo : G. Mieželienė, E. Užemie- 
nė, C. Stasiūnienė ir E. Josen, 
pasipuošusios tautiniais rūbais. 
Mūsų trispalvė prie gubernatū- 
ros rūmų plevėsavo Vasario 15 
ir 16 d.

10 vai. Sacred Heart koplyčioj 
buvo pamaldos už kenčiančią 
Lietuvą Po pamaldų visi rin
kosi Į lietuvių klubo salę, kur 
buvo pateikiami mūsų darbščių 
■šeimininkių (A. Ignotienės, A. 
Grinienės ir C. Ališauskienės) 
skaniai pagaminti pietūs.

Salė buvo skoningai papuoš
ta tautinių spalvų kaspinais ir 
vėliavėlėmis, stalai padabinti 
kvapniais gėlių žiedais. Visa tai j 
sudarė šventišką, jaukų, malo-( 
nų Įspūdį. Erdvi salė buvo pil-! 
nutėlė žmonių.

Salėj minėjimą atidarė liet, 
klubo pirmininkas Amerikos vė
liavos pagerbimu. Jautrų žodį 
tarė parengimų komisijos pir
mininkė T. Šaulienė. Ji su gra
žiais linkėjimais ir laisvės vilti
mis pasveikino ir mūsų užjūrio 
brolius. Minėj imą gražiai pra
vedė svečias iš Tucson, Ariz., — 
universiteto doktorantas Algis 
Žukas. Invokaciją perskaitė 
kun. A. Valiuška. Susikaupimo 
minute buvo pagerbti žuvusieji 
už Lietuvos laisvę. Proklama
ciją iš gubernatoriaus parūpi
no ir ją perskaitė F. Kezienė. 
Liet, klubo pirmininkas visus 
pasveikino klubo valdybos var
du. Pagrindiniu kalbėtoju bu- 
vo svečias išx Chitcagos p. Pu- 
palaigis. Trumpai ir vaizdžiai 
jis pertiekė beveik visą mūsų 
tautos istoriją. Angliškai kal
bėjo A. Žukas. Jis, kalbėdamas 
apie Lietuvos nepriklausomybės I

URŠULEI KIAUPIENEI
mirus, dukroms Olgai Markūnienei, Hertai Upenieks, sū
nums Hugo ir Vilis Kiaupams bei jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

I Is
I

KAZĖ ir PRANAS ŠLITERIAI

i-

I'

I
JUOZAS MIRONAS

Ilgesni laiką gyvenęs Chicagoje, o pastaruosius
4 metus Hot Springs, Arkansas 

X
_ Mirė 1970 metų vasario 17 d. vietos ligoninėje, sulaukęs 83 metu 

amžiaus.
Velionis gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 65 metus.

,, Paliko nuliūdę: žmona Ona Mironienė, posūnis architektas Firan- 
tas su šeima, gyvenantis Grand Rapids, Mich., ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.
r Priklausė Pirmojo Pasaulinio Karo Veteranų Postui.

Penktadienį, vasario 20 d., po pamaldų buvo palaidotas R. Kata
likų Kalvarijos kapinėse, karo veteranų skyriuje.

Prašome velionį šiltai ir geru žodžiu prisiminti.
Lieka nuliūdę:

Žmona ir giminės.

JENNIE ASTRAUSKAS
Mirė 1970 m. vasario 20 d„ 2:15 vai. po pietų, sulaukusi 75 metų I 

amžiaus. Gimusi Lietuvoj, Žiežmarių parap.
Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Mike, 3 dukterys — Alice Satowski, žentas | 

Edward. Estelle Le Roy, žentas Isaac, Joan Volpe, žentas Joseph, 6 anū- | 
kai: Bill Le Roy, jo žmona Janet, Estelle Harbour, jos vyras Raymond, į 
Joan Whitney, jos vyras Frank. Jr., Alice Sosnowski, jos vyras John, g 
Jo Ann Thomas, vyras Paul ir Frank Volpe, 7 proanūkai, brolių vai- t 
kai: Stelle Husman, jos vyras Vernon, Bill Genth, žmona May/ Ben I 
Genth, žmona Sally, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted St.
Antradienį, vasario 24 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply

čios i Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių §v. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Jennie Astrauskas giminės, draugai 
širdžiai kviečiami daly vau t laidotuvėse ir suteikti 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, dukterys, žentai, anūkai, 

ir giminės.
Laidotuvių Direktorius P. J. Ridikas. TeL 927-1911

ir pažįstami nuo- 
jai paskutinį pa-

proanūkei I
5V
- 
|

Laidotuviy direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAiMID r
P 4605-07 So, HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS I

. . . . . . . .  ... .. . . . . .  I

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS -
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1903

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

r

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Gary, Ind. miesto meras G. Hatcher pasiraša proklamaciją, skelbdamas 16 Vasario lie
tuviu dieną. Iš kairės, J. Gudynas, meras G. Hatcher. Ant. Nenienė, ir Petraitis, senes
nės kartos ateivė, o kiti visi čia gimę lietu > iai yra Legiono \ ytauto Posto 289 nariai.

HELP WANTED — MALI 
Darbininky Reiki*

SCREW MACHINE 
OPERATORS

EXPERIENCED
SCREW MACHINE OPERATORS

to set-up and ran Davenport 
Machines.

Overtime, bonus and benefits.
MARBACH SCREW PRODUCTS 

135 WEST FAY
ADDISON. ILLINOIS 

JACK SCHANLEY
543-1155

Į TRUCK BODY REPAIRMEN 
Experienced in truck and trailer re 

pair work.
Union scale.

T. H. RYAN CARTAGE
1501 No. 25 AVENUE 

MELROSE PARK

SCREW MACHINE 
TRAINEES

HELP WANTED FEMALt 
Darbininkių Reikia

CLERK - TYPIST
Į WE HAVE AN INTERESTING AND; 
CHALLENGING POSITION IN OUR 

SALES DEPARTMENT.
WE NEED A GIRL

who enjoys a busy office and likes to 
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"

RCAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 
Nai -i. Žemo — Pardavimui j Namai, Žarna — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACUŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

Mutual Federal sutvirtėjo
Petras Kazanauskas, Mutual; 

Federal Taupymo Bendrovėsi 
prezidentas praneša, kad praei
tais metais taupymo bendrovėj 
gerokai sutvirtėjo. 1969 hl: 
gruodžio 31 d. ji pasiekė di-j 
džiausią taupymo sumą, būtent: ' 
$20,434,364.24.

Padidėjo ne tik taupomoji pi
nigų suma, bet padidėjo ir tau
pytojų skaičius. Padidėjo ne 
vien Chicagoje esančių taupyto
jų skaičius, bet atsirado jų iš 
visos plačios Amerikos ir net iš 
užsienių.

Mutual Federal moka pačius 
didžiausius dividendus, kokius PETRAS KAZANAUSKAS

federalinė valdžia leidžia niokė-

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
i N C O M £ TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 

l N S U R A N C E 
ŠIMAITIS REALTY 

2737 W. 43rd STREET 
C L 4-2390

ti. Už $10,000 certifikatą ben
drovė moka 6 metinius procen
tus, jeigu suma išlaikyta dve- 

• jus metus. Nuo balandžio 1 d. 
už indėlius paprastose taupymo 
sąskaitose moka 5 %. Dividen
dai Mutual Federal bendrovėje 
mokami kas trys mėnesiai viso
se tupymo sąskaitose laiko
miems pinigams.

! Taupymo sąskaitos dabar yra 
apdraustos iki §20,000 Federa
linės taupymo ir skolinimo ap-

:kūmas. Bendrovė ir šiandien 
priima prašymus paskoloms na
mams įsigyti, kaip tai darė iki 
šio meto.

Mutual Federal vadovybė pa- 
‘ brėžia, kad ir šiais metais, kaip 
tai buvo daroma anksčiau, nei 
vienas už skolas neprarado savo 

\ namo. Nė viena kita taupymo 
į įstaiga tokia stiprybe negali 
Į pasigirti.

Šiais metais Mutual Federal 
į bendrovė pradeda 65-tus sėk
mingo darbo metus.

Petras Kazanauskas, visi lie
tuviai direktoriai ir įstaigos per- 

| sonatas gausiems savo taupyto- 
jams, skolintojams ir bendrovės 
draugams linki sėkmingų 1970 
metų. Pradėdami 65-tus metus 
mes ir toliau stengsimės kuo- 
geriausiai visiems patarnauti, 
— baigė pareiškimą prezidentas 
Petras Kazanauskas.

Taupytojas

! Young men wanted to learn metal wor
king trade. Will train High School 
graduates with mechanical aptitude to 
operate Davenport Screw Machines 

and others multiple spindel 
equipments.

Overtime and benefits.
MARBACH SCREW PRODUCTS 

135 WEST FAY 
ADDISON, ILLINOIS 

JACK SCHANLEY 
543-1455

Finishing Room Help in Woodworking 
Plant for 

SPRAYERS. FHXERS 
AND SANDERS

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

GLOBE CABINET CO.
315 No. RACINE AVE. 

Phone TA 94045

LIFT TRUCK
M E C H AN IC S

Steady work.
Paid holidays. Vacation.

656-2998

BAG MACHINE 
OPERATORS 

Experienced. Potdevin. 
Highest nay in area. 

ST. CLARE MFG. CO. 
120 —■ 25 Avenue 

BELWOOD ILLINOIS 
Tel. 544-8800

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

draudos korporacijos.
Paskolos namams pirkti taip 

pat padidėjo, čia prez. P. Ka
zanauskas pabrėžė, kad Mutual 
Federal bendrovė turi pakanka
mus pinigų fondus namų pas
koloms, nors visame krašte ir 
Chicagoje jaučiamas pinigų trū-

Ilgamečio BALF0 pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI IŠ BALF0 VEIKLOS 

404 dideli puslapiai, daug nuotrauką. 
Kieti viršeliai 84.00, minkšti —- $3.00.

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

site čeki arba Money Orderi tokiu adresu:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
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. 606C8. — Tel. 254-3320 

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

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

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

HIGH RATES — PAID QUARTERLY
5%

Passbooks

5%%
Investment 
bonus plan 

SI ,000 minimum

6%
$5,000 minimum 

2 year certificate

■ 5%%
$1,000 minimum

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632V——... i i—/
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Pragyvenimas vis 
brangsta,

JAV darbo statistikos biuro 
žiniomis, pragyvenimas Chica
goje per sausio mėnesi vėl pa
kilo šešiais dešimtadaliais nuo-
šimčio. Tai aukščiausias pakili
mas nuo 1951 metų sausio mė
nesio. ši sausio mėnesi kainos 
buvo 6.3% aukštesnės negu pra
eitu metu sausio mėnesi. Lvgi- 
nant su 1957-59 metu kainomis, 
kas tuomet kaštavo, sakysim, 
100 doleriu, dabar kainuoja 
$131 .<8.

Maža vilčių dėl CTA
Iš Springfieldo pranešama, 

kad gubernatorius Ogilvie yra 
priešingas duoti gazolino mo
kesčio pinigų dėl Chicagos mie
sto tranzito administracijos 
(CTA), jei pats miestas ir Cook 
apskritis neduos jai savo iš ga
zolino gaunamų pajamų dalies-

Illinojaus senato mažumos va
das. sen. Thomas McGloon, de
mokratas, pastebėjo, kad jam 
atrodą, jog senatas padarys to
ki pat sprendimą. Taip kad ga
lima laukti CTA važmos pakė
limo neabejotinai.

“Septynių” bylos atgarsiai
Paskelbus teismo sprendimą, 

kuriuo du iš septynių “konspL 
ra tori ų buvo išteisinti, o pen
ki rasti kalti, prasidėjo Chica
goje ir kituose Amerikos mies
tuose organizuotos protestų 
demonstracijos, visur varto
jant įprastus gaujų metodus — 
1 a ngų d a u ž vm u s, a u tom obi 1 i u 
ir policijos akmenimis apmė
tytus ir ritmu šūkaujamus šū
kius.

Northwestern universitete 
susirinkusiems 1.200 daugiau
siai studentams kalbą pasakė 
“Septynių" bylos gynėjas adv. 
Kunstlcris. kuri dėl teismo įžei
dinėjimo teisėjas Hoffman nu
teisė 4 metams kalėjimo. Po jo

SKAITYK PATS Ih PARAGINA
KITUS SKAITYTI 

e H T T F N A <

DIESEL MECHANIC 
ALSO 

MECHANICS HELPER, 
who know truck servicing. Steady 

work. Good starting salary.
Apply in person 

See DON BRATT 
ALL AMERICAN TRANSPORT 

3260 So. DAMEN AVE.

kalbos apie 300 studentų išėjo Į 
Evanstono gatves ir išmušė 40 
namų langus. Du suimti.

Madison, Wis., virš 500 de
monstrantų akmenimis mėtė, j 
policiją ir Į du universiteto pa
status. Suimta 10 riaušininkų. 
Ten susirinkimui kalbėjo vie
nas “septynių” kaltininkas Da
vid Dellinger.

Bostone apie 5,000 demons
trantų po mitingo prie Com
mons nužygiavo Tremont gat
ve, kur ivvko susirėmimu su 
policija. Apie suėmimus nieko 
nepranešta, Washingtone apie 
300 demonstrantų policija iš
vaikė nuo apartmentų, kuriuo
se gyvena general, prokuroras 
Mitchell, bet pasklidę gatvėse

New York© požeminiu traukineiiy 
stotys yra nepuošnios ir nuobodžiai 
išdekoruotos, todėl grupė studentu 
iš Hunterio kolegijos nutarė stotis 
papuošti. Ant sienos Ir loby mato

mos pėdos yra ju darbo vaisius.

APPLY

PEPSI COLA 
GENERAL BOTTLERS INC. 

650 WEST 51st STREET 

536-4900

SECRETARY 
SALES DEPARTMENT

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

SECRETARY
Secretary needed in our Loop office, 
It. shorthand and tyying nec.. exc. 

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

PATIKIMA NAMŲ ŠEIMININKE. 
Paprastas virimas. 5 dienos savaitėje. 
Privatus kambarys su vonia ir TV. 
Mėgstami vaikai 16—-12 ir 5 metu. 
Sunkesniam darbui yra samdomi kiti. 
Susikalbėti angliškai. Geri namai ir 
alga tinkamam asmeniui. Skambinti 

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

aiW

STENO - TYPIST
For Com. brokerage sales office. 

Salary open. Ask for
DAVE 

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

GENERAL OFFICE
For Dress Manufacturer. Good typist. \ 
High School graduate. Will train 
dictaphone and switchboard. Varied 

duties. Insurance. Benefits. 
37% hours week.

HERBERT LEVY. INC 
325 W. JACKSON

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

KAMBARYS SU VIRTUVĖS PRIVI
LEGIJOMIS.

6620 So. MOZART AVE.
Tel. WA 5-8824

jie daužė langus ir svaidė i po
liciją akmenis, bonkas ir ledo 
luitus. Suimta mažiausia 145.

Los Angeles per demonst
rantų susirėmimus su policija 
suimta mažiausiai 5. Baltimo-

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 IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARLATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

DAŽYMAS
Pigiai dažau kambarius, valau 

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. V! 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 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklypas. S45,000.

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, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningu paja
mų. Marquette Parke. $26.950.

PIGUS LOTAS dviem butam staty- 
Marquete Parke

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

SIUNTINIAI

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
...... .

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

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

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET 
PRospect 8-5454

į
Šimkus Real Estate

NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
sawbiu pirkimas - pardavimas Re to 
šioie kontoroie daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietvhės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

rėje apie 50 susirinkę prie teis- ‘5:
BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namu Statyba ir Remontas

to the
people”. Langų nedaužė, su
imtų nėra.

— Stabdant infliaciją, naudo
kitės Naujienų patarnavimu. Jei 
turite ką parduoti, pirkti ar iš
nuomoti, ieškote darbo, darbi
ninko ar asmens, skambinkite 
Naujienoms, 421-6100. čia skel
bimai yra trumpi, ryškūs ir aiš
kūs, todėl net neieškant yra pa
matomi. Naujienos, — geriau
sias laikraštis skaitymui ir skel
bimams.

— Filmo “Penktoji Tautinė 
Stovykla“ premjera bus Jauni
mo centro didžiojoje salėje ko
vo 14 d., 7 vai. vak. Filmas yra 
spalvotas ir garsinis, trunka 
apie 2 valandas. Filmo inicia
toriai yra Lietuvių Skautų Są
junga, 1 režisierius Algimantas 
Kezys, S. J.

— Jau laikas paskubėti: iš
pardavimas, kuris būna tik vie-1 
ną kartą per metus Gradinsko 
krautuvėje, baigiasi vasario 28 
d. Kas nori net ligi 156 dolerių 
papiginta kaina nusipirkti spal
votą televiziją, patefoną, radi
ją, standartinę televiziją, patefo
ną ar magnetofoną, tegul nelau
kia, kad vėliau nereikėtų gailė
tis. Gradinsko krautuvės adre
sas: 2512 W. 47th St., Chicago, 
111., o tel. FR 6-1998. (Pr). ■

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

I katos ir biznio.
Patogios išsimokė 

jimo sąlygos.
J. B A C E V I Č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

APDRAUDŲ

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBE 

Pardavimai ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T^l.: REpvblk 7-1941

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

■MOSBHMMHHHMBKKHnBSSSSSNBMKBMHBHRnaenSBBSBESS 

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Į LIETUVĄ
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

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

TeL 238-9787-8

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

Anskaičiavimai 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
LA 1-6047 arba RO 2-8778 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

t.j ii i t i t i t

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS




