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gumos nuomone, bet išduodąs 
Izraeli, pasiduodąs arabų šanta-.

Karas iššaukia ašaras visame pasaulyje. Viršuje — Pietų Korėjos kareiviai išplaukia į Vietna
mą, apačioje — ju žmonos bei vaikai.

VU puldi 
apsauga, 
tarptautb 
stybių a’ 
teroristą.

Porka-
jeva nutarė pasižymėti, pradė-

“Komsomolskaja Pravda” pa
ti kritikuoja Podolsko Saldainių 
fabriko Įnašą i Lenino minėji
mą. Fabriko direktorė 1 *

rasų, 
jubiliejaus 

paminėjimas, — sako “Komso- 
moiskaja Pravda”.
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JAV IŠLAIDAS GYNYBOS REIKALAMS j 
WASHINGTONAS. — Gynybos sekretoriaus Melvin Laird 

kreipimasis į kongresą, prašant lėšų naujoms gynybos raketų • 
bazėms, jau sukėlė kai kurių senatorių kritiką. Nors vyriausybė J 
paskutiniame biudžete gerokai sumažino gynybos išlaidas, yra ‘ 
daug kongreso narių, kurie galvoja, kad vis dar perdaug išlei-Į 
džiama Amerikos gynybai. Sekretorius Laird nurodė, kad netru-! 
kus Pentagonas paskelbs apie karinių bazių sumažinimą.. Jis 
jį pavadino “masiniu”, bus paliesta apie 100 bazių Amerikoje ir 
užjūriuose. Jau pernai spalio mėnesį buvo paskelbta apie bazių: 
mažinimą, kuris sutaupė valstybės iždui apie 609 milijonus dolerių, j

Prašydamas lėšų, sekretorius 
nurodė i vis didėjantį sovietų 
raketų skaičių ir į Kinijos pra
monės stiprėjimą ir būsimą ra
ketų grėsmę iš Kinijos.

Senatorius Edward Kennedy 
tuoj pat pareiškė, kad jis pernai 
galvojęs, jog gynybos raketos 
yra pinigų eikvojimas, šiais me
tais dar niekas jo neįtikino, kad 
jam reikėtų keisti savo nuomo
nę.

Kalbėdamas demokratų parti
jos vadų pasitarime, senatorius 
Kennedy nurodė, jog gynybos 
sekretoriaus skundai, kad lėšos 
gynybai jau tiek nukarpytos, 
kad jų mažinti jau nebegalima, 
esą neteisingi. Visi lėšų suma
žinimai Įvykę dėl Vietnamo ka
ro veiksmų sumažėjimo. Tik ten 
tie lėšų nukarpymai pasireiškę, 
o raketų, lėktuvų, tankų ir kitų 
ginklų išlaidos likusios nesuma
žintos, bet kai kuriais atvejais 
net padidintos. -

Senatorius Kennedy nurodė, 
.kad vienam lėktuvui .-^-didžia-, 
jam bombonešiui B-52 pasiųsti 
iš Guamo salos į Vietnamą kai
nuoja Amerikai 50,000 dolerių. 
Vyriausybė taupumo sumeti
mais atėmė lėšas — 400,000 do
lerių iš Vandens Higienos Biu
ro. Tuo būdu vyriausybė paro
dė, kad aštuonių bombonešių 
nuskraidinimas į Vietnamą yra 
Amerikai svarbesnis už tautos 
vandens grynumą.

Senatorius toliau nurodė, kad 
reikėtų gerai peržiūrėti Safegu
ard gynybos raketų sistemos rei
kalingumą, reikėtų gerai ap
svarstyti ar Amerikai reikalin
gi nauji bombonešiai, naujas tan
kas MBT.' Reikėtų persvarsty
ti, ar reikia Europoje laikyti 
320,000 kareivių ir 7,000 bran
duolinių ginklų, ar reikia karo 
laivynui 15 lėktuvnešių.

Be kritikų kongrese, kurie no
rėtų sumažinti Amerikos kari
nes išlaidas, vis daugiau atsiran
da jų universitetuose ir priva
čiuose institucijose, šių metų 
rinkimuose karinių išlaidų tema 
gali dažnai pasikartoti.

SAIGONAS. — Amerika ati-1 
davė Pietų Vietnamui savo di
džiausią karinę bazę Vietname, 
1-mosios pėstininkų divizijos 
štabą ir kareivines Lai Khe, 30 j 
mylių nuo Saigono. Bazė turii 
aerodromą ir kainavo Amerikai: 
634,000 dolerių.

•NEW YORKAS. — Policija 
suėmė du Čilės piliečius, pas ku
riuos rasta narkotikų už pusant
ro milijono dolerių. Suimti ir ke
li jų gaujos nariai. Policija tsa- 
ko, kad tai gauja, kuri narkoti
kus Įveždavo iš Pietų Amerikos.

PARYŽIUS. — Juodųjų Pan
terų organizacijos vadas El
dridge Cleaver savo kalboje Pa
ryžiaus studentams pranašavo, 
kad dar šiais metais Amerikoje 
kils civilinis karas. Dabar esąs 
laikas išeitiĮ gatves, naikinti vis-
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PRAGA. — Čekoslovakijos valdžia jau seniai nerengė viešų 
mitingų. Buvo praleista proga gegužės 1 d. ir lapkričio revoliu
cijos šventė praėjo be paradų ar viešų demonstracijų. Todėl dabar 
surengtas 1948 metų perversmo, kada i valdžią Čekoslovokijoje 
atėjo komunistai, minėjimas yra stebėtojų laikomas ženklu, kad 
Gustavas Husakas. jau Įsitvirtino valdžioje ir nebebijo priešiškų

vusią kapitalistinę sistemą.

SAO PAULO. — Brazilijoje 
potvyniai paliko be namų apie 
10,000 žmonių. Potvyniai palietė 
apie 20 miestų.

KAMPALA. — Ugandos ka
riuomenė traukiama Į Kongo ir 
į Sudano pasienį. Apie 300 pabė
gėlių iš Kongo, išsilaužė iš sa
vo stovyklos ir prisijungė prie 
Kongo maištininkų grupės, ku
ri atakavo Kongo kariuomenės 
stovyklą.

LIMA. — Peru vyriausybė sie
kia pirkti Amerikoje 6 transpor
to lėktuvas ir6 helikopterius už 
72 milijonus dolerių. Neseniai 
Peru pirko transporto lėktuvų 
Kanadoje.

WASHINGTONAS. — Tarp
tautinė statistika rodo, kad išĮ Įęaip jr kapitalistus, kuriuos liau- 
14 pramonės kraštų tik Japoni- j (jjg nuvertusi prieš 22 .metus, 
joj, Prancūzijoj ir Olandijoj Tuo metu partija apsaugojo “liau 
pernai kainos pakilo daugiau, ne- ^jes teises” panašiai buvę ir 1968 
gu Amerikos vartotojų prekių j metais.
kainos. Per dešimtmetį Amen-' 
kos kainos paaugo, palyginti, 
mažiau už kitų, tik 27%, kada 
Japonijoj per tą laiką kainos pa
kilo 70%.

buvo rodomas ir televizijoje. Nežiūrint partijos vadų pasitikė
jimo, šūkiai: “Tegyvuoja sovietų Raudonoji Armija” minioje 
'labai mažai rado pritarimo, net ir patys milicininkai, kurie laikomi 
konservatyviųjų partijos jėgų avangardu, vos-vos judino lūpas, 
atsiliepdami Į vadų riksmus.

Svarbiausią kalbą pasakė par
tijos vadas Husakas. Jis ragino 
visus stoti Į kietą darbą ir kri
tikavo Įmonėse Įsivyravusį “pa
razitizmą”. Jis sakė negalįs pa
žadėti rojaus “rytoj” ir kalti
no dėl ekonominių sunkumų “va
dinamus 1968 metų herojus, ku
rie neturėjo nuovokos apie eko
nomines problemas”.

Husakas savo kalboje kelis 
kart priminė Dubčeko laikų re
formas. Tie partijos “pažangie
ji”, jo žodžiais, norėję sunaikin
ti Čekoslovakijoje socializmą ir 
todėl juos reikia vertinti taip,

. -e* Vakar Prancūzijos preziden
tas Pompidou kalbėjo jungtinė
je abiejų kongreso rūmų sesijo
je. Apie 100 kongreso narių jo 
kalbą boikotavo, o atstovas iš 
New Yorko Lester Wolf demon
stratyviai iš salės išėjo prasidė
jus kalbai. Likusieji pertraukė 
Pompidou kalbą aštuonis kar
tus plojimais, tačiau stebėtojai 
laiko kongreso priėmimą šalto
ku.

Kalbėdamas apie reformos 
grupės klaidas ir nukrypimus, 
Husakas pažadėjo nebausti tos 
grupės narių, kurie pasidavė re
formų propagandai. Jie turėsią 
Įrodyti savo vertę ateities dar
bais. Husakas Įspėjo “kultūros

VT7TTAV IMI A
WASHINGTONAS. — Prancūzijos prezidentas Pompidou va

kar ir užvakar tarėsi su prezidentu Nixonu. Pompidou pabrėžė, 
kad Prancūzija nori stiprinti ryšius su Amerika, sveikina Ame
rikos buvimą Europoje ir siekia palaikyti dviejų seniausių sąjun
gininkų: Amerikos ir Prancūzijos dialogą. Pompidou Spaudos 
Klube pasakytoje kalboje atmetė kaltinimus, kad Prancūzija re
mia arabus. “Prancūzijos sostinė nėra Kairas”, pareiškė preziden
tas Pompidou, pridėdamas, kad “sostinė nėra ir Tel Avivas”. 
Prancūzija siekianti, kad arabai ir izraelitai drauge gyventų tai
koje. Prancūzija nenorinti, kad jų konfliktas išsiplėstų į Rytų 
-Vakarų konfliktą.Maskvoj kritikuoja šokoladini Lenina C

MASKVA. — Besiruošdama 
Lenino 100 metų gimtadienio su
kakčiai, bolševikų partija jau 
seniai žmones ragina tą šventę 
ypatingai atžymėti. Dabar pati 
partija pamatė, kad tas paminė
jimas išeina iš visų sveiko pro
to ribų. Miestuose oilna vėliavų, 
visokių plakatų, ženkliukų, me
taliniu ir mediniu Lenino bius
tų.

Washingtone prie Baltųjų Rū
mų demonstravo tūkstančiai 
Amerikos žydų. Policija suėmė 
28 asmenis, jų tarpe rabiną Meir 
Kahane iš New Yorko. Viena 
mergina, prezidento Pompidou 
kalbą nutraukė spaudos Klube, 
šaukdama: "žmogžudy! Pran
cūziškas HitlerįPolicija ją 
greit iš salės išvedė.

Vakar prezidentas Nixonas ♦ 
dalyvavo priėmime Prancūzijos 
ambasadoj e. šeštadienį prezL \ 
dentas Pompidou atvyksta į Či
kagą, kur ruošiamas banketas 
Palmer House. Prie Prancūzijos 
konsulato Čikagoje, 919 N. Mi
chigan st. jau kelios dienos vyks
ta žydų demonstracijos.

New Yorko žydai paskelbė 
laikraščiuose pasmerkimą Pran
cūzijai ir jos prezidentui. Per 
visą puslapį skelbiama, kad Pom-

Tą projektą pidou kaltinamas pardavinėjimu 
ginklų Libijai, kuri tuos ginklus 
perduos Egiptui. Prancūzija no-

Amerikos centrus
NEW DELHI. — Indijos vy 

riausybė pareikalavo, kad Ame-' jo gaminti šokoladinius Lenino 
rikos ambasada uždarytų pen-; ordinus, kuriais buvo puošiami 
kias savo informacijos agentu-! sovietiniai tortai, 
ros bibliotekas ir kultūrinius patvirtino ir vyresnieji fabriko 
centrus, kurių JAV Indijoje tu-’prižiūrėtojai — maisto admi- 
ri devyriiuš. Indijos užsienio rei- ' nistracijos pareigūnai. Taip Le- į rinti uždirbti pinigų ir tam iš-"* 
kalų ministerija pareiškė neno-Į nino profilis su jo metų reljefais, i naudojanti arabų fanatizmą, 
rinti nutraukti kultūrinių ryšių, ’ šokoladiniais spinduliais prade-1 Pompidou nesekąs prancūzų dau 
bet juos norinti pagerinti. Indi
ja mielai priimtų tuos centrus, 
kaip Amerikos dovaną.

Indijos sprendimas kilo iš 
“šaltojo karo” 
niai Indija uždraudė Sovietų Są-, pasireikšti padidintu darbo na-1 čiau jei ta sąžinė užkietėjusi, tai 
jungai statyti Keralos provinci-J šumu, trūkumų šalinimu. Sal-j žydai primena, kad civilizuoti pa
joję savo kultūros centrą. Indi-j durnynų gamintojai geriau pasi-j šaulio žmonės negers prancūzų 
ja laikosi neutralios politikos ir, rūpintų, kad f 
matyti, spaudžiama sovietų, tu- si turėtų pakankama 
rėjo dabar suvaržyti JAV kul- j skanių pyragų, nors jie būtų be 
tūros centrų veikimą. Indija lei-; medalių ir be politinių 
džia informacijos centrus užsie-Tai būtų geriausias 
nio valstybėms laikyti tik tuose 
miestuose, kur yra tų valstybių 
atstovybės, konsulatai ar preky
bos misijos.

jo puošti sovietinius pyragus.

Laikraštis sako, kad Lenino 
medaliai pyragų skonio nepage- j 
rino. šitokios pompos esąnerei-! New Yorko žydai apeliuoja į 

manevrų. Nese-.kia, nes lojalumas Leninui turįs j prezidento Pompidou sąžinę, ta-

šventės proga vi- vyno, nevartos prancūzų kvepalų 
šviežių ir į ir nevažiuos, kaip turistai, Į 

Prancūziją, jei tos prancūzų pa
jamos padės arabams ir pakenks 
Izraeliui, — sakoma atsišauki
me.

WASHINGT0NAS. — Geor- 
gijos gubernatorius Lester Mad
dox, pagarsėjęs integracijos kri
tikas, kongreso komiteto apklau
sinėjimuose pasisakė prieš 1965 
metų Balsavimo akta ir smar
kiai susikirto su komiteto na
riu, Michigan© senatorium Birch 
Bayh. Maddox paklausė: 'Kada 
jūs, šiauriečiai, nustosite karia
vę prieš pietiečius? Jeigu jūs 
norite kariauti, tai skelbkite ka
rą nusikaltimams, komunistams, 
pornografijai, narkotikams, bet 
nekariaukite prieš dievobaimin- 

. gus, patriotiškus, darbščius pie
tiečius, — kalbėjo Georgijos gu
bernatorius.

Vėliau Maddox kongreso res
torane pradėjo, kaip paprastai, 
dalinti naujus, su savo autogra-

► Apollo 12 astronautai at
vyko i Liuksemburgą. Jie ap- i ponus”, rašytojus, kurie nukry- 
lankys 21 valstybę. pę nuo liaudies kelio. Jie turė-
-------- --  -------- šią suderinti savo žingsnius su 
. , . . , ,------ ... j„ - liaudimi, su darbininkais ir sufu, kirviakocius, kūnais jis dar ., _, .; visa tauta. Bbūdamas Atlantos restorano sa- _ .. . r , ,... -x j Praėjusią savaitę čekoslova-vmmkas išvydavo is savo res- , ...r> * "jt kijoje pasibaigė žurnalisto ir ra- torano negrus. Pamatęs jį dali- „ J, . -..° , .-nant tuos kotus, protestą pa. Mojo Ota F,hp teismas. J.s ga- 
reiškė kongreso narys Charles ™ 18 kalamo us ne-

. .v . I klusnumą valdžiai ir agitavima. Diggs, negras atstovas is Michi-1 TT , . _, x
\r j j •• j- v * j Husakas, neminėdamas šito teis- gano. Maddoxas jį išvadino bez- vi mo, žadėjo nebegrĮzti prie Sta- dzione ir asilu. Jiedu butu gali,. < u . •. . , t j lino laikų valdymu ir politiniųir susimusę, jei kongreso slap-J . 

tos tarnybos valdininkai nebūtų | 1STniJ* ~ • 
jų perskyrę. GUATEMALA. — Besiruo-

Vėliau keli kongreso nariai pa-! šiant sekmadienio rinkimams, 
smerkė gubernatoriaus Maddoxo Guatemaloje padidėj’o teroro 
elgesį, rekomenduodami jo dau- veiksmai. Balsų registravimo 
giau į kongreso restoraną neįsi- įstaigos direktorius buvo peršau- 
leisti. »tas.

~La.cs ministerių kabinetas 
svarsto pavojingą padėtį, komu
nistų kariuomenei žygiuojant 
pirmyn. Kaimyninė Tailandija 
sustiprino pasienyje savo kariuo
menę.

Buvusio viceprezidento Hum 
phrey kalbą Massachusetts uni
versitete grupė studentų priver
tė nutraukti.

♦ CBS žinių tarnyba iš pati
kimų šaltinių pranešė, kad prezi
dentas Nixonas nutaręs parduo
ti Izraeliui dar 25 kovos lėktu
vus.

♦ Santa Barbara, Kalifornijo- 
joje studentai sukėlė riaušes dėl 
nuteistų Čikagoje agitatorių. Su
žeistas vienas policininkas. Uni
versitete lankosi nuteistųjų gy
nėjas Kunstler.

-*■ New Yorke 27 metų mote
ris Margaret Kienast pagimdė 
penketuką: du berniukus ir tris 
mergaites. Visi naujagimiai ir 
motina gerai laikosi. Mažiausia 
duktė svėrė 3 svarus 4 uncijas, 
o sunkiausias buvo berniukas 
— 4 sv. 6 uncijos. Visi vaikai 
gimė per 10 min. Kienastų šei
ma jau turi 4 metų ir pusantrų 
metų vaikus.

NEW YORKAS. — Harris vie-! 
žosios opinijos institutas skel-Į 
bia, kad nuo gruodžio mėnesio 
prezidento Nixono populiaru-: 
mas nukritęs iš 62% iki 58%.’. 
Taip Įvykę daugiausia dėl kai- į 
nų kilimo.

Pietų ašigalio neseniai namo 
geologė iš Ohio universiteto 

leen McSaveney. Pirmą kartą ašiga
lyje buvo vien iš keturių moterų su

daryta mokslinė ekspedicija.

amerikiečiu laiva
c

LIMA. — Peru karo laivai su- 
I gavo 76 mylios nuo savo kran- 
’ tų amerikiečių žvejų laivą “Wes- 
j tern King”, kuris ten gaudė tu- 
I na. žvejų laivas buvo atlydė
tas Į uostą, kur kapitonas turė
jo sumokėti 15,072 dol. baudą.

LONDONAS. — Britanijos ci
vilinės aviacijos aerodromų dar
bininkai paskelbė, kad jie neap
tarnaus aštuonių arabų valsty
bių ir Izraelio lėktuvų, nes dar
bas esąs nesaugus po paskuti
niųjų šveicarų ir austrų lėktu
vų sprogimų ir apšaudymų. Tų

Įdomu, kad tas laivas tą pačią Į valstybių lėktuvai Londono ae- 
baudą už tą patį nusikaltimą jau Į rodrome nebus pakraunami ar 
mokėjo pernai. Peru įstatymai 
sako, kad pakartotini nusikaltė
liai baudžiami didesnėmis baus
mėmis. tačiau šiuo atveju bau
da nepadidinta.

Amerikos žvejų laivai nepri
pažįsta Peru, Čilės ir Ekvadoro 
paskelbtų 200 mylių nuo kranto
teritorinių vandenų. Amerikos] New Yorke tarptautinės lakū- 
vyriausybė bandė su tais kraš- nų sąjungos pirmininkas suomis 
tais susitarti, tačiau nepavyko, kapitonas Olaf Forsberg tarėsi 
Amerika pripažįstą tik 12 mylių su Jungt 
teritorinius vandenis.

iškraunami, nebus taisomi ar 
pripildomi kuro.

Jordane Palestinos vadavimo 
organizacijų vadas Arafat pa
reiškė, kad yra peržiūrimas vi
sas lėktuvų puldinėjimų klausi
mas.

i ii Tautų pareigūnais 
apie žygiuą, kaip sustabdyti 

Amerikos Tūnos Žvejų drau-j tarptautinės aviacijos sabotažo 
j gija reikalauja, kad Amerikos veiksmus. Londone apie 50 lėk- 
karo laivai lydėtų žvejus ir juos tuvy bendrovių atstovai irgi ieš- 

j gintų. Nuo 1961 metų apie 1001 ko būdų, kaip sustabdyti lėktu- 
amerikiečių laivų buvo sulaiky
ti. Jie prarado daug gerų žuva- 
vimo dienų ir išleido daug pini
gų baudoms mokėti. Visa tai pri- 

i sideda prie žuvies kainų augimo.
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DčUg-cija pas Detroito miesto merą Roman S. Gribbs, vasario 13 d. proklamacijos pasirašymui Vasario 16-sios proga. Is kairės į dešinę 
:cdi: Daina Astašairytė, meras Roman S. Gribbs, Karolė Veselkaitė, stovi: Alfonsas Nakas, Be n i fa Astašaitienė, Nijolė Šlapei yt t Rimas

Bukauskas ir Pe ras Januška. -

gMMdy ** rioitnun gahma NAUJIfeNOSB Jai atsiy 
w»e c*k| Money Orderi ui ir pridesde 25 centus
mc tšlaidorm. ra» pastysime įas ptfštu čekius prašome išraiyt’ 
NAUJIENOMS »r pasiusti tokiu adresu:

KdUgtiui
P*d i sparta*
Vangerka
Khimpaloife

Otrwuei* t»k $LG0 •

Stastp Šimkaus DAINOS, piano balsui, 8 psl-

. - » 4^’ ■’

1 *uod ks kavos. P

ŪAO į i
/roRsalo 1 1

13 gaOctaa JUL | J

a v“ ■ i

1. RiflKlftyS

’W— * * r paLišjo ant. ;stalelio mais-1

me ąpieno uam- 
antrašis pajų, o trečia- 

ėmęs jo kavą ir nuo sta- j 
?o "ačiupęs sąskaitą įgrūdo 
feriui į dantis.
šoferis rainiai atsikėlė, sumo-( 

j :ejo už hamburgerį, pajų ir 
kavą, užsimovė kepurę ir išėjo.

Šoferiui su sunkvežimiu nu- ’ 
/ažiavus, vienas “velnio ange- 
as” pastebėjo padavėjui: “Men-’ 

kas iš to šoferio vyras, ar ne?” L 
“Tikrai taip”, pritarė pada- - 

vėjas, pridurdamas “Menkas iš 
■o sunkvežimio šoferis. Nuva
žiuodamas jis pervažiavo su-Į 
traiškydamas tris motorciklus”.*

motif*#**
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ALFONSAS NAKAS

110 LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
I 

etreukos ir 8 eilutės Free Press dienrašty
ė. kad amerikiečių ■ Guard”. Kas ta “lietuvių tau-i 
5 neberūpime? Jau ra. t:nė gvardija”? Ogi mūsų švy-‘ 
i’asario šešioliktosios tūrio kuopos jūrų šauliai. Va,’ 

f rega, Michigan Catholic savait-: jau ir jų uniformas, kaip ir raš- 
raštis vasario 12 d. laidoje davė tuotus merginų tautinius rūbus, j 
r.et 18 eilučių (maždaug 2 imųįFree Press fotoreporteris Steve | 

ksto. Ten į Thompson pastebėjo. O kad vie-f 
r Detroite! ną iš dviejų speeches sakė JAV j 
>ės šventė kongreso narys č

— nė žodžio. Ir nei kas ka šo-i 
ko. nei kas dainas dainavo. Ma-i 
tomai. Mr. Thompson nebuvo į 
salės vidų įleistas.?...

dai m

.a

asteoėjo
Lieruva 19-0 m. Sovietų Sa
jos buvo prievarta užimta, 
iriška: panašią žinelytę. ne
šmenų keliasdešimt kelintam 
a py. talpino prieš minėjimą

I legos keliolika minučių klausi- 
' nėjo, kol išaiškinau kaip, kas, 
kur). Visgi, Free Press čia spau- 

; sdinasi šiokiadieniais kažkur 
i tarp ketvirčio ir pusės milijono 
: tiražu. .'' L

(pinigais ir pasižadėjimais) tru
putį per 50,000 dol. Taigi, pir
masis trečdalis jau yra, vos mė
nesiui nuo vajaus pradžios te
praėjus. £

IF dienos. nepriprastas

I
I
Į|

i
$5,000 minimum 

2 year certificate

5%%
51/000 minimum 

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

BRIGHTON SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE.. CHICAGO, ILL. 60632
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Lietuviu Diena
Tarptautiniame Institute

Ponia Stefa Kaunelienė pra- 
■ė paskelbti, jog sekmadienis,

i balandžio 12, Tarptautiniam Ins- 
John D. Dingell Ihtute (1,U E' Kirby Sį> bus pa' I .

• skirtas lietuviams. Kitaip sa-1 ' 
kant, ta diena ten vadinsis Lietu- i 
vių Diena, kaip būna Tarptauti-1 
niam Institute ir kitu tautybių i 
dienos.

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

etos galėjc

rprizą
ess d

re.

praeity mus visiškai igno- ėO
o. Sekančią dieną no m

taigi, kaip kartas
’ irmadieni

pirmuoju puslapiu 
deda stambaus šrifto

straipsniu
nlo-1

Lietuvių Fondo Detroito va
jaus komiteto vasario 22 d. Lie
tuvių namuose rengti pietūs ir 
koncertas praėjo su nelauktu 
pasisekimu. Nors teatėjo tik 
apie 120 žmonių, bet LF naudai 
pietų metu buvo sutelkta neto
li šešių tūkstančiu doleriu. Ro
mos Mastienės dainų ir arijų 
rečitalis, Alvydui /Vasaičiui 
akompanuojant, buvo .graži 

Tuo tarpu tik tiek yra žino- į staigmena .kultūringai Detroito i 
ma, kad Lietuvių dienos progra-! publikai.
ma prasidės 3 vai. po pietų. Bus Į 
ruošiamos ir vaišės. Norima Die- Į 
ną padaryti ypatinga, išskirtina j 
iš kitų tautybių ir užtat būsią 
prašoma visų kooperavimo, pri
sidėjimo darbu. Ponia Kaune-į 
lienė pažadėjo netrukus duoti] 
daugiau informacijų

tinančio raudonojo tvano iš Lie-| 
tuvos prieš dvidešimt su viršum 
metų išblokšta. * .

Ir štai šiomis dienomis Joną 
Makūną išlydėjome: išvyko jis 
į Australiją, kur ketina net tris 
mėnesius praleisti. Grįš jis pas 
mus apie gegužės pabaigą.

Tikrai lauksime jo. Esame | 
tikri, kad jis turės daug Ką įdo-! | 
maus papasakoti apie tolimą Au- | 
straliją ir ten gyvenančius lietu- | 
vius. 1

Ponas Makūnas ne tik at jau- | Kieti viršeliai — S 4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai 
čia saviškius, pasižymi širdies; j 
gerumu, bet ir labai gražiai su
gyvena su vietos lietuviais, pa
laiko su jais draugiškus ryšius. 
Linkime tad jam geriausios sėk
mės ir laimingo grįžimo pas mus.

A. Petras

I
i

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit.

S £
II
I
1
I 
t

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čeki arba Money Orderį tokiu adresu:
4 ..NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, Illinois 60608JOHANNESBURGAS. — Fie- 

tų Afrikoje negrai angliakasiai 
pasipriešino policijai. Keturi hi.’ 
vo peršauti, 22 buvo suimt

pas

A better way to Hye.

ROCKFORD, ILL
Išleidome į Australiją

Kaip greit tas gyvenimas 
ga! Rodosi, visai neseniai

, mus at’/ykb Jonas Makūnas, o
I jau praėjo dvidešimt metų. At
vyko jis iš7'-Vokietijos, kaip ir

Lie-

people he knows, the hom
daugelis mūsų tautiečių, kurie 
ten atsidūrė bėgdami nuo mūsų 

i tautos pavergėjų.
Atvykęs pas mus, Jonas Ma

kūnas tuoj pradėjo dirbti vie
noje dirbtuvėje. Dirbo ir taupė 
doleriukus,.- kad vėliau galėtų 
laisviau pagyventi bei po pasau
li pasivažinėti.

Dirbo tol, Itol susilaukė tokio 
amžiaus, kad galėjo išeiti į pen
siją. Išėjęs Į pensiją, pirmiau
sia nutarė vykti i Lietuvą ir ten 
aplankyti savo žmoną ir vaikus. 
Su jais jis ne tik pasimatė, bet 
ir gausiai visokiomis gėrybėmis 
apdovanojo.

Sugrįžęs-iš.. Lietuvos jis ir vėl 
ėmė nerimti. Būtinai sumanė 
aplankyti savo seserį ir jos šei
mą. kurie gyvena Australijoje. 
Sesuo, kaip ir jis, buvo besiar-

Rašytojas, dramaturgas, 
tuvių žurnalistų sąjungos centro! 
valdybos pirmininkas Vytautas 
Alantas vasario pradžioje buvo 
susirgęs plaučių uždegimu. Nors ( 
į ligoninę nevažiavo, bet liga ji ’ 
buvo kelioms dienoms prie lovos į 
prikalusi namie. Iki vasario vi- j 
dūrio buvo tiek sustiprėjęs, kad ; 
vasario 15 d. jau dalyvavo ne- i 
priklausomybės minėjime, o va-! 
sario 22 d. — Lietuvių Fondo Į 

j pietuose.

Jaunimo centrui surinkta į 
trečdalis sumos

žudysis, septynius Čikagoj 
šienus anarchistus.’ arba be 
lo žvaigždės McLain nelaimes. 
O buvo talpinta dvi nuotraukos, 
i “Irmoje tautiniais rūbais, Ra
munė Mikulionytė ir Daiva Pe
tr fvtį. hrecda per sniegą į mi
nėjimo salę. Antroje — Valenti
nes Fotraitčs portretas iš pro-; 
filio. O teksto — 3 inčų ilgumo ■ .

K ! Detroite nepriklausomybes sukakti' 
' G11U.T.S' len SSKūma, jog 197$ m. vasario 15 d. Rūta Ja-;
r.iadienis Detroito lietuviu ben-: nukaitė skaito Michigan© legislate- { , T -j .A T i ros priimta rezoliuciją, kuria Cx jomene? bu\o July 4tn. lr^ laujama Lietuvai laisvės, 
kad ta bendruomenė “...celebrat
ed the ’2nd aniversary of Li-; Na 
tbuanian independence with folk nors uncijomis ir vienu kitu in-Į tūriniam 
denees. national songs, speeches 5u. Ypač, kai Free Press, dar; centrui piniginis vajus 
a:id an appearance by the fully , ir tokioje vietoje, kad tik akli t tu yra pačiame Įsibėgėjime. Iki Į 

Lithuanian National nepamatė (mane darbovietėj ko- vasario 21 d. jau buvo sutelkta)

rerai kad ir tiek.

reika

Kad
~rie naujos Dieviškos Apvaiz

dos bažnyčios statysimam kul- 
pastatui — jaunimo 

iuo me-

ME

bais apsirėdžiusią

3^
t V

>eario 16ris os proga, vasario 13 3. proklamacijos pasirašymo matu pakvietė nusifotografuoti tautiniais rū- 
:tos. tš kairės į cb!inf: Daina As'ačaitytė, meras Roman S. Gribbs ir Karolė VeselkafH,

• £

just for others.
Where a man can own 

own home. Maybe with a back 
yard arid a fence.

_ Where a man can give his 
children an education. A good

This is American living.
And there are waiting lists, 

ten feet tali', of immigrant 
families waiting to come here.

Most of us know about the 
good things around here.

Although sometimes we

, So what are we supposed 
to do?

Well, for one thing, we can 
invest in our country. Not 
everyone can boast that

> Invest in U.S. Savings Bonds.
They help make America 

economically strong.
And there’s nothing wrong

with a little old American, 
pride.

They grow at a guaranteed 
rate, so you’ll have a nice bundl 
for some rainy day.

What’s more, Savings Bonds 
are easy to buy.

You can pick them up where 
you work in a Payroll Savings 
Plan. (Someone else does the 
paper work.)

Or you can buy Bonds where

When a family leaves behind 
an old familiar way of life 
to start a new one, there are 
some reasons.

Reasons you 
might like to - 
invest in.

Buy U.S. Sa’r?*’7*5 B or

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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OLE VEL AN DAS, Ohio. — 
Kiekvienais metais, kaip ir visur, 
Cievelando lietuviai didžiai en
tuziastingai ir visuotinai paki
lia nuotaika pasitinka Vasario 
16 dienos minėjimą. Tad ir šiais 
metais vasario mėn. 15 dienos 
ryte gražiomis apeigomis iškil
mingai pakėlus vėliavas antro
sios parapijos šventoriuje, gau
siu būriu abiejose bažnyčiose 
buvo išklausytos iškilmingos pa
maldos, kurių didingumą ypa
tingai paryškino prie altorių iš- 
rykiuotos mūsų organizacijų vė
liavos, skambūs chorai ir jau
trūs šiai didžiai šventei pritai
kinti dvasiškių pamokslai.

Tos pačios dienos popietėje 
clevelandiečiai pripildė antrosios 
parapijos didžiulę salę, visų krū
tinės buvo papuoštos trispalvė
mis, o scenoje vėliavų ir gėlių 
fone švytėjo mūsų valstybės 
ženklas — vytis.

Patį minėjimo aktą apgalvo
tai parengtu, jautriu žodžiu pra
dėjo vietinio Alto skyriaus pir
mininkas Kazys Židonis ir taip 
pat įspūdingai pravedė -Cleve
land e gyvenančių mūsų laisvės 
kovų gyvųjų liudininkų savano- 
rių-kūrėjų bei jų kovos draugų 
žuvusiųjų laisvės kovose pager
bimą. Clevelandiečiai savanoriai 
-kūrėjai buvo iššaukti ir išri- 
kouti scenos priekyje ir apdova 
noti gėlių puokštėmis. Tačiau 
gaila, kad taip įspūdingai ir iš
kilmingai pradėtoji pirmojo šio 
minėjimo dalis tolimesne savo 
eiga tos šventės iškilmingumo 
nei kiek nepadidino ir daugelį 
susirinkusiųjų tik gerokai ap
vylė.

Clevelande, kaip ir kitose vie
tovėse, yra jau tradicija, kad di
desniųjų minėjimų progomis yra 
kviečiamas vienas kuris nors 
žymesnis šio krašto politikas pa
sakyti kalbą, kas visada patrau
kia daugiau išorinio dėmesio ir 
tuo pačiu pakelia pačios šventės 
nuotaiką. Tad per eilę metų mū
sų kolonijos rengtuose minėji
muose yra dalyvavę ir kalbėję 
tokie visoje Amerikoje gerai ži
nomi politikai kaip senatoriai 
Frank Lausche, Steven Young, 
gubernatoriai O’Neil, DeSalle, 
Kongreso nariai Charles Vanik, 
Michael Feighan, Fr. Bolton, 
burmistras Rolph Lausche ir kt. 
Tačiau paskutiniųjų kelių metų 
bėgyjp Alto skyriaus valdyba, 
atrodo, nebesugeba “prisivilio
ti nei vieno žymesniųjų asme
nybių ir bando šią spragą užpil
dyti mažai žinomais vietinės sa
vivaldybės pareigūnais. Pusė 
bėdos buvo pereitais metais, kai 
buvo pakviestas vienas miesto 
tarybos narys pasakyti kalbą, 
bet šiais metais rinkimų išvaka
rėse į mūsų Vasario 16 dienos 
minėjimą prigūžėjo panašių 
smulkių politikierių visas būrys, 
kurių vienut vienintelis tikslas 
buvo viešai pasirodyti ir pra
nešti kas į. kokį postą kandida
tuoja. Ir jų visų jau pernelyg il
gas perstatinėj imas, dar ilges
nės padėkos už kelis pasakytus 
banalius sakinius tikrai nebe
įmanomai užtęsė laiką, išėmė su
sirinkusiųjų kantrybę ir visus 
veik mirtinai išvargino. šios 
naujos “tradicijos” tikrai reikė
tų galimai skubiau atsisakyti, 
nes mūsų šventė pasidaro dau-

suorganizuotą rinkiminį mitingą. 
X1CT ]•'' * * f* .

nimus kontaktus turint, nebeį
manoma j minėjimą prisikviesti 
kurio nors žymesnio šio krašto 
politiko, tai pagaliau galima ir 
be jokio apsieiti, o dangų dau
giausia pakaktų pakviesti viena 
kalbėtoją, o kitų dalyvavimą sa
lėjo tik trumpai paminėti. Ypa
tingai koktu klausytis, kai žy- 
.maus Senatoriaus linkėjimus lie?- 
tuviams ilga trafaretine kalba 
perduoda eilinis jo pareigūnas.

Taip pat visos šiemetinės mi
nėjimo nuotaikos nei kiek nepa
kėlė ir pagrindinis pranešėjas, 
dr. Antanas Razma iš Čikagos. 
Savo silpnai parengtoje kalboje 
pirmiausia jis užtraukė jau daug 
kam nusibodusią giesmelę, ku
rios libreto jau prieš daugelį me
tų sukūrė panašaus kalibro ben
druomeninis veikėjas Stasys 
Barzdukas. O ta dainužėlė ba
zuojasi vis tuo pačiu lyrišku de
javimu apie mūsų tautinės vie
nybės stoką ir kiekvienas jo pos
mas palydimas visada tuo pačiu 
refrenu; “Kam mums čia reikia 
tų organizacijų, partijų; kokia 
laimė laimužėlė sušvytėtų mūsų 
kaime kaimužėlyje, jeigu jas vi
sas galėtume sulikviduoti ir belik 
tų tik viena vienintelė organizaci 
ja ir vienas jos vadas. Jausmams 
nuraminti tas vadas leistų toje 
vienintelėje organizacijoje net ir 
atskiras sekcijas turėti, bet jau 
kontrolė ir priežiūra būtų ta pa
ti”...

Taip ir šį sykį dr. Razma jaus
mingai traukdamas tą pačią dai
nužėje ne tik apgailestavo, kad 
turime perdaug organizacijų, bet 
dar nuo savęs pridėjo ir kitą 
posmelį, kuris porina, kad ir 
laikraščių tiek daug nereikia, o 
pagaliau ir piniginis fondas vi-

:t

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Passbook Savings 
Ail accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už-mums paroaytį 
pasitikėjimą. Mes “ norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000 AND LOAN ASSOCIATION

<40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS $0632 

PHONE: 254-447Š

gyvenimas

orderiu, šiuo adresu

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

$12.00
$4.00

$4.00
$4.00
$230
$6.00

$6.00
$3.00

$5.00
$3.00
$2.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$3.00
$5.00
$2.00

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS n t, 336 psl.
2. Juozas Ltūdžius, RAŠTAI, 246 psl. _ ________ ___  ____
3. M. Zosčenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl....................
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE-

- TUVA. 699 psl. _________ ___ _________________
5. Juozas Kapacinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 .ps!.
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl •
7. Prof. V. Biržiška,’ SENŲJŲ LIET^^^

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ________ .... S2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psL
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl.

10. VĮ. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS,
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, 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, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl
18. Kipr*s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. ..._______________ _____ .__________ „
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

* angliškai,
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS,’ biografiją 294‘^L
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.

siems reikalams turėtų'būti vie
nut vienas ir vientintelis. Ne
tenka abejoti, kad tokio vienut 
vieno vienintelio fondo reikalus 
p. Razma jau pats sugebėtų sa
vo nuožiūra patvarkyti, tik gai
la, kad jis savo išsamioje kalbo
je clevelandiečiams neatvėrė tos 
didžiosios paslapties, kam jau jis 
teiktųsi patikėti spręsti, kurias 

Į jai ūsų-- organizacijas uždaryti ir 
kurioms dar leisti gyvuoti ir ku
riuos laikraščius dar palikti ir 
kuriuos‘tučtuojau uždaryti; ar 
ir tas garbingas egzekutoriaus 
pareigas jis pats imtųsi eiti, ar 
jas patikėtų kuriam nors kitam 
savo sėbrui ar bičiuliui.

Tikrai labai gaila visų pastan
gų, išlaidų ir energijos tokiame 
šaltyje keliauti iš Čikagos į Qe- 
velandą, kad Vasario 16 d. minė
jimo proga paaiškinti Cievelan
do sąmoningai lietuvių bendruo
menei mūsų tautinio ir politinio 
organizuotumo žalą ir gausios 
lietuviškos spaudos kenksmą.

Gal būt, kai kurios dr. Raz- 
i mos mintys ir būtų įdomios pa- 
I diskutuoti kokiame nors simpo
ziume ar šiaip draugiškame pa
sikalbėjime, bet kiekvienu at
veju jos visai nesiderina su Tau
tos šventės nuotaika ir Vasario 
mėn. 16 dienos minėjimuose to- 

i kių kalbų tikrai nereikia.
Kiekvienais metais aukų rin

kimas tautos vadavimo reika
lams sudaro atitinkamą ir gana 
svarbią visos šventės programos 
dalį. Tačiau šių metų minėjime 
per visą ilgą programą nei Alto 
skyriaus pirmininkas, nei kuris 
nors iš kalbėtojų nerado reikalo 
nei vienu žodžiu užsiminti apie 
aukų rinkimą ir nei pakvietė nei 
paragino susirinkusiuosius savo 

I aukomis paremti didžiuosius 
mūsų tautinius uždavinius. Tie- 

I sa, pertraukos metu salėje keli 
I asmens vaikščiojo su aukų dėžė
mis, tačiau kadangi iš scenos nie- 

i kas neatkreipė dėmesio į juos, 
tad daugelis susirinkusiųjų jų 
net ir nepastebėjo.

Visų veik nesibaigiančių kal
bų grandinės iškankinti klauso- 
vai buvo tikrai maloniai ir šven
tiškai nuteikti antrąja minėjimo 

! dalimi, kurioje visa savo didy- 
I be ir iškilumu vėl pasirodė mū
sų nemirtingas ir visada tauti
niai spalvingas čiurlionies Me-Į 
no ansamblis, nepailstamai di
namiško ir jaunyste spindinčio 
muziko Alfonso Mikulskio vado-

j jimo
Veik nuo pat savo įsikūrimo 

I Vilniuje čiurlionječiai savo cho- 
I ro dainoms palydėti turėjo su
kūrę visą tautinių liaudies in- 

j strumentų orkestrą, kurį sudarė 
į skuručiai, lumzdeliai, birbynės 
į ir triūbos. šiuo metu šis or
kestras yra pakeistas nauja an
samblio institucija — kanklių 
orkestru. Kanklės ir kanlinin- 

j kai yra tikrai savitas, būdingas 
i mūsų legendarinės istorinės ga
dynės palikimas. Šiandien bepi- 

į ga Razmai dejuoti, kad turime 
‘ perdaug lietuviškų laikraščių, o 
i kanklės galėtų jam priminti tą 
j gadynę, kada mūsų didingoje ša- 
t lyje nebuvo nei vieno laikraščio 
; ir tik tie žilagalviai kanklininkai I 
j tegalėjo per visą sali paskleisti 
mūsų didvyrių garbę, apdainuo- 

; ti jų laimėjimus ir surišti visą 
tautą jos laimėjimų ir didžių ne- 

i laimių valandomis. Tik šiandien 
i tų pačių žilos senovės kanklių 
stygas glosto nebe šimtamečiai 
barzdoti vaidilos, bet jaunos, 
gražiais tautiniai rūbais gražiai 
išdabintos mūsų lituanistinės 
mokyklos lietuvaitės mokslei- 

\ vės. Didžiais pagarbos jausmais 
i visi turėtume pagerbti šio origi
nalaus kanklių orkestro steigė
ją, jo vadovę ir dirigentę Oną.

■ Mikulskienę, kuri ne tik suge- 
I bėjo išmokyti jaunąsias kankli- 
į ninkes valdyti šį istorinį instru- 
I mentą ir išgauti iš jo puikius 
i muzikinius efektus, bet taip pat 
i paaukojo nesuskaitomas valan
das laiko ir kantrybės ir įskiepi
jo gražiam būriui mūsų jauniau
siu lietuvaičiu meile ir prisiriši
mą kanklių muzikai.

Koncerto pradžiai pasirodė 
kanklininkė Lilė Šniečkiūtė, iš- 

j pildydama liaudies dainos fanta
ziją, po jos tikrai imponuojan- 

' čiai Bankaičių šeimos narių 
i kvartetas meniškai subtiliai pa- 
Į grojo liaudies melodijos variaci
ją. Pilnas kanklių orkestras, 
kurį, berods, sudaro net 16 kank
lininkių, diriguojamas O. Mikuls
kienės, neužmirštamai įspūdin
gai išpildė tris liaudies dainas 
ir liaudies šokių svitą, kurią ori- 

j ginaliai sukomponavo muz. A.
Mikulskis.

rengta

DR. CLEMENT M. SILVESTRO

Istorijos Draugijos 
gimė New Haven, 
m. studijavo istori- 

universitete ir

Chicagos 
direktorius 
Conn. 1949 
ją Wisconsino
gavo magistro laipsnį 1951 m. 
1959 m. apgynė Filosofijos dok
toratą. Jo vyriausia darbo sritis 
civilinis Amerikos karas. 1957 
m. Silvestro tapo pirmuoju val
stijų ir vietinių rajonų istorijos 
draugijos direktorium. Jo atsa
komybėje bei žinioje buvo plė
timas Susivienijimo darbų ir 
daroma įtaka į vietines istori
jos grupes JAV ir Kanadoje. Jis 
stengiasi įsteigti rajonines kon
ferencijas ir darbo vienetus, 
kad būtų galima leisti leidinius 
apie draugijų veiklą. Buvo jau 
išleista “Istorijos žinios”, o 
1962 m. leidinys — “Pažvelki
me į save”.

1965 m. Dr. Clement M. Sil-i

Organizacijų veikla

joniškiečiu Labdaros ir Kul- 
j klubo mėnesinis susirinki- 
įvyks kovo 3 d. Vengeliaus- 

salėje, 4500 S, Talman av. 
džia, kaip paprastai, 8 vai. 

karo. Nariai bei kandidatai į 
larius kviečiami gausiai suši

kti. šia proga noriu primin- 
kad tai bus paskutinis susi- 
kimas, kuriame bus galima 

si mokėti nario mokesčius ir 
vengti suspendavimo.
Išgirsime valdybos pranešimą 

apie klubo veiklą. Rengimų ko- 
nksija pateiks apyskaitą iš ba
liaus kuris vasario 8 d. įvyko 
Hollywood salėje. Po susirinki- 

kaip paprastai, bus narių 
*mas “šurum-burum”.

Eržvilko draugiško klubo tre- 
eilės Šių motų susirinki- 

įvyks ketvirtadienį, kovo 
Vengeliausko salėje. Pra-

mas
1 d.

vestro užėmė Chicago Historic- . 
al . Society muziejaus direkto-i 
riaus pareigas. Jis rūpinasi ' ; 
naujo priestato prie muziejaus 1^ 
reikalais, nemažiau, kaip ir or
ganizaciniais darbais.

Šį sekmadienį, kovo 1 d. She
raton - Blackstone viešbutyje 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejus rengia banketą, kur bus 
pagerbtas Dr. Clement M. Sil
vestro. Balzeko muziejus nusi
statė kasmet pagerbti nusipel
niusį' asmenį.

itlingai atsilankyti ir 
užsimokėti nario mokesčius. Jei 
to nepadarys, tai bus suspen
duoti.

Kaip jau žinoma, šis susirin- 
nas yra kviečiamas atvirukais. 

'Taip buvo nutarta padaryti pa- 
i neitame susirinkime. Mat. iški- 
i lo svarbus reikalas, su kuriuo 
i nariai bus supažindinti. Prieš 

rį laika mirė vienas narys, ku- 
s sakoma, savo turtą palikęs 
įbui. Taigi susirinkime turės 

l būti išaiškinta, ar tikrai ir lega- 
j liškai tas narys paliko savo tur- 

klubui ir, jeigu taip, tai kokių 
rių teks imtis, kad klubui tas 
'tas ir tektų. Manau, kad mū- 
klubo gabus pirmininkas Be

nediktas Jurėnas, kuris yra at
skaitomybių specialistas (Certi
fied Public Accountant), galės 
palikimo reikalą sutvarkyti. Po
nas Jurėnas laiko savo ofisą 
6430 S. Pulaski Rd., tel. 767-4028.

Susirinkime bus taip pat ap- 
bendri klubo 
pasiruošimas 

rengiamas gegužės 
liausko salėje.

Po susirinkimo bus draugiš
kas pobūvis ir vaišės. A. Jusas

ta reikalai, o 
baliui, kuris 
2 d. Venge-

Orkestro kanklės yra įvairaus 
dydžio ir todėl savo sąskambio 
skirtingumu ir puikiu deriniu 
sudaro pilno vientiso orkestro įs
pūdį ir išgauna orkestrui bū
dingą muzikini efektą bei pa
vergia kiekvieno klausovo dėme
sį. šis, tur būt, lietuvių emi
gracijoje vienintelis kanklių or
kestras tikrai yra didelis kūry
binis mūsų tautos turtas, o jo 
auklėjamoji reikšmė jaunimui 

Į tikrai turėtų susilaukti platesnio 
mūsų visuomenės dėmesio.

Ansamblio vyrų choras stebė
tinu muzikiniu subtilumu ir jau
trumu išpildė Partizanų Dainą, 
kuri tiesiog idealiai atitiko vi
so minėjimo iškilmingą nuotai
ką; moterų choras padainavo 
Gaudžia Trimitai, o mišrus čiur- 
lioniečių choras dar pasirodė su 
trimis dainomis. Chorui 
gavo muz. A. Mikulskis.

Visi minėjimo dalyviai 
autentiškais liudininkais,
mūsų Čiurlionis, vadovaujamas 
niekad nepailstamo, dinamiško 
ir gabaus muziko Alfonso Mi
kulskio, ir šiandien dar stovi me
ninio lygio pačioje viršūnėje ir 
vargu ar artimoje ateityje bus 
kieno nors pralenktas ar net ir 
pavytas.

čiurlioniečių puiki, šventės 
nuotaikai pritaikinta programa 
ir liko vienintelis ir neužmiršta
mas šių iškilmių prisiminimas 
visiems, kurie tose iškilmėse da
lyvavo. J. Daugėla

diri-

liko 
kad

“NAUJIENAS” SKAITO VISI,’ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ 
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI. MOKSLININKAI, 
JIE ŽINO. KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

Kas tik turi gera skoni,

and Loan Association
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&
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Marquette Pk.
Vedėjas J. LltPONIS 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak, Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

NAUJIENAS

YOUR SAVINGS

ę % PER ANNUM £ %% PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 1 ON CERTIFICATES

ON CERTIFICATES OF $ 1000
2 YEAR. MATURITY ONE YEAR MATURITY

0 PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000 OR MORE

6 MONTH MATURITY

I fi ^4 % PER ANNUM
’ t? B x

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

John Pakel, Sr., Chairman of the Board 

r 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 ....
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Dirba lietuviams naudingą darbą
Juozas Kapočius, išleidęs 36 tomų Lietuvių Enciklo

pediją, pradėjo leisti anglišką Encyclopedia Lituanica — 
EL. Pirmasis šios angliškos lietuvių enciklopedijos tomas 
jau baigtas spausdinti. Naujienoms atsiųstas pavyzdinis 
egzempliorius. Jis apima A, B ir C raides. Iš viso yra 608 
puslapiai 7 x 91/>” formato. Kieti viršeliai, gana daug ge 
rai atspausdintų iliustracijų. Formatas toks pats, kaip 
ir Lietuvių Enciklopedijos. LE viršelio spalva buvo noks
tančios, raudonos vyšnios, kaštaninė, o EL — tamsiai 
mėlyna. Naujai išėjęs angliškas tomas įvilktas į Telesfo
ro Valiaus skoningai pieštą spalvotą aplanką. Popierius 
kiek baltesnis ir storesnis.

Apie angliškąją lietuvių enciklopediją Kapočius pra
dėjo kalbėti dar LE nebaigęs. Jis važinėjo po didesnes 
lietuvių kolonijas, tarėsi su įvairiais bendradarbiais, 
vaišino spaudoje rašinėjančius, klausinėjo jų nuomones, 
o vėliau siuntinėjo šimtus laiškų. Lietuvių Enciklopediją 
jis baigė, bet dėl angliškos jis buvo pesimistas. Nega
vęs pakankamo pasižadėjimų skaičiaus, jis net dvejojo, 
leisti ar neleisti angliškąją enciklopediją.

ma. Jeigu kuris mokslininkas būtinai turi pasinaudoti 
LE medžiaga, tai jis pirma privalo gauti partijos pa
skirto žmogaus leidimą reikalingam tomui pavartyti. LE 
medžiagą jie naudoja, bet uždrausta paminėti vartoja-

Kaip Kapočius rizikavo su Lietuvių Enciklopedija ir 
pajėgė darbą tęsti, taip jis rizikuoja ir su Encyclopedia 
Lituanica. ŠĮ Kartą kiekvienas Amerikos lietuvis turėtų 
priremti petį prie naujai užsimoto Juozo Kapočiaus dar
bo, nes angliškoji enciklopedija bus naudinga kiekvienai 
Amerikoje gyvenančiai lietuvių šeimai, kiekvienam mo
kyklą lankančiam jaunuoliui ir kiekvienam lietuvių pro
blemomis besidominčiam amerikiečiui arba kitataučiui, 
galinčiam skaityti angliškai.

žinome, kad ir angliškoji lietuvių enciklopedija 
visų, netenkins, kaip jų netenkino ir Lietuvių Enciklo
pedija. Joje pasitaikys netikslumų, bus “svarbių” pra
leidimų, nepaminėjimų ir klaidų, kaip jų pasitaikė ir 
jau išleistuose 36— iuose tomuose. Atsimename aštrius 
pasisakymus spaudoje prieš LE, bet šiandien, kada dar
bas baigtas, tai kiekvienas lietuvis ne tik LE naudojasi, 
bet suėję su kitataučiais arba iš Lietuvos atvažiavusiais 
turi kuo ir pasididžiuoti. LE kritikai užmiršti, o reikalą 
sekusiems žmonėms liko tiktai nepaprastai šiltas ir pro
tingas prof. Vlado Stankos straipsnis, raginąs kiekvie
ną užmiršti smulkmenas ir padėti Kapočiui baigti darbą.

Lietuvoje knygoms sugadinta nepaprastai daug po
pieriaus. Išleisti didžiausi kalnai propagandinės litera-

trims mėnesiams$4.50 
vienam menesiui$1.50
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metams ___ $18.00
pusei metų  $10.00
vienam mėnesiui ______ _ $2.00

Užsieniuose:
metams $21.00 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kiekvieną trečiadienį, išsky
rus trumpas vasaros atosto
gas, “Naujienų’ dienraštis at
keliauja pas skaitytojus su di
deliu skautų skyriumi antrame 
ar trečiame puslapyje, pava
dintu “Mūsų Skautija”. Greta 
LSS skautiško gyvenimo ir 
veiklos reportažų ar kronikos, 
šiame skyriuje dažnai randa
me įdomių straipsnių mūsų 
skautiškos ideologijos ar me

tūros, bet gerą ir tikslią informaciją turinčios lietuvių 
enciklopedijos dar nėra. Kompartijos centro komitetas 
yra gerai informuotas apie Kapočiaus išleistą LE, bet 
Lietuvoje lietuviams inteligentams LE uždrausta. Bos
tone spausdintoje enciklopedijoje sukaupta medžiaga 
Lietuvoje naudojama, bet apie LE niekur neprasitaria

mų žinių šaltinį.
Kaip LE yra kiekvieno lietuvio inteligento knygų 

lentynoje, taip ir angliškoji lietuvių enciklopedija turės 
būti kiekvienoje lietuviškoje šeimoje. EL bus reikalinga 
kiekvienam Amerikos mokyklas lankančiam jaunuoliui, 
kuris norės ant greitųjų gauti būtiniausias informac
ijas apie mūsų tautos kalbos ir literatūros istoriją. Ji 
turės būti kiekvienoje mokyklos ir savivaldybės biblio
tekoje, kad kiekvienas amerikietis, norįs gauti žinių apie 
lietuvius, galėtų tas informacijas surasti. EL labai gerai 
tiks dovanai nuoširdžiai lietuviais ir lietuvių tautos pro
blemomis susidomėjusiems amerikiečiams.

Juozas Kapočius naujai leidžiamai enciklopedijai 
naudos Lietuvių Enciklopedijos sukauptą lituanistinę 
medžiagą. Reikia tikėtis, kad angliškosios redaktoriai 
mokės sukauptą medžiagą tiksliai ir tinkamai paruošti, 
kad ne vien amerikiečiai, bet ir kitataučiai gautų teisin
gas, tikslias ir netendeneingas informacijas apie Lietu
vą ir lietuvius.

Leisdamas Encyclopedia Lituanica Juozas Kapočius 
dirba visiems lietuviams naudingą darbą. Kiekvieno 
Amerikos lietuvio pareiga jam padėti, kad jis užsimotą 
projektą galėtų sėkmingai baigti.

todikos klausiniais, reportažų, 
eilėraščių bei LSS vadovybės 
pranešimus. “Mūsų Skautija” 
talpina daug nuotraukų ir sa
vo profesionaliu skyriaus su
tvarkymu bei skilčių sulaužy
mu, kurį atlieka pats skyriaus 
redaktorius, patraukia kiek
vieno skaitytojo dėmesį.

Per eilę metų “Mūsų Skau
tija” sugebėjo labai plačiai ir 
laiku teikti informaciją ne tik

i skautams ir skautėms, bet ir 
plačiajai lietuvių visuomeuei, 
kuri gyvai domisi lietuviško 
organizuoto jaunimo veikla.

Kai prieš šešis metus, 1964 
m. vasario 26 d. “Naujienose” 
pasirodė pirmasis “Mūsų Skau- 
tijos ’’numeris, šio skyriaus re-| 
d ak tori u i B. Vosyliui prasidė
jo įtemptas, nuolatinių pastan
gų reikalaujantis darbas, iki 
šiol tęsiamas per tris LSS va
dovavimo kadencijas. Skaitan
tiems lietuvišką spaudą, verti
nantiems skautišką — žurna
listinę veiklą yra aišku, kad 
įtemptas 6 metų spaudos dar
bas pareikalavo daug pastan
gų iš “Mūsų Skautijos” redak
toriaus. Todėl kiekvienam mū
sų skautiškos spaudos rėmė
jui ar bendradarbiui pasidaro 
įdomu: kas gi tas “Mūsų Skau
tijos” redaktorius, taip ištver
mingai einantis savo pareigas? 
Kas gi tas s. Balys Vosylius per 
šešis metus kas savaitę ski
riantis nemažai valandų mūsų 
skautiškos spaudos labui?

“Mūsų Skautijos” redakto
rius s. B. Vosylius skautauti 
pradėjo 1930 m. Kaune, Sima- 
no Daukanto mokytojų semi
narijoje, I-je skautų vyčių 
dr-vėje, Simano Daukanto bū
relyje. Baigęs mokytojų semi
nariją, įstojo aspirantu į Ka
ro Mokyklą, ją baigdamas ats. 
jaun. leitenanto laipsniu. Vė
liau studijavo ir baigė lietuvių 
kalbą ir literatūrą Vytauto Di
džiojo universitete, po to įsi
jungdamas į žurnalistinį dar
bą. Po antro pasaulinio karo 
Balį Vosylių randame Vokieti
joje, Ingolstadt’o DP stovyklo
je skautų vyčių būrelio vado 
pareigose,.. kur 1947 m. jis 
duoda skautininko įžodį.

Pirmuosius žurnalistikos 
žingsnius brolis B. Vosylius 
pradėjo būdamas 10 metų, 
pradžios mokykloje 1926 m., re
daguodamas laikraštėlį “Kiš
kio Pyragai”. Jo pirmąsias ko-

respondencijas iš skautų gy
venimo išspausdinu “Karys” 
1930 m. Įstojęs į Žurnalistų 
Sąjungą 1936 m. B. Vosylius 
buvo pulk. J. Balčiūno pakvies 
tas į “Kario” redakciją vesti 
“Mokykla ir Kariuomenė” ir 
“Kuprinės Pabiros” skyrius. 
1938 m. buvo pakviestas “Tri
mito” vyr. redaktoriaus pava
duotojo pareigoms, kurias ėjo 

liki žurnalo uždarymo bolševi
kų okupacijos metu. Antrojo 
pasaulinio karo metu s. B. Vo
sylius dirba lietuvių spaudoje, 
reikšdamasis prozos kūriniais. 
Šiuo metu s. B. Vosylius gyve
na Chicagoje, JAV’, ir nuo kas
dieninio darbo atliekantį lais
valaikį atiduoda mūsų skautiš
kai spaudai, jai skirdamas 
daug meilės ir jėgų.

Septintus skyriaus redaga
vimo metus pradedant linki
me broliui redaktoAui s. B. 
Vosyliui dar ilgai traukti lie
tuviškos, skautiškos spaudos 
vežimėlį, pavyzdžiu pamo
kant mus ir jaunesnius kaip 
valdyti žurnalistinę plunksną.

Br. Juodelis

"Tarybiniai" anekdotai
Maskvoje nuo liežuvio ant lie

žuvio cirkuliuoja tokie anekdo
tai.

Kai Maskvą pelės buvo užplū
dusios, ministers pirmininkas 
Kosyginas “karštosios linijos” 
telefonai paprašė Amerikos pre
zidentą Nixoną atsiųsti sovie
tams geriausią pelių naikinimo 
išradimą, kokį tik jis beturi. Ni- 
xonas paklausė ir nusiuntė į 
Maskvą didžiulę baltą pelę.

Paleista Maskvoje didžioji bal
ta pelė leidosi bėgti tiesiai į Mas
kvos upę. Tai matydami, mili
jonai Maskvos graužikų leidosi 
bėgti paskui, tiesiai į upę, kur 
visi prigėrė. Kosyginas vėl pa
skambino “karštosios linijos” te
lefonu ir pasakė: “Misteri Ni- 
xonai, tamsta atsiuntei stačiai 

stebuklingą dalyką, tą didelę 
baitą pelę. Dabar atsiųsk mums 
didelį baltą kinietį”!

♦

“Ar girdėjote naujieną? Ki
niečiai išmetė į erdves savo sput- 
niką”, sako vienas.

Antras krato galvą ir duoda 
suprasti, kad netiki. Tuomet pir
masis paaiškina: “Ar žinai, kaip 
jie tai padarė? Vienas milijonas 
kiniečių prilaikė katapultą, o 50 
milijonų kiniečių įtempė tą elas- 
tiką”.

♦

Karas tarp sovietų ir kinų jau 
buvo nusitęsęs vieną mėnesį. Per 
pirmąją savaitę rusai paėmė ne
laisvėn vieną milijoną kinų ka
reivių. Sekančią savaitę rusų ka
riai paėmė jau penkis milijonus 
kinų, trečią savaitę daugiau 
kaip 20 milijonų, o ketvirtus sa
vaitės pabaigoje rusai turėjo dar 
30,000,000 kiniečių.

Tuomet Mao nusiuntė Kosygi
nui tokią telegramą: “Ar jau 
gana? Dabar pasiduok!”

17,000 širdies priepuolių
Dr. Murray C. Brown, Svei

katos komisijonierius, savo 
pranešime teigia, jog Chica
goje per metus apie 17,000 
žmonių ištinka didesni ar ma
žesni širdies priepuoliai. Tų 
priepuolių priežastys: rūky
mas, per didelis svoris, aukš
tas kraujo spaudimas, cukra
ligė, chroniška nervų įtampa, 
t. t.

Gėlių paroda
Kovo 7 d. International am

fiteatre atidarys gėlių ir darže
lių parodą, kuri tęsis visą sa
vaitę. Paroda ypač pasižymės 
naujai suplanuotais darželiais.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI
V s U- J I E S A S

PPG bendrovės Lake Charles La., kieme naujuose tankuose supilti chemikalai, reikalingi piasmasės gamybai. Ame
rikoje pernai tokiy chemikalu sunaudoti trys bilijonai svaru.

VL. BAKŪNAS 

SOS - jachta “Gulbė” skęsta | 
istorijos vandenyse Į
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“Kreditą” turėčiau dabar atiduoti ir 

Juozui Pronskui, kuris nesutiko atšaukti 
žinutės apie “Gulbės” planuojamą kelionę 
Londonan, nes tokia kelionė tikrai buvo 
padaryta ir tuolaikinis “Lietuvos Keleivio” i 
redaktorius (Juozas Pronskus) rodė re- j 
daktoriaus autoritetą, nežiūrėdamas “pa- į 
neigimų”, “atšaukimų” “atsiprašymų” ar j 
kitokių “nesusipratimų”. — Kaip to laik- 1 
raščio bendradarbis (tuomet aš buvau 
“Lietuvos Keleivio” korespondentas) šiuo ; 
atveju likau tikras ir teisus — kas buvo į 
“L. Keleivyje” paskelbta apie planuojamą 
“Gulbės” kelione Londonan.

Stebina mane K. Mažono toks jo rašinio 
(“Dirvos” Nr. 81) užsimojimas! de
maskuoti per 36 metus skleidžiamą melą ir 
ginti gerą sportininko ir lietuvio vardą... ” 
Nors po tiek daug metų, dabar nepamenu, 
ar aš kada nors su Kr. Plonaičiu turėjau 
pasikalbėjimą, kaip reporteris, apie “Gul
bės” kelionę Londonan, kad jį būčiau pa
vadinęs “Gulbės” kapitonu. Bet K. Mažo
no rašinyje visas “melas”, “kerštas”, “me- 
galbinanija” kraujams į mano maišą — 
pasišaipant iš mano žinutės “Naujienose” 
apie Kr. Plonaičio laišką iš Londono gautą l 
pernai

Jei K. Mažonas taip drąsiai ir viešai 
tvirtina, tada gal jis geriau atsimena ir, 
gal būt, turi anų laikų laikraščių iškarpas, 
kurių aš neturiu. Bet vistiek, aš vienu ar 
kitu atveju tuos “griekus” prisiimu ir dėl 
to juos ginsiu, nežiūrint jei ir ne visai jie 
būtų mano... Nors K. Mažonas “Dirvoje” 
“pirštu rodyte rodo” į mane — nuo pra
džios iki galo. Leistis j ginčus dėl K. Ma
žono teigimo apie melą ir kerštą — būtų 
bereikalingas laiko ir popierio eikvojimas.

Mielas Mažonai — čia pūstelėjai gerą 
dūmelį prieš vėją... Nežinau laikraščio ar 
laikraštininko, kuriam laiko bėgyje nebū
tų pasitaikęs koks “nukrypimas nuo kur
so” — klaida. Visada ir visur skaitome 
pataisymų, atitaisymų, atšaukimų, pa
aiškinimų, papildymų. Negaliu suprasti 
todėl K. Mažono tylos, kai pagal jį — bu
vo “meluojama” net per 36 metus!

Kr. Plonaifis vairuoja jachtą "Gulbė" 1932 m. Sunde.
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ABIEM PUSĖM GERIAU VĖLIAU 
NEGU NIEKAD

Karo metu gyvenant Klaipėdoje gana 
dažnai susitikdavome, ilgai ir apie daug 
ką išsikalbėdavome, bet niekada K. Mažo
nas man neužsiminė apie “Gulbę”. Prieš 
karą būdamas Klaipėdoje jūriniu reporte
riu, paskui a. a. St. Vainorui pasitraukus — 
“Jūros” redaktorium, jūrininkų radijo 
valandėlės vedėju, daug skaičiau, rašiau 
ir kalbėjau apie jūrininkystę, buriavimo 
sportą, prekybos laivyną. Bet niekada į 
mano rankas nepateko straipsnis, žinutė 
ar koks priminimas apie pionieriškas K. 
Mažono “Gulbės” keliones Baltijos ir šiau
rės jūrose. Nežinau kodėl, bet spėju — dėl 
paties K. Mažono kuklumo. Rodos, tik 
“Vaire” buvo platesnis kažkurios tų kelio
nių aprašymas ir — jei neklystu — paties 
K. Mažono. Pagaliau, dabar neperseniau
siai “Dirvoje” K. Mažonas labai trumpai 
prisiminė “Gulbės” keliones, nieko neuž
simindamas apie “melą ir kerštą”; bet 
pakėlė audrą tik po to, kai aš “Naujieno
se” Kr. Plonaitį.pavadinau “Gulbės” ka
pitonu. Jeigu buvo meluojama ir kerštau
jama per 36 metus, tai kas melavo ir kerš
tavo ir kodėl nebuvo atsiliepta anksčiau?

Džiaugiuosi, kad man tojkia klaida, K. 
Mažono terminu — melas, dabar pasitaikė, 
kol dar nevisi anų laikų žmonės esame iš
mirę. Dabar mano klaidos dėka — ji lieka 
atitaisyta ir, kas svarbiausia — nepriklau
somos Lietuvos jūrinio sporto istorijoje

NAUJIENOS, XHICAG0 8, UU..— THUfiSDAY, FEBRUARY 26, 1970

Kr. Pionaitis 1963 m. vairuoja -skolinta švedę jachta 
"Falken" (Sakalas) Skagerake.

žynių vaidmenį suvaidinusi jachta “Gul
bė” su jos savininku ir vadovu K. Mažonų 
nenuskęs istorijos vandenyse.

Daug buvo prirašyta apie mažesnius 
toje srityje žygius ir nuopelnus, bet beveik 
nieko nebuvo apie “Gulbę”. Aš dalinai net 
ir pateisinu K- Mažono piktą turinį ir toną 
“Dirvoje”, nes jam į “Gulbę” ir jos kelio
nes sudėjus daugiau kaip 20.000 litų, turė
jus nemalonumų šeimoje (kad leidžiasi 
tolimon jūron), įdėjus daug rūpesčio ir 
darbo, tikrai padaryta didelė moralinė 
skriauda, jau vien dėl to, kad apie tai nie
ko nebuvo rašoma, o dar daugiau — jei

buvo rašoma klaidingai arba pagal EL Ma
žonų — meluojant iš “keršto” net per 36 

. metus. Jo kuklumas vis dėlto nėra patei- 
< sinamas, juo labiau, kad jis pats atsisakė 

būti paminėtas Lietuvių Enciklopedijoje 
buriavimo ar jūrinio sporto srityje. Mielas 
Mažonai — padarei milžinišką klaidą, nes 
daugiau lietuviškų enciklopedijų mūsų gy
venime nebesulauksime. Nors asmeniškai 
Lietuvių Enciklopediją (išleistą čia Ame
rikoje) neskaitau visai tobulu ar pilnu 
darbu, vis dėlto ji yra dokumentas, kurs 
išliks lietuvių ar Lietuvos istorijai.
DE MORTUIS AUT BENE AUT NIHIL

Pabaigai, norėčiau dar grįžti prie ka
pitonų, košiavirių, gefreitorių... Gaila, 
čia turiu apeiti seną (net persenusią) ro
mėnų išmintį “De mortuis aut bene, aut 
nihil” — kalbant apie K. Mažono “dešinią
ją ranką” ‘^Gulbėje” — inž. B. Buntiaą, 
su kuriuo K. Mažonas daręs visus planus 
kelionėms. Gaila — inž. B. Buntinas, ro
dos, prieš porą metų, lankydamasis Čika
goje (gyveno Kanadoje) mirė. Jį, inž. B. 
Buntiną, pažinojau anksčiau negu K. Ma
žonas — jūrų skautų veikloje nuo 1927 m. 
laivo “Budys” įguloje.

(Bus daugiau)

Skaitykite it platinkite
Dienrašti



DR. S. BIEŽiS
rilef.: PRospcct 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

V&i.. K&s dieną po piety l-3> vale, 7*8 Į 
UKUu antradieniais jj ppnktad>pniai< | 
Treciad. ir sekmad. ofisas uždarytas, i 

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

DR. PETER BRAZIS |
PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šestad. Ūkiai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. C1ARA 
27uy W. Sist STRfetT 

Tel.: GR 6-2400
VxL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, /—y, amrad., penkt. lu—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

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

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat-: 
siuepia, skamDinti Ml 3-0uui.

je, Kuršėnų vise., Ageliškes 
kaime. Jo tėvas vadinosi Ka
zimieras Bagavičius, o jis bu
vo vedęs Augustiną Krizą vi- 
čaitę. Bagavičiaus tėvams 1893 
metais persikėlus dirbti ir gy- 
veti j Zubovo dvarą, esantį ša
lia Šiaulių, ten buvo nuvežtas 
ir jaunas Jurgis.

Jurgio tėvai buvo Zubovo 
Lygiai prieš mėnesį, sausiojordinarčikai. Vasaros metu jie- 

26 d. Lietuvių Tautinėse kapi-jdu dirbo dvaro laukus, žiemą 
nėse buvo palaidotas čikagie-jjįs veždavo į dvarą malkas ir 
čiams plačiai žinomas Jurgis j ledus į alaus bravorą. Kartais 
Bagavičius — George Bay. Jis 
paliko našlę Magdaleną Baga- 
vičienę, gimusią Liubinskaitę, 
sūnų George Bay su šeima ir 
anūkais.

tekdavo vežioti miltus į kitus 
miestus. Zubovo dvare buvo 
apie 30 tokių ordinarčikų. Jie 
atlikdavo visus darbus, o metų 
gale gaudavo po 30 rublių kiek 
vienas. Jie turėdavo savo ne-

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koloms 
(Arch Supports) ir t t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadienis 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telefu PRospect 6-5084

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš jvairiv atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šestad. uždaryta

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

Kiniečiai Hang Kongo geležinkelio stotyje žygiuoja į traukinį, apsi
karstę įvairiais nešuliais.

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

Chicago, Illinois 
927-6288

Call and ask for EDIE BURBULIS

BEVERLY HILLS GtLINYČIA I 
11'

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

VaL: pirmad., ketvirtad. 5-8 yaL vak., 
-antrad., penktad. 1—4 popiet..

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETR1STAS

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

“contact lenses”

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

didelį butą, gaudavo javų duo
nai ir žemės daržovėms.

Jurgis, eidamas 12-tus me
tus, buvo atiduotas trims me
tams pas siuvėją, kad pramok
tų amato. Bet jis negalėjo bai
gti mokslo, nes tėvui atsitiko 
nelaimė. Bravore sprogo kati
las ir užmušė 2 darbininkus. 
Užmušė ir Jurgio tėvą. Jurgis 
liko mažas su motina. Už ank
styvą tėvo mirtį Bagavičienė 
gavo 700 rublių apdraudos. 
Vaikas įtikino motiną, kad 
leistų jam bent kiek pasimo
kyti. Mokėsi privačiai, nes 
amžius neleido įstoti į pirmą
sias klases.

Dar 17 metų' nesulaukęs, 
Jurgis nutarė važiuoti į Ame
riką. Mažu laiveliu iš Liepo- 
jaus nuvyko į Angliją, o iš ten 
didesniu laivu jau perplaukė 
Atlantą. Pradžioje nuplaukė 
į Montreal}, o iš Kanados 1907 
m. lapkričio 20 dieną trauki
niu atvažiavo į Chicagą ir ap
sistojo pas Kostantą Makarą, 
Ruble gatvėje turėjusį didelį 
namą.

Naujai atvažiavęs Bagavičius 
gavo siuvėjo darbą Marx, Hart 
& Shaffner siuvykloje. Už visą 
darbo savaitę gavo §3.50. Tais 
laikais tai buvo gera alga. Ga
lėjo apmokėti šeimininkei ir 
dar pasilikti sau kiek pinigų.

Chicagoje Jurgis susipažino 
su kitais lietuviais, įstojo į siu
vėjų uniją, su kuria nenutrau
kė ryšių iki miries. Jis kiek
vieną metą buvo kviečiamas į 
siuvėjų uniją pasiklausyti pas
kaitų ir dalyvauti gimtadienio 
iškilmėse. Bagavičius pramo
ko siuvėjo amato ir tapo uni
jos organizatorium. Laisvu 
laiku jis eidavo į mokyklą, 
pramoko gana gerai angliškai, 
mėgdavo skaityti.

sukinėjosi, net ir į namus bu- Illinois valstijoje augą me
džiai. Tėvai yra raginami kar
tu su savo vaikais lankyti mu
ziejų ir ten susipažinti su įvai
riausios rūšies medžiais, kurie 
auga Illinois valstijoje. Be to, 
bus rodomos Aliaskos eskimų

vo užėjęs ir parapijos nariu 
buvo beįrašąs, bet kai kuni
gas išdėstė, ką Bagavičius su 
savo pinigais turi daryti, tai 
viskas ir pasibaigė. Pinigų 
reikalaujantieji kunigai Baga-
vičiui buvo ne kunigai, bet
amato nepramokusieji vargšai.

Bagavičius rūpinosi šeima, 
vaikais ir žmona. Pradžioje 
turėjo butą, o vėliau turėjo ir 
savo namą. Kai apylinkė da
rėsi nesaugi, tai namą laiku 
pardavė ir persikėlė kiton vie
ton. Namie ir su pažįstamais
mėgdavo padiskutuoti, kar
tais ir labai pasikarščiuodavo, 
bet vėliau ginčus užmiršdavo 
ir eidavo savo pareigas.

Bagavičius rėmė Amerikos 
Lietuvių Tarybą, buvo geras 
siuvėjas, pavyzdingas vyras ir 
nepaprastai geras šeimos tė
vas.

Bagavičiij pažinusieji tiktai 
geruoju jį prisimena. Jis buvo 
geras lietuvis. Kuršenietis

Albertas ir Renate Gudat 
išvyksta į Oregon Valstiją

Albertas Gudat įteikė Illi
nois Technologijos Institutui 
mokslo darbą daktaro laips
niui gauti. ' Pats darbas Insti
tuto priimtas ir patvirtintas. 
Kovo 1 d. abu jaunieji Gudai-

medinės kaukės, Tibeto kili-
mai ir kitos įdomybės.

Saulės užtemimas
Kovo 7 d. įvyks saulės užte

mimas visoje Amerikoje. Illi
nois optometristų sąjungos pir
mininkas, dr. Floyd D. Mize
nėr, įspėja visus apsisaugoti. 
Tiesioginis žiūrėjimas į saulės 
užtemimų gali pažeisti regėji
mą. Net aptemdytas stiklas 
dažnai nėra tinkama priemo
nė.

žydų demonstracija
Šimtai Chicagos žydų de

monstravo prie Prancūzijos 
konsulato, 919 N. Michigan 
Ave. Pasak policijos, prie kon
sulato susirinko apie 3,000 
žmonių. Tai buvo pareiškimas 
protesto prieš Prancūzijos val
džios nutarimą parduoti Libi
jai 110 Mirage tipo lėktuvų.

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuviy direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEI8UTIS 
INKSTU, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

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

Ofise teist.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

A FOREST'S FUTURZ 
IS IN YOUR HANDS

Every tree, every shrub, 
sad *11 oar wildlife depend on 

yoa so help prevent 
forest fires. So please follow 

Smokey's ABCs: Always 
bold marches till cold. Be sure 

«o drown all esmpfires, 
stir the ashes, and drown 

them again. Crush all 
smokes dead oat.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 26S2 WEST 59th STRĖET 

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

pagal susitarimą._

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso fel*f.: HEmiock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl| 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 66195

Please! Only vou can 
prevent forest fires

Bedirbdamas siuvykloje jis 
susipažino su ten tuo metu dir
busia Magdalena Li ūbi nsk ai
te. Ji taip pat buvo kilusi nuo 
Kuršėnų. Susipažinę, vienas 
kitą pamilo ir susituokė. Jiedu 
išaugino šeimą: sūnų ir dukrą. 
Abu vaikai baigė mokslus ir 
savas šeimas augino. Nelaimei, 
prieš porą metų duktė mirė, o 
sūnus dar ir šiandien veda biz
nį pietinėje Western Avenue.

Jurgis Bagavičius pamažu 
Įsitraukė į Amerikos gyveni
mą. Jis mėgdavo lankyti pas
kaitas, dalyvauti diskusijose, 
skaityti knygas, siekti didesnio 
gerbūvio ir gilesnės laimės. Jis 
visą laiką sukinėjos unijos 
organizatorių ir socialistų tar
pe, bet iki mirties pasiliko ti
kintis žmogus. Jis tikėjo Į 
Dievą, bet netikėjo i bažnyti
nę organizaciją. Santykius su 
bažnyčia jam nustatydavo ku
nigai. Jeigu kuris kunigas pa- 

ireikalaudavo pinigų už patar
navimą Dievui, tai toks kuni
gas jam -jau būdavo ne autori
tetas. Už gerus darbus Kristus 

i nereikalaudavo pinigų, jis 
i mėgdavo sakyti. Vienas kuni- 
’ gelis apie Bagavičių labai jau

Nei pinigų nei automobilio 
; James Williamson (9033 

čiai išvyksta į Corwalles um-jEssex Ave y ištraukė iš banko 
versitetą Oregon valstijoje.!^.-buvo pasirengęs vvkti 
Jaunas daktaras ten studijuos L Detroitą! kur pianavo pirkti 
specialinėse studijose (Po*tjnauj;į automobiU. Bet vis del- 
doctorate fellowship), o rude-. . ir\tidėliojo kelionę. Pini- 
nį sakytame universitete dės-1 
tys chemijos mokslo dalykus. ® 
Jo žmona Renate, gini. Any- 
saitė, baigė Illinois Nursing 
mokyklą ir paskutiniu laiku 
dirbo vaiku skyriuje Research 
ir Educational ligoninėje. Ji 
žada ir naujoje vietoje dirbti 
savo specialybėje. Renate Any- 
saitė-dudat buvo 8 metus Zio- 
no parapijoj sekmadienio mo
kyklos mokytoja. Sekmadienį, 
vasario 22 d. Lietuvių Tėvų Ko
mitetas suruošė abiem išleis
tuves. Buvo įteiktos atmini
mui dovanos. Mokinių vardu 
padėką pareiškė Loreta Fetin- 
gytė. o M. Pauperienė išreiškė 

i nuoširdžią padėką Renatei už 
jos pareigingumą ir mokymo 
darbą. Abu. Albertas ir Rena
te, daug laiko pašveritė ir pa
rapijos jaunimo ratelio veik
lai. Abiem palinkėta Aukščiau
siojo palaimos išvykstant gy
venti krašte, kuris garsus savo 
didžiomis giriomis ir žuvingais 
ežerais. D. S.

gus visą laiką nešiojo su sa
vim. Pirmadienį prie 4708 S. 
Wabash Ave. sustabdė jį du 
vyrai ir atėmė iš jo $7.500.

Snsirinkimų ir parengimų

I

j

— šakių Apskr. Klubo narių susi- | 
rinkimas įvyks š. m. kovo 1 dieną | 
(ateinanti sekmadienį) 3 vai. p. p. I 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St., Chi-11 
cagojė. Visus narius ir svečius, no-1 j 
ringus būti klubo nariais, prašome j! 
gausiai dalyvauti. Turėsime svarbių 11 
pasitarimų ateities reikalais. Po su- I 
sirinkimo kavutė.

Klubo Valdyba

24 d.,
Lietu-

metus.

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

-tm J_u-J,-'ll ■rj.ii '■"> ..la..-

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-T003

STEP. C. LAUK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213 *
Virginia 7-6672

Neprigijo inkstas
Dvylikos metų Sharon Elai

ne Gray pereitų metų ’ lapkri
čio 14 d. Illinois universiteto li
goninėje buvo padaryta ope
racija: persodintas jai inkstas. 
Atrodė, jog operacija pasise
kė ir komplikacijų neįvyks. 
Tačiau svetūnas inkstas tinka
mai neprigijo. Mergaitė vis 
nesijautė gerai ir pagaliau pas 

jją išsivystė plaučių uždegimas, 
i nuo kurio ir mirė.

Illinois valstijos medžiai j I
Field muziejuje nuo kovo 1; 

į iki gegužės 31 d. bus rodomi!

STANISLOVAS KIRSIS

Gyveno 3441 So. Emerald Ave.

Mirė 1970 m. vasario 
4:45 vai. ryte. Gimęs 
voje.

Amerikoj išgyveno 55
Paliko nuliūdę: žmona Liud

vika. pagal tėvus Parnaitis. duk
tė Bernice McClanahan, žentas 
Buri, 2 anūkai: Thomas ir Gary, 
kiti giminės, draugai ir pažis- 
tami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avenue.

Penktadieni, vasario 27 diena 
10 vai. ryto bus lydimas iš ko 
plyčios į 
pines.

Visi a. 
gim’ nės 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patamavirilą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, žentas, 

anūkai ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Anta
nas M, Phillips. Tel. 927-3401.

Lietuviu Tautines ka

a. S4anislovo Kirs;s 
draugai ir pažįstam’

i

1

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. Te!.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Piety Vietnamo vaikai rodo fotografui "taikos ženklą", kurį jie iš
moko vartoti iš amerikiečiu kareiviu.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reiki*

HtLP WANTED - MALI 
Darbininku Keikia

HELP WANT1D — FKMALI
Oarbininkiy Reikia

• CUTTER GRINDERS • TOOL <■BINDERS
• TOOL CRIB ATTENDANTS
• TOOL ROOM .MACHINISTS

5 raises first year.
ons.

3531 W. 47th ST. (So. East Corner Archer & 17th St.)
An Equal Opportunity Employer

aplankė senatorių Charles Per
ky, spykerį J. McCormack, 
ikongresinan? Gerald Ford, 
j enatoriu Thomas J. Dodd, 
Ustovy Rūmų Kapelioną Rev. 
Kdwardu Latch ir Mr.
vort, Congressional

Į man.

Vander- 
liaison

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.

GENERAL OFFICE
We have immediate openings for 2 
alert young girts who have knowledge | 
of general office duties. Must have: 
good typing skills & some shorthand.1 
Prefer girts between ages of 21 to i 
36. Salary commensurate with ex-‘ 
perience. Good working conditions 

& many company benefits.

297-3550
CALL MR. GRESS

SAXON
BUSINESS PRODUCTS

RZAL ESTATE FOR SALE 
Mai. JL Žamė —* Pardavimui

DŽL VU

ATc FOR SALI 
nė PardavitiM

NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOK
KREIPK1TES J

IMMEDIATE OPENING!

GIRL FRIDAY
• SECRETARY •

______ — _ _ .«

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

Iš Dzūku veiklos
Praeitų metų pabaigoje Chi- 

cagoje susiorganizavo Dzūkų 
draugija, kuri vasario 1 d. Jauni
mo centre laikė savo susirinki
mą. Buvo paminėta dr. Mato 
Gustaičio šimto metų gimimo 
sukaktis.

Apie Gustaitį paskaitą skai
tė Aukštesniosios lituanistinės 
mokyklos vicedirektorius Sarapi- 
nas. Velionio Gustaičio porą ei
lėraščių paskaitė mokytoja Sa- 
rapinienė. Ponas Tijūnėlis pa
skaitininką papildė, pažymėda
mas, kad bendrai Gustaičių gi
minė nepriklausomoje Lietuvoje

"X
V

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

buvo plačiai žinoma. Jos nariai 
nemažai yra prisidėję prie Lie
tuvos kultūrinio ir valstybinio 
darbo.

Po Gustaičio paminėjimo buvo 
papunkčiui nagrinėjami draugi
jos įstatai, kurie dauguma balsų 
buvo priimti. Įstatų projekte 
draugijos pavadinimui buvo pa
teikti keli pasiūlymai. Būtent: 
Dzūkų, Dainavos ir Dzūkų kraš
to. Susirinkimas pasisakė už 
pavadinimą “Dzūkų draugija”.

šiaip siūlomas įstatų projek
tas su mažais pakeitimais ir pa
taisomis buvo priimtas.

Susirinkimas įgaliojo valdybą 
surengti pobūvį su koncertu Jau
nimo centre balandžio 11 d. Prog- 
gramai atlikti numatomas Aidu- 
čio asamblis ir Baleto studija, 
Irenos Gintautienės vadovauja
ma. P. E. D.

po kny
gą “Lithuania 700 Years”.

Kongresmanui Edward Der- 
vinski, senatoriui Thomas J. 
Dodd, kongresmanui Daniel 
.1. Flood ir Atstovų Rūmų spy- 
keiiui John McCormack apsi
lankymo metu buvo įteikta po 
1 knygą “Encyclopedija Lithu- 
anica”, išleistą J. Kapočiaus, 
Bostone.

Jiems visiems iteike

HOUSEMEN 
MAINTENANCE MEN 

COOKS
Steady work. Good starting salary. 

Congenial surroundings. 
RAMADA INN.

300 So. FRONTAGE RD. 
HINSDALE, ILL.

WLS-TV, Channel 7, looking for alert, 
industrious girl with • good typing; 
skills, office organization, and above J 

average telephone personality.
PHONE: 263-0800

EXTENSION 275 or 313

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
.— " -   - - - Į -IL

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pa rd.

DU SKLYPAI UŽ 495 DOL.
Lietuvių Tautinėse kapinėse, arti įėji

mo ir kelio.
Tel. 448-3185

PATIKIMA NAMU ŠEIMININKĖ. 
Paprastas virimas^ 5 dienos savaitėje. 
Privatus kambarys su vonia ir TV. 
Mėgstami vaikai 16—12 ir 5 metų. 
Sunkesniam darbui yra samdomi kiti. 
Susikalbėti angliškai. Geri namai ir 
alga tinkamam asmeniui. Skambinti 

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

OtV.IICH
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

2735 WEST 71st STREET TEI.. 925-60tb

ALT delegacija buvo visur 
šiltai priimta ir visur užjausti 
okupuotos Lietuvos reikalai 
su pareiškimais, kad Lietuva 
būs išlaisvinta iš Sovietų oku
pacijos. ALT

bausmę atlikti. Messino baus
mė — nuo 10 iki 30 metų kalė
jimas; Lombardi — nuo 7 iki 
20 metų, ir Bravos — nuo 5 
iki 20 metų.

GENERAL OFFICE 
For Dress Manufacturer. Good ty 
High School graduate. Will 
dictaphone and switchboard, 

duties. Insurance. Benefits. 
37% hours week. 

HERBERT LEVY, INC. 
325 W. JACKSON

PALOS PARK — ORLAND PARK
sklypai 80 x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. Kaina nuo 

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

135 ST. ir 86 AVĖ. Lietuviai savininkai. 
TELEF. 349-0600

IŠ CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ

— THEATRICAL AGENCY 
SECRETARY

5-Day Week — 9:30-5:30 
Typing Skill Important 

Agency For Performing Arts 
664-7703

■auBflRBcnBMMMaBoaBeas

DAŽYMAS
Pigiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baldus.
L RUDIS TeL CL 4-1050

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

ALT DELEGACIJA
Vasario 16 d. prgoa ALT de

legacija lankėsi Washington, 
DC. Ryšium su 52 metų Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo minėjimu JAV Senate ir 
Atstovų Rūmuose vasario 16 
— 19 dd. Washington, DC lan
kėsi Amerikos Lietuvių Tary
bos delegacija: pirmininkas 
E. A. Bartkus, nariai Dr. L. 
Kriaučeliūnas, E. Paurazienė, 
Chicagos Liet. Tarybos pirmi
ninkas R. Staniūnas ir liutero
nu kunigas Dr. M. Kavolis, 
kalbėjęs Atstovu Rūmuose in- 
vokaciją.

Delegacija dalyvavo minėji
muose Senate ir Atstovų Rū
muose bei Lietuvos Pasiunti
nybėje priėmime ir ta proga

Įsakė pašalinti 44 daktarus
Illinois švietimo ir registra

cijos departamentas įsakė 
Cook apskrities ligoninei pa
šalinti 44 daktarus, kurie dir
ba toje ligoninėje. Daugumoje 
jie yra atvykę iš kitų kraštų ir 
neturi licencijos verstis gydy
tojo praktika. Paliestas yra ir 
tarptautinio garso širdies spe
cialistas, dr. Rahimtooia, kuris 
eina labai svarbias pareigas li
goninėje.

Ligoninės direktorius Fre- 
ark pareiškė, jog tai tik nesu
sipratimas. Visi daktarai esą 
kvalifikuoti ir baigę medicinos 
mokslus. Jie rūpinasi išgauti 
laikinas licencijas ir daugu
mas jų yra padavę aplikacijas 
tokioms licencijoms gauti.

— Alvudo Vaikų Teatras 
(dir. akt. Alfas Brinką, pad. 
Aldona Sobieskienė) mėnesi
nėj 89 radijo valandėlėj šį pir
madieni, kova 2 d., 7 v. v. So
phie Barčus Radijo šeimos va
landoj perduoda Onos Algmi- 
nienės radijo vaizdeli “žiemos 
naktis”. Dalyvauja Kęstutis Čer
niauskas, Antanas ir Eleonora 
Kivėnai ir Jonė Bružienė.

PATYRUSI ŠEIMININKĖ - VIRĖJA 
senyvos poros namuose. Gyventi šio
je darbovietėje, naudotis mašina. 85 
dol. į savaitę. Reikalingos rekomen
dacijos. Susikalbėti angliškai. Geri 
namai tinkamam asmeniui. Rašyti: 

' AF Box 272 
225 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO, ILL. 60606

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. 60608. — Tel. 254-3320 

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

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

Neišsisuko nuo bausmės
Trys pagarsėję Chicagos 

gengsteriai, kaip sakoma, pri- 
j lipo liepto galą. Visos jų pa
stangos išsisukti nuo bausmės 
nuėjo niekais, kai Aukščiau
sias teismas atmetė jų apelia
ciją. Tie gengsteriai yra Wil
lie Messino, Joseph Lombardi 
ir George Bravos. Jie pateko į 
bėdą už pagrobimą, kankini
mą dviejų kontraktorių, ku
riuos grūmojo nužudyti. Tai 
įvyko 1967 m. Per trejus me
tus jie bandė išsisukti nuo ka
lėjimo. Dabar turės paskirtą

— Ponia Barbora Yuknus 
(7139 S. Francisco Ave.) vasa
rio 20 d. atšventė savo gimta
dieni artimųjų ir gerų draugų 
tarpe. Jai palinkėta geros svei
katos ir daug šviesių bei lai
mingų metų.

— Mary Radzukėnas, plačiai 
žinoma draugijų ir klubų vei
kėja, grįžo iš ligoninės ir dak
tarų priežiūroje sveiksta na
muose. Linkime jai greit pa
sveikti ir vėl įsijungti į lietu
vių veiklą. Gyvena ji 6804 So. 
Artesian Ave. —M. U.

GIRL FRIDAY — 
SECRETARY

For young Corp. Near O’Hare. We 
require an accurate typist with lim
ited experience to handle variety of 
responsebilities. For complete de

tails call 
296-1018

TYPIST - BILLER
Varied duties, pleasant surroundings 
for import sales co. Permanent. 3 
days per week. Free insurance, profit 

sharing.
Phone 939-3210

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

.. ..................-T-..TT----------

SI UNTINI Al
Į LIETUVA

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairip pre* 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
SB—Mgg; i Į.l I1......

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

modernus mūras. Apfe 40 pėdų skly
pas, auto garažas. $22,900?

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 
minijaus laneai, mūro garažas, platus 
sklypas. $45.000.

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

PUIKUS 2 AUKŠTU MŪRAS 8 ir 
3 tprnb garažas Arti mŪSU $19.900.

VERTINGAS MŪRAS, nauias 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

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

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

265*1 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

GIRL FRIDAY. 
Challenging job in CPA office. 

Typing and aptitude for figures 
essential.

4670 ELSTON ST.
MU 5-8171

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

s ...--------------------------------------------------------- i. /

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 60608
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o Pamaldos už mirusius Lie
tuvių Fondo narius. Š. m. vasa
rio mėn. 28 d., Čikagoje įvyksta 
Lietuvių Fondo narių metinis 
visuotinis suvažiavimas. Ta pro
ga už visus mirusius LF narius 
bus laikomos šv. mišios:

1) Tėvų Jėzuitų, koplyčioje, 
5620 So. Claremont Ave., š. m. 
vasario mėn. 28 d. 9 vai. ryto ir

2) Lietuvių Evangelikų - Liu
teronų Tėviškės bažnyčioje, 
6641 So. Troy Street, š. m. kovo 
mėn. 1 d. 10 vai. ryto. (Pr).

KATALIKU PARAPIJOS KLEBONI
JAI šiaurės vakaruose yra reikalinga 
patikima moteris bendrai namų ruo
šai. 3 kunigai. Privačios patalpos, 
gera alga ir geri namai tinkamam as
meniui. Susikalbėti angliškai. Skam

binti PE 6-6060 arba rašyti:
AF Box 273

225 W. WASHINGTON 
CHICAGO, ILL. 60606

MAIDS 
WAITRESSES

• COOKS
Steady work. Good starting salary.-

Congenial surroundings.
RAMADA INN.

300 So. FRONTAGE RD.
HINSDALE, ILL.

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
-a*"“'— namų, automobi

lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

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

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
cawbin nirkimas - pardavimas. Re to 
«ioie kontoroie daromi ir liūditami 
vertimai, nžnildomi mTietvbės. prašy
mai. income tax ir įvairus kiloki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

Seni buteliai^ senienų mėgėjp mielai perkami, tačiau mažėt valka* 
iš jp tarpo išsirinko tik savo butelį su pienu. Kiti paveiksle mato
mi buteliai buvo rasti Jamaikos pirato Henry Morgan senoje gyven

vietėje Port Royal mieste.

— 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.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYRtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tat: REpublte 7-1941

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms

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

BUILDERS ANO CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

Aoskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

Tel.: VI 7-3447

♦ Lietuvių Fondo vajaus tra
dicinė vakarienė Čikagoje nuke
liama iš š. m. balandžio 5 d. į 
balandžio 19 d., 3 vai. p. p. toje į 
pačioje vietoje — Personality 
Lodge, 4740 So. Cicero Ave.

Kas tiki Lietuvos laisvės ry
toju, kas nori, kad lietuvybė bū
tų gyva, kas rūpinasi, kad mūsų 
jaunimas nenutaustų — visi 
įstoja į Lietuvių Fondą šios va
karienė? proga. Informacijas 
teikia LF būstinė, 6643 S. Map
lewood Ave., Chicago, Ill. 60629, 
tel. 778-2858, o taip pat ir vietos 
LF vajaus komitetai bei įgalio
tiniai. (Pr-.

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

I LIETUVA
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

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
sekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
IA 1-6047 arba RO 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI. PROFESIO
NALAI. DVASININKAI. VALS
TYBININKAI. MOKSLININKAI 
.TIE ŽINO. KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.




