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Vakarų Vokietijos policija pa
skelbė, kad vienas dviejų arabų, 
kurie buvo policijos ieškomi, įta
riami padėję bombą Austrijos 
lėktuve, išvyko į Egiptą dar 
prieš policijai pradedant jį įtar-
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TEL AVIVAS. — Izraelis pranešė, kad jo lėktuvai puolė 
Egipto priešlėktuvinių raketų bazę 18 mylių nuo Kairo. Visi 
lėktuvai sugrįžę saugiai namo. Egipto lėktuvai apšaudė Izraelio 
pozicijas šiaurinėje Suezo kanalo dalyje. Izraelis pranešė apie 
grupę partizanų, kurie bandė pereiti sieną iš Lebano. Sargybi
niams pradėjus šaudyti, arabai pasukę atgal. Izraelio vicepremje
ras Allon ir užsienio reikalų ministeris Ebanas lankosi Londone. 
Abu turi numatę susitikimus su britų vyriausybės nariais. Bri
tanijos aerodromų darbininkai atšaukė savo boikotą arabų ir 
Izraelio lėktuyams. 'Belgijos aviacijos linija “Sabena” irgi atšau
kė boikotą Izraelio prekėms, tik reikalauja, kad visi siuntiniai 
išbūtų sandėlyje 48 valandas, prieš juos' kraunant į lėktuvus.

♦ Izraelis pranešė, kad oro ko
vose buvo numušti trys egip
tiečių lėktuvai.

Palestinos arabų organiza
cija Al Fatah reikalauja Jorda
ne naujos vyriausybės ir naujos 
karinės vadovybės, kuria galėtų 
pasitikėti “visa tauta”. Partiza
nai siekia Jordane vis daugiau 
galių, nors valdžia juos laiko tik 
laikinai prisiglaudusiais pabėgė
liais iš Palestinos.

♦ Pentagonas paskelbė, kad 
Laose žuvusių ar dingusių ame
rikiečių skaičius siekia 193.

♦ Maniloje, Filipinuose polici
ja budi prie Amerikos ambasa
dos, nes rengiamos didelės de-j 
monstracijos prieš Ameriką.

Praėjusią savaitę Vietname 
žuvo 83 amerikiečiai ir 657 buvo 
sužeisti. Pietų vietnamiečių žu
vo 361 ir 1,123 buvo sužeisti......

- ♦ Kolumbijoje valdžia pasiun
tė į universitetą kariuomenę dėl 
studentų neramumų.

♦ Du ginkluoti ir uniformuo
ti Rytų Vokietijos kareiviai pa
bėgo į Vakarų Berlyną.

♦ Vakar Prancūzijos prezi
dentas Pompidou baigė savo pa
sikalbėjimus su prezidentu Ni- 
xonu ir išvažiavo apžiūrėti Ame
rikos.

SANTA BARBARA. — Čikagos riaušių rengėjų teismas 
pasibaigė, nuteisti penki sėdi už riaušių organizavimą, du sėdi 
kalėjime už teismo paniekinimą, o nuteistųjų gynėjai, irgi gavę 
bausmes už teismo įžeidinėjimus, dar tebėra laisvi ir važinėja po 
visą kraštą, sakydami kalbas. Advokatas Kunstleris kalbėjo Ka
lifornijos universitete Santa Barbara, čia į futbolo stadijoną 
prisirinko apie 5,(MM) žmonių, daugiausia jaunimo. Po Kunstlerio 
kalbos apie 1,000 pradėjo daužyti gatvėse langus, mėtyti akme
nis į policijos automobilius. Pagaliau minia padegė Bank of 
America skyriaus pastatą, kuris visai sudegė.

Amerikos kongresas jau davė sutikimą įrengti dvi gynybos raketų bazes Mafmstrom ir Grand Forks aviacijos bazėse. 
Dabar Pentagonas nori statyti dar vieną bazę Whiteman apylinkėse. Vėliau, jei padėtis nepasikeis ir nebus susitarta su 
sovietais nusiginklavimo klausimais, numatoma įrengti 12 priešraketinig raketę bazių, kuriu vietovės .nurodytos šia-

• me žemėlapyje.

ba Phillips ir Amoco žibalo ben
drovės.

Dabar Egipto vyriausybės at
stovas pareiškė, kad su tomis 
bendrovėmis Egipto ryšiai yra 
grynai prekybiniai. Egiptas iš 
tų bendrovių darbo gauna 75%, 
o pačios bendrovės — 25% pa
jamų. Jų darbas nebus truk
domas. Abi bendrovės ieško 
naujų laukų ir vykdo gręžimus.

DA NANGAS. — Karinė va
dovybė Vietname paskelbė, kad 
penki amerikiečiai marinai kal
tinami nužudę 16 vietnamiečių 
civilių kovose prie Da Nango pra
ėjusią savaitę.

♦ Trečiadienį Nevadoje po že
me susprogdinta branduolinė 
bomba, kurios sukeltas žemės 
drebėjimas buvo jaučiamas už 
100 mylių Las Vegas mieste.

LONDONAS. — Britanijos 
vyriausybė, kuri nuo 1960 metų 
Įsivedė vien savanorių kariuo
menę, paskelbė planą žymiai pa
kelti kareivių ir karininkų atly
ginimus. Iki šiol britų karei
viai gaudavo alga ir nemokamą 
pragyvenimą. Ateityje (karei
viai turės mokėti už butą ir už 
maista sau ir savo šeimom.

agresyviausias elementas tebė
ra universitetuose Tie “vana
gai” terorizuoja kitus studen
tus, universitetų vadovus ir pro
fesorius. "Juos reikia pašalin
ti” — pareiškė ministeris, pats 
žinomas stalinistas.

Susirinkimas buvo sušauktas 
universitetų “konsolidacijos” rei
kalu. Komunistų žargone tai 
reiškia sugriežtinti partijos kon
trolę. Ministeris ragino atei
tyje Į universitetus priimti tik 
darbo žmonių vaikus, ištikimų 
liaudies darbuotojų- sūnus ir 
dukteris.

Gviįanoį* ii žvarbio* aikštės pašali
nama Britanijos karalienės Viktori
jos statula, nes iia britę imperijos 
dienos pasibaigė, sekmadienio naktį 
paskelbus naują Gvijanos respubliką. 
Gyventojai Eia labai maišyti, daug 

negrę, indę ir king.

PARYŽIUS. — šiaurės Viet
namo delegacijos vadas taikos 
derybose vėl boikotavo derybų 
sesiją, kurioje nepadaryta jo
kios pažangos.

ČIKAGA
nuteistas 21 metų čikagietis stu
dentas, pas kurį turkų policija 
rado hašišo. Jaunuolis gavo 5 
metus kalėjimo.

Kareivių algos pakeliamos iki 
42 dolerių per savaitę, vidutinis 
pramonės darbininkas uždirba 
apie 60 dol. Puskarininkiai gaus 
iki 84 dol. per savaitę. Atitinka
mai padidinamos ir karininkų 
algos. Jos skirsis ir pagal spe
cialybę.

Nauja tvarka bus įvesta nuo 
balandžio 1 d. Nors kareiviams 
teks mokėti už išlaikymą, algų 
pakėlimai yra didesni už tuos 
mokėjimus. Britų kareivis gaus 
apie 60% daugiau, negu praei
tyje. Tuo norima privilioti į ka
riuomenės karjerą daugiau jau
nų vyrų.

šiuos britų pakeitimus ste
bi ir Amerika, kur irgi siūloma 
panaikinti karinę prievolę ir įsi
vesti vien savanorių kariuome-

WASHINGTONAS. — Senato 
komitete kuris pradėjo svarsty
ti aukštas ligoninių kainas, žino
mas gydytojas, buvęs gydytojų 
organizacijos prezidentas, dr. 
Amos Johnson pareiškė, kad. 
daug ligoninių problemų kyla iš 
pacientų priėmimo, kuriems li
goninės patarnavimų visai ne
reikia. Jo nuomone, apie 30% 
pacientų, gulinčių ligoninėse, tą 
pačią ar net geresnę priežiūrą 
galėtų gauti gulėdami savo na
muose. Ta priežiūra tikriau
siai būtų daug pigesnė.

Dr, Johnson pareiškė, kad dėl 
pacientų, nereikalingų ligoninės, 
priėmimų daugiausia kalti gydy
tojai, kuriems daug patogiau, 
greičiau yra prižiūrėti pacientą 
ligoninėje. Jie tuo sutaupo 
daug laiko, bet ir uždirba dau
giau. Todėl ligoninės esančios 
perpildytos ir jų patarnavimų 
kainos tokios aukštos.

Senatorius Mathias nurodė, 
kad karinė vadovybė samdo bu
vusius Žaliųjų Barečių kareivius 
ir juos siunčia civilių rūbuose į 
Laosą patarėjais vietiniams da
liniams. Karinė vadovybė nie
ko neskelbia apie Amerikos jėgų 
naudojimą Laoso fronte. Ne
pranešama apie ten žuvusius 
amerikiečius, apie lėktuvų nu- 
mušimus. Visi veiksmai yra la
bai slapti.

Kongresas net nežino, kiek 
amerikiečių Laose yra. Prezi
dentas Nixonas paneigė spau
dos konferencijoje gruodžio mė
nesį, kad Amerikos kareiviai yra 
naudojami Laoso fronte. Jis ta
čiau pridėjo, kad “tolimesnės to 
klausimo diskusijos nebus nau
dingos”.

Senatorius Symingtonas para
šė laišką valstybės sekretoriui, 
reikalaudamas, kad jis atšauktų 
Amerikos ambasadorių Laose 
McMuritie Godley, kad jis galė
tų būti klausinėjamas kongreso 
komitete.

Senatorius Mansfieldas pareiš
kė, kad karo “vietnamizavimo” 
Vietname planai nueitų niekais, 
jei Amerika įsiveltų į naują ka
rą Laose. Jo nuomone, Ameri
kos politiką Vietname ir visoje 
Pietryčių Azijoje reikia iš pa
grindų peržiūrėti, Amerikos vi
suomenė ir kongresas nesutiks 
su politika, kuri tik pakeitusi 
uniformas ir pavadinimus įsivel
tų į naują sunkų karą kitame 
fronte.

atėmė pilietybę
PRAGA. — Čekoslovakijos 

valdžia paskelbė, kad keturiems 
žinomiems čekams yra atimama 
pilietybė. Jie visi po sovietų 
okupacijos apsigyveno užsieny-- 
je. Piliečių teisių neteko ekono
mistas Ota Sik, buvęs Čekoslo
vakijos televizijos direktorius 
Jiri Pelikan, filosofas Ivan Svi- 
tak ir žurnalistas Otakar Ram- 
bousek. Visi keturi buvo artimi 
komunistų partijos buvusio va
do Dubčeko rėmėjai.

Čekoslovakijos švietimo mi
nisteris Jaromir Hrbek univer-

ČIKAGA. — “Chicago Daily 
News” vakar įsidėjo ilgą Vytau
to Kasniūno laišką, kuriame ra
ginama iškelti Baltijos valsty
bių klausimą Jungtinėse Tauto
se. Laiške primenamos Lietuvos 
vasario mėnesio sukaktuvės, duo
dama žinių apie sovietų smurtą 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo
je ir apie partizanų kovas prieš 
okupantą. Sakoma, kad per tris 

dešimtmečius sovietai išvežė ar 
išnaikino 700,000 žmonių vien 
Lietuvoje.

NEW YORKAS. — Dail. Mark 
Rothko, žinomas abstraktinis 
ekspresionistas, buvo rastas ne
gyvas savo bute. Jis persipio- 
vė gyslas.

MANILA. — Amerikietis ka
reivis nušovė filipinietį, kuris 
su trim kitais vyrais įsilaužė į 
Amerikos karinį sandėlį. Du 
kiti buvo suimti.

Nenori svarstyti 
aštrių klausimų

WASHINGTONE. — Guber
natorių konferencijoje preziden
tas Nixonas prašė gubernatorių! 
paramos jo siūlomai šalpos įs-: 
tatymų reformai, šiuo metu kon
grese mažai yra šalpos reformų 
plano rėmėjų. Galimybė, kad 
pasiūlymas bus priimtas yra tik 
50%.

Patys gubernatoriai šiais rin
kiminiais metais nenori svarsty
ti klausimų, kaip mokinių vežio
jimas iš mokyklos į mokyklą sie
kiant rasinio integravimo. Šis 
klausimas yra aštrus, keliąs gin- i 
čus balsuotojų tarpe. Guberna
toriai nenori netekti balsuoto
jų nei negrų tarpe, kurie moki
nių vežiojimą remia, nei baltų
jų, kurie yra nusistatę prieš ve
žiojimą.

Apie 80 vietinių policininkų ir 
150 vieškelių patrulių vyrų ne
galėjo suvaldyti jaunuolių mi
nios. Miesto šerifas James 
Webster kreipėsi į Kalifornijos 
gubernatūrą, prašydamas at
siųsti 500 kareivių.

Teisininkas Kunstleris savo 
kalboje pareiškė, kad smurtas 
nesąs Santa Barbara mieste, jis 
viešpataująs policijos nuovado
se, teismuose, universitetuose, 
vyriausybės- pastatuose, kur vi
sur galima įžiūrėti svastikos še-

MICH»GAN/f k S ĮTWARREN 
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Laikys kalėjime 
kol susitvarkys

NEW YORKAS. — Panašiai, 
kaip Čikagos septynių riaušių 
kurstytojų teisme. New Yorke 
teisiami 13 Juodųjų Panterų na
rių labai dažnai teisėją pertrau
kia, kolioj a liudininkus ir kitaip 
trukdo teismo darbą. Čikagoje, 
kaip žinoma, teisėjas Hoffman 
nubaudė trukdytojus kalėjimo 
bausmėmis. New Yorke teisė
jas John Murtagh griebėsi kito 
metodo. Jis pranešė kaltinamie- 
siėms, kad teismas nutraukia
mas tol, kol visi kaltinamieji 
raštu pasižadės teismo netruk
dyti ir padoriai elgtis. Iki to lai
ko visi bus laikomi kalėjime.

šis teisėjo pareiškimas nu
stebino kaltinamųjų gynėjus. Jie 
tariasi su konstitucinės teisės ži
novais.

Demokratų vadai 
rengiasi rinkimams

WASHINGTONAS. — Demo
kratų partijos vadų posėdyje se
natorius George McGovern kri
tikavo prezidento Nixono vy
riausybės lėšų skirstymą. Prezi
dentas vetavo švietimo Įstaty
mo projektą, sakydamas,- kad 
tas įstatymas kursto infliaciją, 
tačiau jis ragina kongresą pra
plėsti gynybos raketų sistemą, 
tartum, tas praplėtimas infliaci
jos nekurstys.

Senatorius nurodė, kad vy
riausybė yra sumaišusi vertybių 
pirmumo sąvokas. Jis kritika
vo Nixono vyriiausybę už karo 
Vietname nebaigimą ir už in
fliaciją. Prezidento planas esąs 
suderinti nepriimtiną bedarbę 
su nepriimtinom bankų paskolų 
palūkanom, ši formulė atnešian
ti daug nemalonumų patiems 
respublikonų partijos politikams 
dar šių metų pabaigoje. — pa
reiškė McGovern.

WASHINGTONAS. — Senate visa eilė senatorių, jų tarpe 
respublikonai: Mathias iš Marylando, Percy iš Illinois ir Cooper iš 
Kentucky kritikavo vyriausybė dėl Laoso įvykių. Savo kalbose se
natoriai reikalavo daugiau žinių apie tai, kas vyksta Laose. Per sitetų darbuotojų susirinkime 
dvi savaites Šiaurės Vietnamo daliniai išvijo Laoso kariuomenę pasakė, kad didžiausias antiso- 
iš 30 pozicijų ir užėmė strateginiai svarbią Laoso teritoriją bei: vietinių, antisocialistinių, anti- 
valdžios aerodromą. vienais trijų aerodromų, kuriuos gali naudoti;partinių jėgų susibūrimas, pats 
transporto lėktuvai. Komunistai Plaine des Jarres valdė penke
rius metus, tik pernai Laoso kareiviai, remiami amerikiečių aviaci
jos, komunistus iš tos aukštumos išvijo. Valstybės departamentas 
tuo metu paskelbė, kad Laose laimėta “svarbi karinė pergalė”. 
Dabar komunistai tą vietovę nesunkiai atsiėmė. --
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Izraelį aptarnauja 14 užsienio 
lėktuvų bendrovių, jų tarpe ir 
Amerikos TWA. Nors Izraeliui 
nebūtų gyvybiniai svarbu oro 
susisiekimo netekti, vis dėlto, su
sidarytų daug nepatogumų ir 
nuostolių. Izraelį ir jo užim
tas arabų žemes lanko nemažai 
turistų. Jie daugiausia atskren
da lėktuvais. Izraelis siunčia i 
Europą daug vaisių ir gėlių, ku
rių žiemą Europoje nėra, šios 
prekės gabenamos lėktuvais. 
Pernai lėktuvais buvo išvežta 
apie 12,000 tonų Izraelio ekspor
tinių prekių.

Britanija, parlamento na
riams reikalaujant, pagaliau pa
smerkė terorą civilinės aviaci
jos lėktuvuose. Užsienio reika
lų ministerija, gavusi Izraelio 
ambasadoriaus Aharon Remez 
nusiskundimą, kad britai nepa
smerkia arabų veiksmų, gavo at
sakymą, kad Britanija smerkia 
visokį smurtą, kur jis bebūtų.

Izraelio transporto ministeris 
Weizman pasiūlė, kad civilinių 
lėktuvų įgulom būtų leista ne
šioti ginklus ir, reikalui esant, 
juos panaudoti. Jis nurodė, kad 
jūrų laivų kapitonai yra gink
luoti. Kodėl neturėtų būti gink
luoti ir lėktuvų kapitonai, kurie 
irgi yra atsakingi už savo kelei
vių saugumą? — pareiškė Weiz
man.

Egiptas nevaržys 
žibalo bendrovių

KAIRAS. — Egipto vyriausy
bės kalbėtojas spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad Ameri
kos žibalo bendrovėms, dirban
čioms Egipte nėra jokio pavo
jaus būti ištremtoms ar suvar
žytoms.

Po arabų valstybių galvų kon
ferencijos paskelbtame komuni
kate buvo grasinimas, kad ara
bai nepakęs, kad jų žemės tur
tai būtų paverčiami ginklais Iz
raeliui. Buvo spėliota, ar ame
rikiečių žibalo interesai arabų 
kraštuose nukentės. Egipte dir-

Evanstone, Nortwestern uni
versiteto salėje ateinantį ant- 

I radienį vėl turi kalbėti Kunstle
ris, kuris kartą čia jau kalbė
jo praėjusį ketvirtadienį. Po 
anos jo kalbos studentai Evans- 
tone išdaužė krautuvių langus ir 
padarė prekybininkams 25,000 
dol. nuostolių. Universitete su
darytas komitetas, vadovauja
mas matematikos profesoriaus 
Marvin Shinbrot, vėl kviečia ad
vokatą Kunstlerį pasakyti kalbą. 
Dar nežinia ar advokatas galės 
atvykti, nes jis kviečiamas kal
bėti visoje Amerikoje. Jau tik
rai pažadėjo būti kitas Čikagos 
teismo gynėjas Leonard Wein- 
glass, o taip pat, nuteistųjų gi
minės: Nancy Rubin, Tasha Del
linger ir kiti.

Santa Barbaroj vienas jau
nuolis, paklaustas, kodėl padegti 
banko rūmai, atsakė: “Nes čia 
laikomi pinigai, kuriais finan
suojamas Vietnamo karas”. Stu
dentų minioj buvo daug nestu- 
dentų, matyt, komunistėlių.
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Majoras Stasys Puodžius
tikrai mirė Štuthofe

jau tiktai po vieną skie
menį jis begalėjo ištarti. Po-ne 

ich bi-tte um 
prašau 

pravaitojo 
užgeso*’, 

jokio nusi- 
, - vien už

Morkūnas, iš-j die Ge-rcch-tig-keit, - 
'‘Reikia teisingumo

Pravaitojo ir 
lietuviai, 
nepadarę,

tėvynei Lietuvai 
sa 1 v-

VOS

liavojo” net visą naktį, 
dar tik pradedame 
kada pradėti “baliavoti”. 
sei, aiškus pavėlavimas, 
tą blogybę dar galima patai

reikia pradėti tuojau, jei-Į 
gu ne “baliavoti”, tai nors’ 
ruoštis tam

Visam tokiam pasiruošimui 
reikia iniciatorių. Vienas iš jų, 
skaitykim, jau pasirodė spau
doje, tai A. Nakas. Jis mini ir 
kitą asmenį tuo didžiai susirū
pinusį —“Raimundą M. iš Či
kagos”. Sakykim, kad tai bus 
p. Raimundas Merkys (6650 
So. Fairfield Ave., Chicago, Ill. 
60629, tel. RE 7 - 8823). Tai 
du. Vienas būtų komiteto pir
mininku, kitas — reikalų ve
dėju. Jeigu jie sutiktų, tai ga
lima būtų jiems pasiūlyti pasi
kviesti ir trečią — p. Povilą 
Kesiūną (5543 So. Albany

Chicago, Ill. 60629) —

as- 
tokio ko- 
kitokiems 
šiuo atve-

mes j u sunkiai įmanomi, o tuojau 
svarsty U, Į imtis iniciatyvos patiems pada-

A*

t z i
S ? <

ilW'-IWMIl—lt»
Ir tail 

Paleiskim, kad ’ kaitimo 
jis laike arešto galėjo būti su-! meilę 
šauudytas”.

Kad majoras Stasys Puo
džius tikrai mirė Štuthofo ka- 
cete, netenka abejoti.

apie Stasio Puodžiaus Šlepetys, 
knv- ] Prakas,

•K- I 
kas atrodys reikalinga. | 

Bet [arba ką kiti pasiūlys betarpiš-
i ar per spaudą.
Pirmus

At-{ryti,
savo l 

mirė baisiose 
gose.

Petro 
inenvs;

RIO 16 ŠVENTĖS MINĖJIME NEW
” ĮFN ¥ 
UL INŽ. J. VALAIČIO PRANEŠIMAS

šventės prasmė kurie juos gali betarpiškai ar la-
Kaic W?o valdybos nariui]bai paliesti’ žr?°nės neisidomi- 

man tenka maloni pareiga Vilko t 
inko ir visos valdybos var-!

čia susirinkusius nuošir- Į
ožiai pasveikinti.

2<_es renkamės kas metai pa
minėti Va.
i ries 5l' metus I
ba Vilniuje pasirašė Lietuvos ne
priklausomybės aktą.

ši

■ j H H

pirm
c J VISUS

asario 15 dieną, kurią 
ietuvos Tary-

Štai praėjusią savaitę spaudoje 
j teko matyti tvirtinimus, parem- 
Itus rimtais tyrinėjimų duomeni- 
mis ir skaičiais, kad jo dešimties 

j metų didmiesčių gyventojai tu- 
] rėš dėvėti dujokaukes apsisau- 
! goti nuo užteršto oro; kad po 
penkiolikos metų dėl suodžių ir 
dūmų tik 50% saulės šviesos te- 

| pasieks žemę; kad pasikeis že-

j 
i da palankų atgarsį tais reikalais į 
kalbėti, iš noro išspręsti Eu
ropos problemas, bet ir iš de
gamo reikalo užsitikrinti sau 
saugesnį užnugarį, kada Mao- 
cetungas ir kiniečių nesuskaito-i 
mi milijoaai godžiai žiūri į apy-1 
tuščius Sovietų Sąjungos Sibi
ro dar neseniai Kinijai priklau- • • * i \ .

ti -
sy- kai

tokius
gyvenimo

1- T ..... . ! Z.Ciiię , AAU UdMAClO Z.C“d:enp galima minėti ivai-; . x V. . ,., . , . . įmes temoeratura ir gali prasi-, vzxinais; kiekvienas jų .... * .
ftATi nv»<LH^in TinniA In/ixynn ovw

aii reikšmingas:
Ši d ena vainikuota mūsų tau

tos žadintojų ir tautinio atghni-i 
m o pranašų darbais i
■ ? as dienos aktas yra tautinis

siusius plotus.
Įsivėlusius į Vietname karą ir 

spaudžiamos milžiniškų vidaus 
gyvenimo problemų, kurių mes 
esame liudininkai, JAV palan
kiai žiūri j tarpvalstybinių san
tykių Earopcj tvarkymą.

Helsinkyje jau Įvyko Strategi-

“baliavoti”, 
'‘baliui”.

pasiūlymus Stasvs

ir žygiais; jarc>j nekalbant apie istoriją.
>, O vis dėlto vieną istorijos fvy- 

vienyoės žygis sujungęs suskilo-j čia šiandien derėtų prisimin-
ą Lietuvos tarybą.
rmi prad ią Lietuvos nepnklau- gegužės penkiolikta

o gyvenimo laikotarpio, šią Lietuvos Steigiamasis Seimas.]

Ši diena i įį

semt
dieną L
istoriją

šiandien tačiau atrodo tiks- 
agiau minėti Vasario šešiolik- 
tją re tiek kaip istorini faktą, 

bet kaip Lietuvos Nepri-

b 
t

norėčiau čia pat tuojau ir pa
daryti :

1) Paminėjimas
jau yra prasidėjęs.

<et ir tokios žinios žmonėmsi ................................ 'ne
moji konferencija. Toliau pasi
tarimai įvyks Vienoje. Vakarų 
Vokietija siunčia savo atsto
vus į Maskvą ir Varšuvą.
didysis išgama L’lbrichtas, Ry- 

i tų Vokietijos vadas, linkęs tar-

faktiškai!
Neatidė- j

lioti jo dar , keliems metams, j
gal lieposj 

ar rugpiūčio m., suorganizuoti 
rokiškėnų susitikimą Čikagoje.

2) Neapsiriboti vien baliu
mi ar pasikalbėjimu susitikus. 
Paminėjimą išplėsti į spaudą,j viso Rokjškio pažangos ir, 
suorganizuoti parašymą atitin-'* • .......
karnų straipsnių ir surinkimą 
reikalingų žinių. *

3) Nesusiaurinti ir 
menkinti jubiliejaus į pami
nėjimą. .. 
išleistuvių.

Artimiausiu laiku.

- P. Ke-

nesu-

M arkų no minimi 
Pakalnis, Zavadskas, 

rašė apie Stasio Puodžiaus Šlepetys, Zakarka. Kalaušiai, 
mirtį Balys Sruoga savo kny-i Prakas, Juozėnai, Pu<xlžiai,

goję, pavadintoje “Dievų miš- Rubliauskas, Fortūnatas Mor- 
ke’\ 156 puslapyje sakoma: kūnas ir daugelis kitų žuvo ne 
“Mirtininkų eilę pradėjo bu- vokiškuose kacetuose, 
vęs karininkas, aukštas tvirtas vo

Štai ka

savo
pavadintoje “Dievų miš-

156 puslapyje 
eilę pradėjo

Zakarka.
Juozėnai,

Rubliauskas,

as-

Avė.,

kurios nors klasės 
Gimnazijos įstei

gimo jubiliejaus šventę pada-

kultūros, visu rokiškėnų šven
te.

4) ^Pasvarstyti galimybę iš
leisti leidinėlį apie Rokiškį, ap
rašantį ne tik gimnaziją, bet ir 
platesnę istoriją, gamtą ir žino-

gimęs

liet bu-
an- 

okupuojant
enkavedistų

rusams
sušaudvti

47 metų vyras. Per rytinius pa- Iru kart 
tikrinimus mudu su juo sali- Lietuvą, 
mais stovėdavome
it iš anksto susitarę, alpdavo
me. Ligoninėn pateko jisai

YlosStasio Ylos knygą 
ir žvėrys“ lame pa

buvo pulkinin-

ir drauge,!
>-1 .

Pagal 
Žmonės 
iame kacete

Ijau turėdamas daugiau <39 lai- kai: Aleksandras Andriušaitis, 
Pasirodė, plau- j Vladas Gruzdinskas,

Chicagos našlių 
klubo veikla

Vasario 13 d. Hollywood 
Įėję (2417 W. 43rd St.) įvyko 
Chicagos našlių-kių ir pavienų 
klubo susirinkimas, kurį pravedė 
pirmininkė Mary Nabarieza. Su
sirinkimą atidarius, vienos mi
nutės atsistojimu buvo pagerb
ta mirusi narė, Kotryna Mali
nauskienė. šeimai nutarta iš
reikšti užuojautą.

Raštininkės Mary Urbelis 
skaitytas protokolas ir komisi
jos pranešimai buvo priimti. Pri
imtas Chicagos Lietuvių Tary-

C L igo n i n ė n p a teko

psnių karščio.
čių uždegimu jo susirgta.

Ligoninės gydytojai apžiūrė
jo j| tiktai į trecią dieną. Davė 
jam aspirino ir įsakė padaryti 
kompresą, kuris buvo padėtas 
vos sekamą dieną, kai ligonis 
ėmė jau sąmonės netekti.

“Su tokia temperatūra žmo
gui baisiai norisi gerti. Bet la
gerio ligoninėje

, Oskaras
i Urbonas ir Įeit. Patašinskas.I

Atrodo, sąrašą sudaręs as
muo į jo tikslingumą nekreipė

sa-

nome tik vieną gyvą 
siūną. Antras jo bendralaikis 
mokyt. Janulionis gal dar gy
vas tebėra Rokišky.

Mokyt. P. Kesiūnas
1893 metais sausio 8 d. Stenio- 
nių kaime, Pandėlio valsčiuje, 

nes, paliečiant visą jo apylin- Rokiškio apskriiyje, 
Gimnaziją.

civilizacijos Rokišky nuo 192l) metų rudens

i
baigęs 
dirbo dėmesio ir sužymėjo tik arčiau 

pažįstanjus.kę ir gal seniausią tos apylin- Panevėžio 
kės kultūros ir
centrą — Meškėnų piliakalnį, j iki 1922 mokslo metų pabaigos.

5) (Pasvarstyti galimybę 
įsteigti rokiškėnų ratelį, kuris 
rūpintųsi rinkimu žinių apie 
Rokiškio praeitį, 
išlikimu ir, bendtai, 
niais,

Kalbant apie rokiškėnų ra
telį, tektų nutarti, ką jais laiky
ti. Sakyčiau, tai būtų:

a) Kilusieji iš Rokiškio.
b) Rokišky gyvenusieji.
c) žmonės, kurie susigimi

niavę su rokiškėnais ar kaip 
kitaip susiję su Rokiškiu. Ro-

t/

Rokiškio gimnazijos mokytojas Povilas Kesiunas

Vėliau dirbo ir dar 
Kaune.

Stasys Juškėnas
mokėsi 

šiuo metu jis gyvena, 
kaip jau minėta, Čikagoje. Rū
pinasi savo namų 
žaidžia šachmatais.

[ tis... Europos saugumo konfe-
\ . . . ' . _ ■ rencija'gali netrukus įvykti. Jo-

T • -Iii yvuvjMA, SU

tos dienos Lietuvos nepnklau- .___ _____ _.x ja galima sieti ir tam tikrų vil
čių.

Lietuvos vadavimo sambūriai 
studijuoja šią padėtį ir atidžiai 
seka. Tai, be abejo, yra įvykis, 
kuris pareikalaus visos galimos 
Lietuvos draugų paramos ir lie
tuvių budrumo.

Per Europos saugumo konfe
renciją Sovietų Sąjunga tikisi 
apeiti Europos Taikos konfe- nių piliečių atsišaukimas į Jung- 
renciją, kuri dar neįvyko, nors tinių Tautų Organizacijos žino
jau sukanka dvidešimt penkeri gaus teisių komitetą, štai, kaip 
metai nuo Antrojo Pasaulinio 
karo pabaigos. Per šią Europos 
saugumo konferenciją Sovietai 
nori išvengti =įr Potsdamo sutar
ties straipsnių.^ kalbančių apie 
valstybių nepriklausomybę ir 
sienų atstatymą. Atlanto char- 
tos niekas nė neužsimena. Ji, 
matomai, skaitoma savo užda- ... . ... .. . . _ .j

ietuva grižo į \ alstybių jjs padėjo Lietuvos Nepriklau-'
Į somos valstybės pagrindus. Nuo: ‘/'fei“,, ! j e Lietuvai gresia pavojai,
somybė pasikeitė iš akto į fak
tą — tikrovę. Tuo įvykiu lietu
viai įrodė, kad jie pajėgūs pa
tys tvarkyži ir lemti savo ateitį.

šis istorinis įvykis čia mini
mas svarbiausia dėl to, kad jis 
teikia vilties ir šiandien. Jei Ne
priklausoma valstybė atsikūrė 
po Rusijos carų šimto vargi-

įvyk 
klausomybės idėją, kuri šian
dien, dabar mums nepaprastai 
svarbi, kuria mes turim vado
vautis šių dienų savo kultūrinė
je ir politinėje veikloje.

Mes renkamės ir rinksimės
Vasario šešioliktosios progomis nimo metų, ji atsikurs, ji išsiva- 
rabrėžti mūsų pasiryžimą ir pa- duos ir iš bolševikų okupacijos... 
rodyti jį kitiems; pasiryžimą 
Lietuvos nepriklausomybės be 

lygų ir 
išsižadėti 
v. gvvy 
viui gy 
imam siekti savo asmeninės ir I 

avo 
io.

Tarptautiniai Įvykiai
Dabar, palikę istoriją, pažvel-

įteikė lietuviams proklamaciją, skelbiančią siu mėty vasario 16—23 die- nare Eleną Miklienę, administratorių Robert C. Meade, bendruomenės 
Has IjetUVlU kovos UZ laisve savaite. f ricina -■ naPA AlaiaAMSAMA ... I lA+nvmr MAnarstin: Izanciil^ KJotAJ Varlra r* AmL

New Yorke operetės choro dirigentą Mykolą Cibą, Batuno vykdomojo ko- į ce+ą Simutį.
nas lietuvi y kovos už laisve savaite.
r.

miteto pirmininką Kęstutį K. Miklą, Great Nech Lietuviu Bendruomenės

Iš kairės į dešinę paveiksle matome narę Danutę Alilionienę ir Lietuvos generalinį konsulą New Yorke p. Ani-

nytzin už, protestą prieš Sovie-1 neseniai pasiekęs 40-ties Lietu-1 
tų cenzūrą buvo išmestas iš ra- į vos kunigu memorandumas, nu

vežtas Maskvon, kuriame nurodo 
mas neteisėtas religinio gyveni
mo slopinimas ir persekiojimas 
Lietuvoje.

šytojų sąjungos.
Pažymėtinas grupės tarybi-

Netikslu būtų tikėti, kad ši
tokie protestai yra pasiekę di
desnės reikšmės ar tuo labiau 
okupantui pavojingo laipsnio. O 
vis dėlto jie rodo linkmę, kuria 
gyvenimas galėtų pakrypti, pa-

lankiai kitoms aplinkybėms ir 
pasaulio politinei padėčiai kei
čiantis.

Kiekvienu atveju tai prošvai
stės tamsiame danguje.

(Bus"daugiau)

ne 
r.č 
t

nesužalotas niekados
Ji yra mūsų tauti- kim į dabartį vien tik į prae

is laidas, ji yra— lie- juslus metus. Pažvelkim į ap
linkybes ir įvykius, kurie turėjo 
Įtakos, ar kurie galėtų paliesti 

laisvės padėti bei

enti laisvam ir nevar

artimųjų laimės bei gerbti

proga yra įsivyra- 
protis grįžti į Lietuvos ar

me
v?s
apskriti
me
go laikų
toj imas,
prieš 500 su virš metų sumušė
vokiečių Ordiną, šiandien vargu

padėtiLietuvos 
klausimą.

Tarptautinių įvykių raidoje
viską nustelbė Vietnamo karas,

šis pareiškimas prasideda:
“Mes šį laišką pasirašusieji 

nesibaigiančių politinių persekio
jimų Sovietu Sąjungoj giliai su
jaudinti. išžiūrėdami tame Sta
lino eros grįžimą, kada visas 
mūsų kraštas buvo teroro apim-
tas, šaukiamės į Jungtinių Tau
tų žmogaus teisių komitetą, pra-tai pareities įvykių ir duo- Nigerijos-Biafros tragedija, Vi- vini atlikusi. Aktuali ir dažnai ................    k ; • ____ ____________ syaami ginti žmogaus teises,dūrinių Rytų neramumai, Toli-1 

mųjų Rytų kiniečių-rusų kau-{ 
tynęs ant Usuri upės kranto. Es
mėje tai, su mažom išimtim, at
skiri Įvykiai varžybose trijų mil-, 

'ar daug naudos Lietuvos reika- žinų: Vakarų valstybių, Sovie
tų -Sąjungos ir Kinijos. Šiose 
varžybose ryškesnį ir kas kart 
savistovesnį vaidmenį pradėjo 
vaidinti Japonija ir Vakarų Vo
kietija, ypatingai po pasikeiti
mų pastarosios vyriausybės sąs
tate. Ji yra pasiryžusi spręsti 
Vokietijos padalinimo, sienų ir

rpj prisiminimus iki Mindau- 
Aš to nedarysiu. Kar- 

kad Vytautas Didysis

l.ii gali atnešti. Musų istorija 
mums brangi, mes ją turime ži
noti ir < 
čia a

d ii
gyvena pirmiausiai šių dienų gy
venimu ir rūpesčiais. Net atei- 

įvykiais,

a

ja'ime ja didžiuotis, ta
kotiems ji nerūpi. Mūsų 

nka. net mūsų tylos draugai

ir rūpesčiais.
ties, artimos ateities
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Savings Insured to S2G,0G0. — Highest reserves.

A® IOAN ASSOCIATION ĮEKGHTON SAVINGS
4C71 ARCHER AVĖ., CHICAGO, ILL. 60632 1

N Mf’Zf‘KAMS IR DAINtNINKAW
WJJI6NOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ

D A IMU GAIDAS PIANUI:

^rrk nys heruvrškv Iravdtes dainelių ir šokty, 16 psi. Rinkinyl.

tokių žinių 
kultūri- 

o gal ir kitais reikalais.

kiškiu tektų laikyti ir visą pla
tesnę apylinkę, gal visą ap-
skritį.

i

i
I Į

•>

4ainos f r

> gKia šlamščia 
. tratama 

St/krinri I 
Svkt 
Kvk(.e«h

-

»k o |»'

»O'

5 eęu 
v?ia

v<
v
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H

gatdos:

8. Aguonėlės
9. Vakar vakarė1*

10. Augin tėvas
11 Meiles vėlsss
12 Siuntė mane motinėlė
43. čigonai
14. Peleda 

Noriu miege

du rinkiny* kainuoja tik $1.00,

I

Jei
čekį arba Money Orderi ui gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti

mo klaidoms, jas paštu, čekius prašome išrašyti
»r pas»vst« tokiu adresu:

Vuos g<ytr*y ir damv rinkinius galima gauti NAUJIENOSE.

laidoms,
'M.S

čekius

t
I
G

N \ r .1 I E N 0 S
n \T QTFV <T rPTCAGn R. ILLINOIS

i

kartojama pasidarė vadinamoji f
Brežnevo doktrina, parodžiusi 
tikrąjį veidą praėjusiais metais.
Doktrina,; kuri nustato, kad jo- Į tų, apie kuriuos mes šiapus gele- •

trypiamas mūsii šalyje”.
Panašių pareiškimų ir protes-

kiai komunistinio režimo vals- žinės uždangos nežinome, yra
- - . - . . v. i t • •tybei nevalia pasitraukti iš So- j tikriausiai'-buvę daugiau, šioje 

vietinės orbitos.
doktrina buvo pritaikinta Čekos
lovakijai. . Tautinės ir asmens 
laisvės viltys buvo sutremptos.
Dubčekas nušalintas.

Šitaip Sovietų Sąjunga iš
sprendė problemą. Bet ar šis 
sprendimas pastovus ir galuti
nis, tai klausimas, į kuri atsakys 
ateitis.

Praktiškai ši vietoje pažymėtinas ir Vakarus

suskaldė ir Komunizmo
Kils pasiprie-

Šis “sprendimas” šiurpu nu-Į 
skambėjo per visą pasaulį, bet 
kartu 
vienalytiškumą,
šinimas. Nekalbant apie komu
nistinę Kiniją, savo nesutikimą 
pasiduoti Maskvos besąlyginei 
valiai parodė ir kiti komunisti 
niai kraštai. To ryškiausias pa
vyzdys būtų Rumunija, pasi
kvietusi į svečius mūsų prezi
dentą Nixoną pasikalbėti apie 
ūkininkų santykių atnaujinimą 
ir tautinių šokių pašokti...

Pažymėtinai nemažiau svar- 
I būs įvykiai pačioje Sovietų Są
jungoje. Asmens laisvės, per il
gus dešimtmečius užguita, pa
galiau prasiveržė viešomis de
monstracijomis dėl Čekoslova
kijos Įvykių. Sekė protestavusių 
teismai, tačiau po to įvyko nau
ji protestai dėl šitų teismų po
sėdžio.

Siniayskis, Daniel, fizikos 
profesorius Sacharov, generolas 
Grigorenko, Pavel Litvinov yra 
pirmieji, kurie išdrįso viešai pa
kelti balsą už žmogaus teises ir 
tiž tai sumokėjo kalėjimo ar pa
našiom bausmėms, žymiausias 
šių laikų rusų rašytojas Solže-

Daniel,

I:

V i
m

■

•*
’̂•S

■i

Jaunas kanadietis turi neįprastą drau-
gą — jauną vilką, kuris atklydo į jo 
seneliu ūkį ir priprato gyventi .su 

žmonėmis.

n/K i l r A r A į £ L F AK A G LN .”

KITOS SKAITYTI
r • 5f \ f <

reikalais, 
rašo, pie

šia, dalyvauja parodose (Jung
tinė JAV ir Kanados lietuvių 
dailininkų dailės paroda 1970).

Mary

• Dalis čia paminėtų mokyto- tx>s kiškas ir paskiria Tarybai
jų (VI. Markevičius ir A. Na- 
mikas)
(Rokiškio apskr.) Vidurinėje 
Mokykloje bei mokytojų kur- 

kurie pradėjo
Kai kurie moki

niai, baigę Skapiškio mokyk
lą, vėliau mokėsi Rokišky,

dirbo ir Skapiškio

suose, 
kiek vėliau.

vėliau mokėsi

veikti

$25. Į klubą įstojo trys naujos 
narės: Valerija Radavičienė, An
na Narvainienė ir Monika Cicė
nas. Rengimo komisija užprašė 
visus susirinkusius Į St. Valenti
ne šokius, kurie kitą dieną tu
rėjo įvykti toje pat salėje.

St. Valentine šokiu vakaras

What makes a man leave

A better way to live.
Where an ordinary man can 

do the things he thought were 
just for others. ,

Where a man can own his 
own home. Maybe with a back 
yard and a fence.

Where a man can give his
children an education. A good
one at that

This is American living.
-And there are waiting lists, 

ten feet tali’, of immigrant 
families w’aiting to come here.

Most of us know about the 
good things around here.

Although sometimes we 
forget

So what are we supposed

tįį’ • -
■n

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

B

e
-t:

with a little old American
pride.

•For another thing, Bonds
help you.

They grow at a guaranteed 
rate, so you’ll have a nice bundle 
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 
paperwork.)

Or you can buy Bonds where 
you bank.

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.

s
S?''

lt fheyVe Irart, *tr4er». or 
rfrrtnoyrd. *e replace Tea^>

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds

rf O* CmckO.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 

♦

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
B! S* IMI
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Rokiškio aikštėje pastatytas Lietuvos nepriklauso
mybės paminklas.

žinoma, čia pareikštos min-

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H L 336 psL

3. M. Zošcenky, SATYRINĖS NOVELĖS/ 199" psL TZZZZ

TUVA. 699 psl. _ ___ ____ ....___ 1’

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA^

7. Prof?V. ^Biržiška/ SENŲJŲ’ UET^
RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. _______.....

8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl.___

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbaj. __________ ...______ ........ _

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS!__ ___

Vasario 14 d. įvyko St. Va
lentine linksmavakaris. Publi
kos prisirinko gana daug. Nuo
taika buvo gera. Visi smagiai 
linksminosi iki ankstyvo ryto. 
Svarbiausia vakaro atrakcija bu
vo Jurgio Joniko orkestras, ku
ris tiesiog šokdinte šokdino vi
sus pajėgiančius šokti. Pertrau
kos metu prie užkandžių ir ba
ro svečiai smarkiai šnekučiavosi 
ir linksmai leido laiką.

Linksmavakario rengimo ko
misija susidėjo iš Anna Sondux, 
Julijos Pocius ir John ,Joniko. 
Pirmininkė Nabarieza palaikė 
pavyzdingą tvarką, o patarnau
tojai žiūrėjo, kad svečiai būtų 
patenkinti. M. U.

net šiuo at-j 
žvilgiu niekuo nebuvo galima rithy 
padėti. Nevirinto vandens ger
ti negalima, o virinto — nėr 
kaip nėr. Tris naktis blaškėsi 
vargšas, maldaudamas nors 
lašelio vandens, -— deja, ir to 
lašelio ligoninėje nebuvo gali
ma gauti. Jam beklejojant, 
nuolat vaidenosi, kad jį kiša į 
krematorijaus pečių, 
jau pro kaminą lekia, 
bepajėgdamas, 
to, bet nuraminti jo jau nebe
buvo galima.

“Prašė maldavo pašaukti iš 
kito barako jam artimą vieną 
kitą žmogų, — jis jau jautė gy
venimo pabaigą.
viškai, lenkiškai, rusiškai, 
kiškai,

maldaudamas

kad jis 
, Kiek 

gynėsi jis nuo

galima.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Prašė lietu-
vo- 

nurodinėdamas, kuris 
barakas, kambarys ir lova. Ir
tai įvykdyti nebuvo 
Niekas nedrįso nakti pereiti per 

. kiemą. Ties kiemu bokšte sto
vėjo kulkosvaidis ir visus nak
tibaldas, pasirodančius kieme 
vėliau nustatyto laiko, 
neperspėdamas. * Likusią pas
kutines nakties 
Puodžius besiginčydamas 
komendantu. Komendanto, ži
noma, patalpoj nebuvo, bet ligo
nis vaizdavosi jį esant čia pat. 
Dėstė jisai komendantui visas

j lagerinio gyvenimo
Jau oro jam ėmė pri-j nybes.

šaudė

dali praleido 
su

prašinat-

Sustreikavo CHA 
tarnautojai

200 Chicago Housing Autho- 
tarnautojų paskelbė

streiką. Jie reikalauja algų pa
kėlimo visiems tarnautojams. 
Pradėjo piketuoti ir tos įstai
gos būstinę.

labai mėgiamas angliakasiu tarpe, 
i* ’* .................. ‘ ‘
kasyklas.

-

Austrijos dainininkas Udo Juergens 
labai mėgiamas angliakasiu tarpe, nes 
jis dainuoti nusileidžia ir į giliausias

&
o

1
1

gerokai
Kartais jis iš į u sugrįžta

išsipaišinęs, kaip
nuotraukoje.

ir šitoje
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Chicago Savings o o
and Loan Association
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^SAFETYOF 
TOUR SAYINGS

77;-.—mV 
į

H

PER ANNUM PER ANNUM
I F

r
f'

UP TO 
$20,000.

6 • -

OF $5000 OR MORE

I

l

r:-

7T

Ju tin- Čia
K

i 
I

arba atvirkščiai. Skapiškėnai 
su išlikusiais savo mokytojais 
buvo suvažiavę Kaune ir pa
minėjo mokyklų sukaktį.
esantiems skapiškėnams tiktų
su paminėjimo rengimu prisi
jungti prie rokiškėnų, nes 
šiaip ar taip, Skapiškis ir ta
da buvo Rokiškio orbitoje. Ro
kiškio Gimnazijos sukakties 
minėjimo, rokiškėnų jubilie
jaus šventės rengimo komitete 
(ir iniciatorių komitete) turė
tų dalyvauti ir skapiškėnų bent 
vienas atstovas.

Kazys Toliūnas

rokiškėnų,$5.00
$3.00
$2.00

$12.00
$4.00

$130

... $2.00 ir $3.00

2. Juozas^ Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl........................ ...............

4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ’ ATEINA’’’UB
TUVA. 699 psl. ______ _____ __________

5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psL
® «* * M * <■ a m iri— —- * — * — - -- - -

154 psl. ____________________
7

RIJA, diį tomai, 207 ir 225 psl.

6. J. Augusta it is,

9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl.

ir darbaj.

12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psi.

13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psi.
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. ....
e“ *■ * * • —« a _ ■’     — - - -

17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ.
18. Kipr*s Bielinis, TERORO

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

viršeliais $2.00, kietais ____________
y— “ ** - — —■——• — —- •• _

14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.

minkštais

$5.00
$2-00

$6.00
$3.00

S4.00 I
$2.00
$5.00
$5.00

16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00

310 psl.

236 psl. _.
IR VERGIJOS IMPERIJA

$3.00

karą Rokišky ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

tys tėra tik mano pasiūlymai, 
kuriems yra pritaręs dar vie
nas, kitas pažįstamas.
kamumas pasirodytų juos pa
svarsčius arba sulaukus kitų 
pritarimo.

Baigiant, dar tenka paminėti 
vieną iš pirmųjų, išlikusį gy
vą, mokytoją P. Kesiūną. Ten
ka nors akimirkai sugrįžti į tą 
tolimą praeitį, nuskendusią 
pusšimtyje metų.

Prieš I pas.
jau veikė dviklasė mokykla. 

. Tą mokyklą baigęs p. Mockus 
į pradžioje gimnazijoj mokyto
javo, o vėliau raštininkavo.

I pas. karo pabaigoje įsteig
toje Rokišky Saulės Gimnazi
joje buvo tik trys klasės. Dir
bo mokytojas K. Petruškevi
čius (dir.) ir Apanavičius.

Kiek vėliau (1919) dirbo 
mokytojai: J. Vienožinskis, A. 
Purenąs ir Didžiulis.

Taip 1920 ar 22 m. nuotrau
koje matyti mokinių tarpe šie 
mokytojai: VI. Markevičius, P. 
Kesiūnas, dir. Didžiulis, Enu- 
latas,, Jz. Petrulis, Matas Mi- 
laknis, A. Namikas ir kun. Bal
tumas.

šiuo metu iš jų visų čia ži-

ON CERTIFICATES
2 YEAR MATURITY

*
K

PER ANNUM 51/4_ v« Y • • • 1 WSumažino ligonių priėmimą >
Cook County ligoninė pa- C 

skelbė, jog ji esanti priversta > 
sumažinti priimamų ligonių M 
skaičių. Iš dalies tai padaryta W 
dėl to, kad švietimo ir regis- 9 
tracijos departamentui reika- > 
laujant buvo apribotos 42 gy- > 
dytojų pareigos. Mat, tie gy- 9 
dytojai kol kas nėra gavę Ii- li
cencijų verstis gydytojo prak- S 
tika Illinois valstijoje. Dėl tos J5 
priežasties pašalintas ir pagar- 1. 
sėjęs širdies ligų specialistas, K

Shuhbudin Rahimtoola, g
kuris ėjo kardiologijos depar- 
tamento direktoriaus pareigas.

0 per ANNUM PER ANNUM M

SLs.ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM T$1.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

I
211 psl.

20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS; biografija, 294 psl.

22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA/’ 416 pst ZZZZ

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

orderiu, šiuo adresu: .

angliškai. DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.

I.

- •. no b nefe

;■ 
f oan Assn.

John Pakelr Sr., Chairman of the Board

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

dr.
6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575

HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 13:30 ....

. Y. gF'1 ^Sjįį^iĮF w 0
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NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniu^ nuo 
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Subscription Rates;
in Chicago $18.00 per year, $10.00 per 
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$8.50 per six months. $4.50 per 
three months; Canada $18.00 per year; 
ocher countries $21.00 per year.

trims mėnesiams  --------- $4J50
vienam mėnesiui ---------- $140

Kanadoje:
metams________________ $18.00
pusei metų ____________  $10.00
vienam mėnesiui _ ______ $2.00

10 cents per copy, 10 c. on Saturday Užsieniuose:
metams________________ $2140
pusei metų_____________ $11.00
vienam mėnesiui ________ $240
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Chicago j e ir priemiesčiuose 

metams ....   $18.00
pusei metų _____ $10.00
trims mėnesiams_______    $5.50
vienam menesiui __________ $2.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
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pusei metų  ...... ............... $8.50

J. VLKS.

I
Atsišaukimas del St. Seimo

1919 m. lapkričio 20 d. Lietu
vos valstybės tarybos sudarytai 
vyriausybei paskelbus Steigia
mojo Seimo rinkimų Įstatymą, 
Lietuvos gyventojų atitinkamuo
se sluoksniuose kilo abejonių ar 
daug kas tuose rinkimuose da
lyvaus. Tada tokie demokrati
niai rinkimai buvo pirmiena Lie
tuvoj. Caristinė Rusijos val
džia per ištisą šimtmetį nesuda
rė jokių progų Lietuvos gyven
tojams balsavimo būdu bet ku
riuo klausimu pasireikšti.

O be to dar vietose Įsikūrus

nepriklausomai savivaldybėms, 
ne visos jos buvo palankios 
Lietuvos valstybės sudarytai 
vyriausybei. Juo labiau, kad 
1919 m. balandžio 12 d. papildo
mai sudaryta M. Sleževičiaus 
vyriausybė jau buvo atsistaty
dinus ir Šalyje kito sąstato vy
riausybei buvo susidariusi opo
zicija.

O kai kuriose Lietuvos vietose 
sauvaliavo kariškiai komendan
tūrose ar priešakyje jų atsisto
ję. }domu, kad tarp tų sauva- 
liautojų būta tokių, kurie Lie-

Prancūzijos prezidento misija
Prezidentas Nixonas, oficialiai pasitikdamas Pran

cūzijos prezidentą Georges Pompidou, pažymėjo vieną 
būdingą faktą: būtent, kad tarp Amerikos ir Prancūzi
jos užsimezgė artimi ir draugiški santykiai labai seniai. 
Faktiškai iš Prancūzijos buvo gauta parama tuo kritišku 
momentu, kai Amerika atsimetė nuo Anglijos ir pasis
kelbė nepriklausoma valstybe. Vadinasi, iš dalies Ame
rika su Prancūzijos pagalba pajėgė tapti nepriklausoma 
valstybe.

Tokiu būdu tamprūs ir draugiški ryšiai tarp Pran
cūzijos ir Amerikos užsimezgė beveik prieš du šimtus 
metų. Ir tas draugiškumo palaikymas tebesitęsia iki 
šiol. Savaime suprantama, jog per tą laiką pasitaikė ir 
nesusipratimų. Bet tai visai natūralu: nesusipratimai 
įvyksta ir tarp geriausių draugų. Tačiau vienas faktas 
yra ryškus: už suteiktą beveik prieš du šimtus metų pa
ramą Amerika atsilygino, kai Prancūzija dviem atvejais 
pateko Į labai kritišką padėti: išgelbėjo ją nuo kaizerinės 
Vokietijos, o antrą kartą — nuo Hitlerio dominavimo.

Po antrojo pasaulinio karo, kai valdžios pryšakyje 
atsistojo Charles de Gaulle, tai tarp Amerikos ir Prancū
zijos lyg perbėgo juoda katė. Nesusipratimai pradėjo 
vis dažniau pasireikšti, ypač paskutiniais de Gaulle val
dymo metais.

Tie nesusipratimai privedė prie to, kad NATO (Šiau
rės Atlanto sąjungos organizacija) priversta buvo iš
kraustyti savo būstinę iš' Prancūzijos ir apleisti ten 
Įsteigtus ’aerodromus. .Tas iškraustymas atsiėjo daug 
milijonų dolerių. Vėliau de Gaulle nemažai prisidėjo prie 
sukėlimo vadinamosios “aukso panikos”, kurios pasek
mėje doleris buvo pradėjęs šlubuoti.

De Gaulle neslėpdamas savo nedraugiškumo Ame
rikos atžvilgiu ir dažnai pasisakydavo prieš Amerikos 
dominavimą. Tik, galima sakyti, paskutinėmis savo val
dymo dienomis jis kiek suminkštėjo, kai prasidėjo stu
dentų riaušės, o paskui darbininkų streikai, kurie iššau-'

kė finansinę krizę. Suminkštėjo jis dėl to, kad Amerika 
atėjo jam į pagalbą.

Po de Gaulle pasitraukimo iš prezidento posto Pran
cūzijos politika ėmė laipsniškai kitėti, ypač Amerikos 
atžvilgiu. Galima sakyti, jog to pakitėjimo išdava ir yra 
atvykimas prezidento Pompidou, kuris yra pasinešęs su
stiprinti pašlijusius draugiškus santykius tarp Pran
cūzijos ir Amerikos.

Būdinga yra tai, kad Pompidou yra pirmas Pran
cūzijos prezidentas, kuris atvyko į Ameriką su specifine 
draugiškumo ryšių sustiprinimo misija. Tiesa, dviem at
vejais Ameriką aplankė ir prezidentas de Gaulle. Bet 
abu kartu jo aplankymo tikslas buvo — dalyvauti lai
dotuvėse: prezidento John F. Kennedy laidotuvėse, o 
antrą kartą — prezidento Eisenhowerio.

Nieko tad nuostabaus, kad Washington© administra
cija, kaip sakoma, paklojo kilimą pasitikdama garbingą 
svečią. Nelaimei, iškilmingumą gadina pasisukusios 
nepalankios nuotaikos Prancūzijos valdžios atžvilgiu dėl 
pardavimo Libijai 110 Mirage lėktuvų. Dėlei to keliamos 
demonstracijos, o New Yorko meras Lindsey pareiškė, 
jog jis nedalyvausiąs prezidento Pompidou sutikime. 
Chicagos meras Daley diplomatišku būdu bando išsisuk
ti nuo dalyvavimo šeštadienį Pompidou sutikime. Girdi, 
jis jau seniai buvęs pasižadėjęs kitur dalyvauti. Kong
rese irgi tas pats: kai kurie jo nariai iš anksto pareiškė, 
jog jie neatvyks pasiklausyti prezidento Pompidou kal
bos. Ir tai padarė. 0 vienas kongresininkas demonstra
tyviai apleido salę, kai prezidentas Pompidou pradėjo 
kalbėti ir teisinti Prancūzijos nusistatymą aprūpinti Li
biją lėktuvais.

Amerikoje vyrauja nuomonė, kad aprūpinimas Li
bijos lėktuvais tik dar labiau pagilins Vidurio Rytų kri
zę ir sudarys didesnį pavojų karui išsiplėsti. Tokiiųbū- 
du Libija pasidarė nesantaikos kaulu, kuris nemažą skai
čių amerikiečių, ypač Izraelio simpatizuotųjų, nepalan
kiai nustatė Prancūzijos valdžios ir tuo pačiu laiku pre
zidento Pompidou atžvilgiu. Ar nuo to nukentės (ir kiek 
nukentės) Pompidou misija pagerinti draugiškus san
tykius tarp Prancūzijos ir Amerikos, tai paaiškės tik 
ateityje.

11 u vos visuomenės platesniuose 
Iii- i-I siuoKsmuose nebuvo žinomi. 
Į Prieškariniais metais niekas 
j nieko apie juos negirdėjo, kiti 
net ir Lietuvoje negyveno.

Tie ir kiti reiškiniai neigia- 
i mai veikė abejinguosius ir da
linai pagrįstai jie abejojo, ar 

j kas gero išeis iš tų paskelbtų į 
St. Seimą rinkimų.

Tiesa, tada veikusios politinės 
srovės (socialdemokratu, val
stiečių liaudininkų, krikščionių 
demokratų ir dalinai tautininkų) 
su atsidėjimu darbavosi ir ra
gino gyventojus balsavimuose į 
St. seimą dalyvauti ir, aišku, — 
balsuoti už savus. Deja, kai ku
riose vietose komendantai truk
dė opozicijos atstovams daryti 
viešus pranešimus.

To meto veikusi Lietuvos vy
riausybė taip pat buvo susirūpi
nusi rinkimais ir opozicijos stip
riai veikiama 1920 m. kovo 2 d. 
išleido kreipimąsi Į Lietuvos gy
ventoj us dalyvauti balsavimuo
se Į St. Seimą. Tas atsišauki
mas kai kuriais požiūriais Įdo
mus ir šiuo metu prisimintinas 
ir primintinas, nes daug kam jis 
nežinomas.

čia dedame iš jo minėtinos 
ištraukos:

“Lietuva atbudo ir tampa ne
priklausoma valstybė. Ilgai 
kentę svetimą jungą, šio bai
siojo karo audrų sujudinti, šoko 
Lietuvos sūnūs ir dukters va
duoti savo tėvynės. Vieni dar
bu ir išmintimi stojo dėti pirmu
tinių vąlstybinio gyvenimo pa
grindų, kiti kardu rankoje savo 
krauju ir gyvybe ginti to, kas 
jau sukurta.

“Per paskutinius sunkaus 
darbo ir didelių pastangų me
tus sudarytos reikalingiausios 
valstybei statyti ir tvarkyti 
Įstaigos bei organai. Iš didžiau
sios šalies dalies išvaryti sveti
mieji priešininkai.

“Iš Mažosios -Lietuvos ligi pat 
Nemuno atitraukta visa vokiečių 
kariuomenė ir to krašto gyven
tojai per savo atstovus yra pa
reiškę valią susilieti su visa 
kita Lietuva Į vieną valstybinį 
kūną. Tik rytuose žymi mūsų 
krašto dalis su sostine Vilniumi 
vis dar tebėra svetimųjų užimta 
ir laukia atvadavimo.

“Jau arti yra svarbiausioji 
laisvės ir nepriklausomybės sta
tymo valanda, kada susirinks 
Steigiamasis seimas, kuris per
žiūrės visa, kas padaryta, ir nu
ties tikruosius Lietuvos valsty
bės pagrindus”.

Toliau pasakyta, iki kurios 
dienos turi būti Įteikti apygar-

Lempy įmonėje Scovitl darbininkas 
dažo lempos rėmus, į kuriuos bus vė

liau įdėtas dekoratyvinis stiklas.

dų komisijoms kandidatų sąra
šai ir kada prasidės rinkimai. 
Toliau atsišaukime sakoma:

“Atminkite visi, kad rinkti at
stovus yra ne tik aukštoji pilie
čio teisė, bet ir didžioji parei
ga! Atminkite, kad Steigiama
sis seimas grįš Lietuvos valsty
bės pagrindus. Jis išleis pagrin
dinius valstybės sutvarkymo įs
tatymus, nustatys svarbiausius 
žemės reformos dėsnius ir ki
tus pagrindinius Įstatymus. At
minkite, kad ant nutiestųjų Stei
giamojo seimo pagrindų reikės 
statyti Lietuvos valstybės ir jo 
piliečių rūmai.' Pagrindai turi 
būti tokie tvirti ir taip gerai nu
tiesti, kad mūsų tėvynės rūmuo
se būtų nepavojinga, laisva ir 
patogu gyventi.

“Tai bus padaryta tiktai ta
da, jeigu visų Lietuvos piliečių 
valia ir reikalai bus teisingai 
Steigiamam seime apreikšti ir 
apginti. Taigi, tegu nebus Lie
tuvoje nė vieno piliečio ir pilie
tės, kuris liktų nepadavęs sau 
tinkamų kandidatų sąrašo ir tuo 
tegu nebus išreiškęs savo balso.

“Todėl, kad laisvai galėtumėm 
pasiruošti prie rinkimų ir atlik- 
tumėm pačius rinkimus, visoje 
Lietuvoje nuimama karo padė
tis, palikus tik tam tikroje juos
toje, pagal demarkacijos liniją”.

Tas ilgokas atsišaukimas bu
vo baigtas šiais šūkiais:

’’Tik daugiai vienybės, patva
ros ir rimties: .

“Visi be išimties prie rinki
mų į Steigiamąjį seimą!

“Visi tieskime kelius savo 
laisvei ir nepriklausomybei!”

\ isaa susirinkimai buvo iš
laikytas demokratinėj dvasioj. 
JĮ pasirašė visi tuo metu vy
riausybės nariai. Vyriausybės 
pirmininku tada buvo £1. Galva
nauskas. Krikščionių demokra
tų buvo šie nariai. Dr. E. Drau
gelis ir V. Čarneckis; tautinin
kų — L. Noreika, J. Tūbelis, A. 
Voldemaras ir A. Merkys. Ir 
mažumų: žydų M. SoloveiČikas 
ir gudų — J. Voronko.

Socialdemokratai ir valstiečių 
liaudininkų grupės buvo opozici
joje ir tos opozicijos per Lietu
vos valstybės tarybą stipriai vei
kiama toji vyriausybė išleido to- 

i kio turinio atsišaukimą.
“Tenka pastebėti, kad tas at

sišaukimas rado atgarsi gyven
tojuose, nes balsavime dalyvavo 
virš 90% turinčių teisę balsuo
ti ir niekas St. seimo rinkimų 
neboikotavo. Jie įvyko tvarkin
gai, be jokių didesnių nesusipra
timų”.

Būdinga, kad nors tą atsišau- 
, kimą pasirašė tautininkai ir rin
kimuose su savo Jcąndidatais jie 
dalyvavo, bet niekas jų nebu
vo išrinktas į Steigiamąjį seimą. 
Daug kas jiems pakenkė, o ypač 
jų sumanymas kviesti Lietuvai 
karaliumi vokiečių nusigyvenu
sį kunigaikštį. Deja, Vokieti
jos revoliucija visa tai nušlavė, 
bet Lietuvos gyventojai nepa
miršo to tautininkų užsimoji
mo.

New Yorko šuny parodoje pirmą vie
tą laimėjo kalė "Ariba's Prima Don
na", namie savininkų paprastai, va

dinama Suzy.

VL. BARONAS

Inž. B. Buntinas, ■ 
kuri mes visi (nežinau kodėl) vadindavo
me Priėkųm, buvo laivo motoristas, kurio 
žinioje ir atsakomybėje buvo laivo mo
toras, kad reikalui esant, juo būtų ga
lima naudotis, nes “Budys” buvo bur
laivis ir motorą naudodavome tik tada, 
kai būdavo reikalas — audros metu arba 
siauruose tokiam laivui, vandenyse — 
Kuršių mariose, kur “Budžiui” pasikliauti 
vien burėmis nebuvo galima. Prieš kiek
vieną kelionę jūron, Kr. Plonaitis sušauk
davo visus “Budžio” įgulos narius, paskirs
tydavo darbus ir prieš kelionę pats atidžiai 
patikrindavo ar viskas padaryta. Dirbda
vome dienomis, savaitėmis (po tarnybos 
valandų) kartais iki vidurnakčio, kad vis
kas kelionei būtų paruošta, kad kelionė 
būtų saugi. Mažiausiai dirbo inž. B. Bunti
nas, pasirodydavo tik dieną ar kitą prieš 
pat išplaukiant ir užklaustas kaip yra su 
motoru, visada atsakydavo: “alles in But
ter”. Jis, Pričkus, buvo geras jūrininkas, 
bet laive “Budys” buvo mažiausiai patiki-
mas — ar jis yra atlikęs savo pareigą — ar 
yra peržiūrėjęs motorą. Dėl to mes kartais 
ir pasiginčydavome, ypač po vieno nepa
sisekimo, kai buvo numatyta išplaukti po
rai dienų jūron, bet iš uosto negalėjome iš
lįsti dėl to, kad visada geros nuotaikos 
Pričkus su savo “alles in Butter” negalėjo 
užvesti motoro net per 4 valandas... Jū
ron išplaukėme jau naktį, patekome stip
rinu audron ir pary čiui turėjome* grįžti į 
uostą dėl to, kad nebuvome tikri ar moto
ras ilgai veiks, šiaip jau Pričkus ir jo bro

lis Walteris buvo vieni iš pagrindinių įgu
los narių, kurie išlaikydavo bet kokią au
drą, kai mes, jaunesnieji, ypačiai pradi
nėse kelionėse, tuoj “sušlapdavome” ir su- 
krisdavome patogiose miegamos kajutės 
lovose...

Gerai pamenu mūsų pačią audringiau
sią ir pavojingiausią (1929 m.) kelionę į 

, Visby (Gotlando saloje, Švedijoje), kai 
per tris dienas ir naktis siautė baisi audra 
(su lietumi). Mes jaunesnieji, ypačiai gi
musieji toliau nuo jūros, iš kojų išvirtome 
jau pirmąją audros naktį. įgula beliko tik 

; tokia: Kr. Plonaitis, Pričkus, jo brolis 
Walteris ir uosto locas šprincas (artimojo 
plaukiojimo prekybinio laivyno kapitonas, 

• latvis, bet kažkodėl tarnavęs Klaipėdos 
i uosto locų žinyboje). Ne šprincas, paten- 
į tuotas kapitonas, ne Pričkus (K. Mažono 

labai aukštai vertinamas planavime ir bu
riavime), bet Kr. Plonaitis buvo tikruoju 
kapitonu, nes visų pasitikėjimas buvo su
dėtas Į jį, i jo sugebėjimus ir ištvermę — 

į ką jis buvo įrodęs ankstesnėse pratimų ke- 
j lionėse. Kaip tie keturi išlaikė tokią audrą 
j tris dienas ir tris naktis, kuris miegojo ir 
kuris buvo prie vairo, aš dabar negalėčiau 
pasakyti, nes mus, sukritusius laivo vidu
je, Kr. Plonaitis gana grubiu balsu vieną 
po kito pašaukdavo tik prie vandens pom
pos, nes vandens jau buvo ne tik kajutėse,
bet ir motorinėje. Jei motoras būtų susto
jęs, mes niekada nebūtume grįžę... Mačiau 
tokiais momentais, kad ir pats šprincas 
(kaip sakiau — patentuotas laivo kapito
nas, uosto valdybos duotas mūsų įgulon 
jūrinio patyrimo sumetimais) dairėsi į 
Kr. Plonaitį, anot K. Mažono, tik “... kiek 
apsipratusį su žvejų valtimis... ” Pričkus 
ir čia buvo stiprus ir geros nuotaikos toje 
audroje, kaip ir visada.

Nepamenu dabar, ar toje kelionėje da
lyvavo Martynas Brakas, kuris, kaip Plo-

Inž. B. (Pričkus) Buntinas vairuoja 
"Gulbe0 1932 m. Kategate. Kaip nuo
traukoje matyti antrasis (Besan) stie

bas nulūžęs audros metu.
naičiai ar Buntinai, taip pat buvo patvarus 
audroje ir ištvermėje. Rodos, šią, mūsų 
“Budžio” beveik tragišką kelionę, jos 40 
metų sukakties proga, gana vaizdžiai yra 
aprašęs “Dirvoje” jos bendradarbis L. 
Knopfmileris, vienas iš “Budžio” jaunių 
įgulos narių (koks nelemtas sutapimas —
Kr. Plonaitis jį paskyrė inž. B. Buntino 
(Pričkaus) padėjėju ir dėl to, kad jis dir
bdavo motorinėje darbus, kurie nebuvo iš
imtinoje Pričkaus atsakomybėje — “Knop
kis”, kaip mes jį tada vadindavome, bū
davo visada suodinas ir tepaluotas — alie- ’ vos Buriuotojų Sąjunga 
j uotas... Bet, nežiūrint tokio nepatrauk-
lauš darbo, tas “Knopkis” — Leonas Knop
fmileris, dabar gyvenąs Čikagoje, išliko 
vieninteliu Kr. Plonaičio jūrų skautų auk
lėtiniu, kuris jūros meilę lietuviškam jau
nimui atnešė net į JAV, kur pirmaisiais 
imigracijos metais (po II-jo karo) jis or
ganizavo ir vadovavo Amerikos lietuvių 
jūrų skautams, Rodos, jis bus vienintelis,

kuris dirbdamas juodžiausią darbą (moto- 
' rinėje) “Budžio” įguloje Klaipėdoje, atve- 
i žė šviesiausią dvasią lietuviškai jūrų skau- 
i tijai Amerikoje. Jo asmenyje — geriausias 
! įrodymas, kad lietuvis nori ir gali būti jū

rininku, tik gaila, kad tokių “Knopkių” 
mes mažai turėjome Lietuvoje, ir dar ma
žiau čia Amerikoje.

“ŠI ISTORIJA GAL TIKTŲ 
KOMEDIJOS SIUŽETUI”

I j

Bet jei man dar ir šiandien reikėtų pa- 
■ sirinkti jachtos vadovą — Pričkų ar Kristu- 
: pą, neneigiant Pričkaus sugebėjimų ir ' 

pajėgumo jūroje, aš pirmoje eilėje balsuo- i 
I čiau už Kristupą, nežiūrint to, kad ir vie- ! 

nas ir kitas man buvo prieteliai tik jūroje, 
bet šiaip gyvenime — geri pažįstami... 
Dėl formalumų — kas turėjo ar neturėjo 
leidimą jachtai vadovauti (pagal K. Mažo
nų tokius leidimus turėjo jis ir Pričkus) — 
teigimai ar paneigimai neturi reikšmės, 
nes Kr. Plonaičio vadovaujamas “Budys” 
išplaukdovo neretai kelioms dienoms atvi- 
ron jūron, net į svetimus uostus ir dėl to, 
niekas ( iš uosto administracijos) nedarė 
jokių įspėjimų. Kai 1938 m. Klaipėdoje 
buvo surengta tarptautinė regata, Kr. Plo
naitis vadovavo jachtai “Šaulys”, kuri sa
vo pačioje didžiausioje regatos klasėje 
laimėjo pirmą vietą: Kr. Plonaitis ir tada 
neturėjo jachtos vadovo “patento”. Tik ne
žinau kodėl, paskui, daug vėliau, Lietu- 

1940 metais jau
persikėlusi Kaunan, Kr. Plonaičiui net ne
prašant, jam atsiuntė 1—mos eilės jachtos 
vado diplomą, kurio lietuviškame tekste 
pasirašė Lietuvos Buriuotojų Sąjungos pir
mininkas dr. Didžys, o angliškame ir vo
kiškame tekste — sekretorius Dėdinas. Ir 
matykite — šito dokumento registracijos 
eilės nr. yra No. 1. Taigi, Kr. Plonaitis prieš 
patekdamas Į K. Mažono “Gulbės” įgulą 

buvo kur kas daugiau “apsipratęs” buria
vimo (jūroje) sporte negu inž. B. Buntinas 
ar pats K. Mažonas. Ir K. Mažonas, tur būt, 
sutiks, kad tai buvo gal daugiau negu 
“ ... kiek apsipratęs su žvejų valtimis” — 
kaip Mažono sakoma “Dirvoje”. Ir jeigu 
inž. B. Buntinas kur “ apsiprato” su buria
vimu, tai tik Kr. Plonaičio vadovybėje, nuo 
pat 1927 m. dalyvaudamas “Budžio” ilgo
se kelionėse, kur tikruoju laivo vadu ir bu
vo Kr. Plonaitis, kuriam padėdavo tik kai 
kuriose ilgose kelionėse uosto valdybos 
skirtas profesinis jūrininkas, o kai kuriose 
apsegdavome ir be jo.

Po kelias dienas, kartais gana audrin
goje jūroje išburiuodavome be jokio pro
fesinio jūrininko pagalbos ir tokiais atsiti
kimais įgulos nugarkaulį sudarydavo va
dovas Kr. Plonaitis, inž. B. Buntinas, jo 
brolis Walteris ir rečiau dalyvaująs M. 
Brakas. Jie visi buvo puikūs vyrai jūroje, 
geri buriuotojai, bet visur ir visada — va
dovu buvo “kiek apsipratęs su žvejų val
timis” Kr. Plonaitis. Visa tai pastebėjau 
dėl to, kad K. Mažonas “Dirvoje” pabrėžė 
gero sportininko ir lietuvio vardo gynimą. 
Ką šiuo atveju reikėjo ginti, kiekvienam 
turi būti aišku iš to, kas parašyta “Dirvo
je” ir dabar mano atsakyta “Naujienose”...

Taigi, mielas Mažonai — sakykime, 
kad įvyko mūsų poros buriuotojų grupių 
kolizija istorijos vandenyse. Turiu vilties, 
kad ir Tamstos , net ir labai kandžiu pasi
sakymu ir mano atsakymu abi pusės ir 
ypačiai “Gulbės” ir Tąmstos, kaip jachtos 
vadovo vardas — tinkamai “suremontuoti”.

Kai dėl teigimo? kad "... šita istorija 
gal tiktų komedijos siužetui ar linksmos 
operetės libretui... ” — su tuo visiškai su
tinku, nes tokią ją pats autorius “Dirvoje” 
pristatė skaitytojui?’

Pabaiga
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P QWJ’ClHOSf*
sakinių, dargi beveik su vi- 

j sais establišmento skyrybos žen- j 
j klais. štai, pirmasis, — Užuo- 
Į jauta. Padeklamuosiu jų sa- 
| viškai, neeiliuodamas:

“Saulė kabėjo danguje, it
Į Į 93 numeruotus puslapius su- Į vienišas kaušas pasimetęs nuo, 
I krauta 59 eilėraščiai. Knygoje Į kompaniono. Mano medinė kcT • 
yra keturios dalys. Pirmojoje j ja gavo saulės smūgį ir gulėjo 

šaligatvio plyšy, šaukdama pa
galbos. Praeiviai praėjo, saulė 
kalbėjo, aš sėdėjau ir žiūrėjau 
protarpiais į saulę, protarpiais 
į koją. Skauda? Duok, papu
siu!”

Ir dar vienas — Geros naujie
nos:

’’Man patinka paskutinis sau
lės spindulys prieš naktį, tary
tum paskutinis laiškas iš myli
mosios, paskutinis mirštančio
jo oro įtraukimas ar paskutinis 
žvilgsnis pro kalėjimo langą į 
žydrią padangę. Bet iš jų, man 
geriausiai patinka paskutinis 
saulės spindulys, nes užėjus nak- 
čiai aš pasiskolinu mėnulį ir prie 
tave lango užbūgniju Schuberto 
serenadą, kol saulė ir tu paky
lat iš lovos ir sakote man: gy
vate, pakėlei vėl mus”’

Pirmasis eilėraštis, mano j 
blyną paverstas, turi knygoje 
25 eilutes, o antrasis — 27. Abu 
ten jie užima po puslapį.

Vienas trumpiasių šiame sky
riuje yra Meilė. Tebūna jis še- 
revras Nr. 1. 0 šedevru Nr. 2

džiais. Antrojoje — 14, su 744 
žodžiais. Trečiojoje — 15, su 
934. Ketvirtojoje — 15, su 689 
žodžiais, žodžiai tai reiškia gry
na esencija, vadi namų jų eilėraš
čių tekstas, neskaitant trumpų 
ir labai ilgų pavadinimų. Pakal
bėkime apie kiekvienų dalį at-

Dt ■’’JčriSč.'ai y’*a nubraižyti, 
kaip mes braižome automobilių 
dalis. Abiejų duota side view: 
64 p. — Bananas, o 81 p. — Ūpo 
dalykas. Apie jį vėliau, nes ki
tame skyriuje. Bananą laikau 
pusšedevriu. Brėžinį.

Medinės mintys — pats ly
riškiausias visoje knygoje. Vėl
gi, Melancholija — visiškai pa
gal pavadinimą Kur čia ciniz
mas? Nė lašo- Matomai rašyta 
didelio graudulio išsiveržime?

Apnuoginti žodžiai — ketvir
tasis, paskutinis skyrius, čia 
eilėraščiai ne visi savo vietoj, 
nes Apologija, Manifestas ir 
Sinchronizuotas prisikėlimas — 
tikrai ne apnuoginti. Yra, re-

I . *.arpyje. Pirma mokesčių 
dalis turės būti sumokėta iki 
gegužes 1 d.

Turkijoje įkalintas
Chicagos studentas

Chicagietis Ronald L. Fni- 
mons pereitų metų pabaigoje 
buvo areštuotas Istambulyje, 
Turkijoje, kai jo kambaryje 
buvo surasta 10 svarų hašiši 
(labai stipraus narkotiko). 
Trečiadienį jis buvo teisiamas. 
Teisėjas jam paskyrė penkių 
metų kalėjimo bausmę.

Emmons yra 21 metų am
žiaus. Jis lankė Northern Illi
nois universitetą.

CANDID WEDDING
PHOTOGRAPHER

Jei norite nuotraukomis įamžinti savo' 
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai 
kreipkitės i mūsų virš 30 metų paty
rimą turincų studijų. 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

GfiLININIAS
(PUTRAMENTAS)

T inktmymn arba liūdėto valandoje 
gražiawū<4( gėles ir vainikai, antka- 

pių papuošimai ir sezomnės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harl+m Ava. 586^1228

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GBLIMYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Talafonai: PR 84)833 ir PR 84)834

PETKUS!
Nesąmonių galerija — pir

moji. Nesąmonių nedaugiau, 
kaip kitose, tad pavadinimą lai
kome tik manieros dalyku.

Kas eilutė, tai žodis arba, du, 
retai trys, dar rečiau keturi ir 
daugiau. Neaišku, ką norėta iš 
tokio neritmingo ritmo išgauti? 

| Neretas eilėraštis, tai pora-tre-

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Bed. Ban
dažai. Speciali pagalba koįomt 
fArch Supports) ir L L

ORTHO^EDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, UI. 60629 

Telef.: PRospe«t/6-5Q84

Rez. GI 8-0873 I

DR. W. M. EISIN - E1SINAS 
rx^uScKiJA IK MOTERŲ LIWS 

GiN£KOL0GlNĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

MOVING 
Apd raustas per kraustymas 

is įvairi? atstum?. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882 n . ? - r —

DR. A. JENKINS 
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 
Rebid. telef.: GArden 3-7278 

..— --- į ——-q ■■■■-., T ,   , , lr—— 

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

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

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

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETR1STAS 

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R.ŠE R Ė N AS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063 
n'T I-I—r-Base— ■ rn w h i r i. i.. iru iiiiiih i1 bs—

■GRAD1NSKAS
. . - ■ , j";- . ------ ■ ■ ■■

PASKUTINĖ NAUJIENA: ;

- tv $124^5:
I š P A R D A V I M AS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

Ofiso te!.: 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 ii ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

“contact lenses’1

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PCSLĖS Mt 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

Vai; antrad, nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso telef~ 776-2380
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. tek: WA 5-3099

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

Every tree, every shrub, 
and *11 cur wildlife depend on 

Ton » help prevent 
font fin*. So state fitar 

Smokey's ABCs: Alwsys 
hold matches HU cold. Be sure 

to drown *11 campfires, 
sdr the ashes, end drown 

them *g*ia. Crush all 
smokes dead out.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą._

DR. V. P. TUMAS0N6 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofišo 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

Ploael Only yowcaa 
prevent forest fires

pavadinkime Dievo mirtį.
Kelionės ir svajonės — ant

roji grupė. “Lietuviais esame 
mes gimę” čia užgiedame nuva
žiavę į Tijuaną:

“Mums siūlo:
Ei, Amigo, 
Meksikonių? 
Ne...
Japonių?
Ne...
Lesbijonių?
Ne, Senor, 
Mes patriotai, 
Norim 
Lietuvaičių..

Pritariu! Keliu abi rankas! Už 
šedevrą Nr. 3.

“Selkirkp kalnyne” — vėl la
bai gražus gabaliukas. Jo 31 
eilutę sudėjus į 3 ar 4, išeitų 
pora poetiškų sakinių.

“Raidės laivo griaučiuose” — 
eilėraštis 33 puslapy. O kurgi 
“Raidės laiko griaučiuose”? Jų 
niekur kitur nėra, kaip tik vir
šeliuose.

Popietis, praleistas prie Klu- 
ane ežęro, prakaituojant su kla
sikine forma. Ritmas — pusė 
velnio. Bet rimai? Rimai, Ri
mai, kokie tavo rimai! Mėlynė 
— krūtinės, platuma — ūkana, 
dykuma — lyguma, kalnyne — 
tėvynė. Vaje, vaje!

Išrinktųjų problema tikrai di
delė, nes

“Tik ką darysim danguje, 
mes išrinktieji, 
kai per šeimynišką 
baliuką 
nebus kur 
benkartus padėt?”

Trečiasis skyrius — Karna
valas. Kodėl Karnavalas? Ir čia 
pavadinimas tik iš gudrumo.

Ar matei, klausia poetas, juo
dą saulę, vienišą medį, raudo
ną kilimą, baltą statulą, ir vis 
atsako — nematei. Ir bara, kam 
giriesi, jog viską matei. Noriu 
pridėti dar bent 33 kartus “ar 
matei” ir patvirtinti, jog -nema
tei. Bet tuščias būtų šnekėji
mas.

Jeigu saujelė džiaugsmo iš 
50-to puslapio nepateko į pasku
tinį knygos skyrių, tai gal tik 
todėl, kad ir su lietsargiu, ir su 
suknia...

Kalbant viešai, tai man visiš
kai nepatiko eilėraštis Asmeniš
kai kalbant. Nagi, va, ištisai, 
bet neeiliuojant:

“Asmeninės mintys yra ne
matomos, negirdimos ir nedali- 
namos kitiems. Jei būtų ma
tomos girdimos ir dalinamos ki
tiems mintys nebūtų asmenines 
ir aš neturėčiau parašęs šito 
kvailo eilėraščio. Dabar aš tu
riu eilėraštį, o mano mintys pa
lieka asmeninės kaip visuomet—”

gis, nevisai nuogų ir daugiau. 
Išskyrus išimtis— pavadinimas 
tinkamas. Pats pirmasis •>— Kū
rybinis netikėtumas — ne tik 
turi tris dimensijas ir nusimo
vęs kopines, bet turi ir kvapą.

“Does she or doesn’t she?”, 
plaukų kirpėjo lūpomis klausia 
antrame eilėrašty. Trečiame 
moters krūtis lygina su smėlio 
kauburėliais ir apsišaukia Casa
nova. Ketvirtas — Bėdos. Ir 
šitas in wrong department. Jau 
minėtas Ūpo dalykas, tai še
devras Nr. 4. Gili filosofija ir 
skaidriai gelsvai šilta lyrika. O 
tačiau nereiks nei Girniaus, nei 
Maceinos, nei Sietyno, nei šil- 
bajorio pagelbon kviestis...

Nesvarbu kokios tavo akys, 
Pupa — šedevras Nr. 5. Ir čia 
apsieiname be filosofų ir be kri
tikų išaiškinimo, nes priešais ją 
nėr veidrodžio ir matom ką ma
tom.

Pagaliau, šeštuoju šedevru 
skelbiame Metamorfozę — vie- 
nuolikos-žodžių meilės poemą. Ir 
šedevras Nr. 7 yra Tavo ir mė
nulio šviesa. Tuomi viskas už
sibaigia. Žinau, norėtumėte, kad 
pacituočiau bent jau tuos še
devrus? Ha! Tuomet gal kiltų 
geismas ir trims tūkstančiams 
trims žodžiams?

Tai 
kaip 
gi

Vietomis lyriška 
vietomis 
su 
atomazgom. 
Vietomis 
su pamazgom. 
Vietomis 
nu 
tylėta 
vietomis 
nu 

šne 
kė 

ta. 
Vietomis 

. ciniška 
vieto 

• mis ki 
toniš ' ■ 
ka

Pavojingiausias Chicagos 
distriktas n

Engelw’ood distriktas yra 
pats pavojingiausias Chicago- 
je. Taip teigia to distrikto po
licijos leitenantas William 
Craven. Tas distriktas pasi
darė labai pavojingas dėl to, 
kad čia daugiau negu kur ki
tur siaučia jaunuolių gaujos. 
Pernai nuo susišaudymo nu
kentėjo 693 asmenys. Areštuos
ią buvo 8,000 jaunuolių, ku
rių amžius neprašoko 21 me
tus.

Užkrėsti guobos medžiai
Chicagoje priskaitoma 250, 

000 guobos (eini) medžių. Iš 
Į jų apie 50,000 esą užkrėsti va
dinama “olandų guobos liga” 
Užkrėstus medžius teks paša
linti, kad jie neužkrėstų svei
kų medžių. Iki šiol miestas jau 
sunaikino 60,000 užkrėstų 
guobų.

Per klaidą įkalino advokatą
Per klaidą Civil centre buvo 

Įkalintas advokatas Richard J. 
Friedman. Tai Įvyko dėl to, 
kad klaidingai buvo suprastas 
teisėjo Friedlundo patvarky
mas.

“Kalėti” adv. Friedman te
ko neilgai, vos tik dvi valan
das.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
1,/ 2533 W. 71st Street
JX ■> Telef.: GRoovehUl 6-2345-6

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

f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

į—  r 11111 rr*”- ... .....SSSgSBBaMaBgaMSggg

SENIAUSIA IR DIDŽL4USIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

Padidėjo studentų skaičius
Chicagos miesto koledžuose 

dabar priskaitoma 35,113 stu
dentų. Pernai jų buvo 34,187. 
Didelė dauguma studentų lan
ko koledžus tik po apribotą 
skaičių valandų per savaitę. 
Vadinamųjų pilnų studentų 
skaičius dabar siekia 12,761.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIM A U

— Šakiu Apskr. Klubo narių susi
rinkimas įvyks š. m. kovo 1 dieną 

i (ateinanti sekmadienį) 3 vai. p. p. 
; Vyčių salėje, 2455 W. 47th St., Chi- 
Icagoje. Visus narius ir svečius, no- 
Srinčius būti klubo nariais, prašome

R. E. Cenzentas gausiaį dalyvauti. Turėsime svarbių 
; pasitarimų ateities reikalais. Po su
sirinkimo kavutė.

Padidino mokesčius K,wbo vaidyba

Chicagos namu savininkai 
turės mokėti didesnius mokes
čius. Pakėlimas mokesčiu sieks 
dešimt nuošimčių su viršum. 
Jei kas pernai mokėjo, saky
sime, $400, tai šiemet jau tu
rės mokėti Š44O su viršum. Tai 
vienas pačių didžiausių mo
kesčių pakėlimas namams 
Chicagos istorijoje. Maždaug 
toks pat pakėlimas taikomas 
ir “asmeninio turto" mokes
čiams.

Mokesčių sąskaitos bus iš-

— Liefuvty Moterų Draugija Ap- 
švieta rengia smagią lošimo popietę 
sekmadienį, kovo 1 d., Chicagos Lie
tuvių Audi tom jo j, 3133 So. Halsted 
St. Pradžia 3:00 vai. p. p. Bus gra
žių dovanų ir gardžių užkandų atsi- 

■ lankiusiems. Kviečiama visuomenė 
• atsilankyti ir paremti Apšvietos Drau
giją, nes visuomet prisideda su auko
mis labdarybei. Komisija ir valdyba 
deda visas pastangas, kad atsilankiu
sieji turėtų smagią popietę. Kviečia

Komisija ir Valdyba

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros klubo eilinis susirinkimas įvyks 
antradieni, kovo 3 dieną 8:00 vai. vak. 
Vengeliauskienės salėje, 4500 So. Tal- 

Į man Avė. Nariai kviečiami atsilan
kyti. Aptarsime klubo bėgančius rei- 
*• kalus. A. Kalys, rast.

Metinė Mirties Sukaktis į

A. + A. , |
NIKODEMAS PRISMANTAS f

Gyv. Montreal Que-, aCnada
Mire 1969 metų vasario mėn. 27 dieną. West Brom, Que. Gimė f 

1906 m. Rygoje, Latvijoje. Gyveno Lietuvoje, Smukučių km., Vainuto g 
valse.

Palaidotas St. Rose of Lima kapinėse, Cowensville, Que.
Paliko nuliūdę giminės: Encilia Atkocaitienė, Chicago, UI., Bronė | 

Vikuckicnė, Australijoje; brolio šeima Lietuvoje ir sesers sūnus Ru- įj 
sijoje.

A. a. Nikodemui Prismantui pagerbti bus laikomos Sv. Mišios | 
Tėvu Jėzuitų koplyčioje, esančioje 56-ta ir Claremont Ave., Chicagoje, I 
1970 m. vasario 27 dieną 8 vai. ryto. Kviečiame visus gimines, draugus | 
ir pažįstamus atsilankyti į pamaldas ir geru žodžiu bei malda prisi- i 
minti velionį.

Nuliūdę lieka Giminės.

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
1R NAKTĮ 

☆ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-’003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Goodyear Įmonė sugalvojo nauja miesto gyventoją transportavimo 
bucte —"Carveyor'. Iš pamažu judančiu platformų keleiviai susėstu 
Į judančias kabinas, kurios eitu i visas miesto dalis. Apskaičiuota, 
kad per valanda toks judantis konvejeris paimtu apie 22,000 žmo

nių. Du Amerikos miestai jau susidomėjo šiuo projektu.

HELP WANTED — MALE 
Dartoin inky Reikia

HELP WANTED — MALI
Darbininku Raitei*

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkip Reikia

SLA reikalai Chicagoje
Cicero, III. — Praeitą sek- Iykas. Kas norės, tegu juos 

madieni įvyko Sla metinis su-[atsiima, nes jam priklauso, o 
sirinkimas gražioje Chicago kas nenorės, tai tegu paskiria
Savings salėje. Susirinko di
dokas kuopų valdybų ir rinktų 
atstovu, skaičius. Visu nuotai- 

c . - ±r

kos buvo geros. Daugelis no
rėjo pamatyti savo sekretorių 
ir reikalų vedėją.

Paskubomis atlikus dieno
tvarkės punktus, buvo pasiū
lyta rezoliucija dėl dividendų. 
Apskritis siūlo nemokėti divi
dendų SLA nariams, bet pas
kirti pinigus į Tautinį arba 
Pašalpos Fondus, kad būtų 
daugiau lėšų kultūriniam dar
bui. šiuo reikalu keli nariai 
rimtai pakalbėjo. Man atrodo, 
kad dividendai yra geras da--

Federaliniy 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 

A. L A U RA I T I S 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

^NAUJIENOS* KIEKVIENO

į svarbesnį fondą. Tegu cent
ras paruošia šiai transakcijai 
tinkamą planą.

Apskrities valdyba gausiu 
plojimu palikta dar vieniems 

’metams.
j Dėlei laiko stokos šiame su- 
jsirinkime apsieita be kuopų 
j pranešimų, nors tai ir yra la
ibai svarbus organizacinis rei
kalas. Tiktai SLA 134 moterų 
kuopa visus užprašė, koov 8 d. 
ruošiamam pobūviui. Eisime 
visi.. Aš žinau, kas dirba, tai 
turės.

Daugelis atvyko į apskrities 
konferenciją, kad turėtų progos 
susipažinti su sekretorium Dr. 
Budreckiu. Neapsirikome. Gra
žioje kalboje jis padarė daug 
naudingų pasiūlymų susivie
nijimo gerovei. Mes žinojom, 
bet iš pateiktų skaitmenį! savo 
žinias dar kartą patvirtinom, 
kad SLA yra pats didžiausias 
ir stipriausias fraternališkas 
lietuvių susivienijimas Ameri
koje.

Po paskaitos sekretorius 
kvietė čikagiečius gausiai da
lyvauti New Yorke šaukiama
me SLA seime. Bėda, kad ne 
visoskūopos gali pasiųsti savo 
delegatus į seimą. " Būtų labai 
gražu, jeigu kiekviena kuopa 
seime turėtų bent po vieną de
legatą. Centras turėtų apie šį 
reikalą pagalvoti. Iš anksto 
pasirenkime, tai ir nuvažiuo
sime į seimą.

DARBO ŽMOGAUS
DRAIT' 4S TR ^TČTULT^

Artėjantis kovo mėnuo bus 
svarbus SLA gyvenime, nes 
bus renkama nauja Pildomoji

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69tH St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, Hi. 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
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MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metę patyrimas.

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

U-________________________________________________________________________________ _____________ _____  _________ F..,

Muziko Strolios atsiminimai i
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą S

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
< 176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina -$2.00. į
( Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga. >

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 'i 
( pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu. /

NAUJIENOS, !;
< 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 į
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EXPERIENCED
• Cm ER GRINDERS • TOOL GRINDERS

• TOOL CRIB ATTENDANTS
• TOOL ROOM MACHINISTS

Excellent starling rate with rapid progressions.
5 raises first year.

HAND TOOL DIVISION
DRESSER INDUSTRIES

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

i arvba. Visi turime dalyvauti 
kovo mėn. susirinkimuose, kad 

mūsų balsai ‘būtu užskaičiuo- 
ti. SLA 301 kuopos susirinki- 

•mas įvyks kovo 1 d., 7:30 vai. 
vakaro Liberty svetainėje. Šia- 

;me susirinkime turėsime pro
gos aptarti delegatu į seimą 
siuntimo reikalą. Mūsų kuopa 

i turėtų teisę siųsti net keturis 
delegatus, bet, dar nežinome, 

į ar pajėgsime pasiųsti bent vie
ną. Pensijonierių pas mus yra, 

■ jie turi gražaus laiko, bet 
į jiems neprieinamos kelionės 
išlaidos.

Atsimenu, buvo laikai, kai 
^delegatai į seimas patys siūly- 
davosi, prašydami mandato, 

i Tada visi varė politiką, norė
jo užkariauti susivienijimą. 

I Užkariautojai prakišo, o tos 
jų pastangos liko tiktai prisi- 

j minimu. Man atrodo, kad ge
niausia palikti dabartinius už- 
įsiiarnavusius ir patyrusius val
dybos narius, nes jie gali ge
rai ir naudingai tvarkyti SLA 
reikalus. Turime mesti šalin 
neapykantą ir pavydą. Dau
giau laimėsime vienybe, nes ji 
yra galybė. Kazys P. Deveikis

--------—
T R U M P A i

— Inž. Kostas Dočkus, dirb- 
i damas Borg — .Warner bend
rovėje, išrado naują būdą aliu- 
ininijui suvirinti. Užpatenta
vęs savo metodą, jis gaus stam
bias sumas pinigų.

— Trečiadienio Naujienose 
atspausdintai K. čepuko kores
pondencijoje per neapsižiūrė
jimą paminėtas Dr. Montvidas, 
o turėjo būti Pijus Montvilas, 
ilgametis šio klubo narys ir 
Northsides gyventojas.

— Dalia Tallat Kelpšaitė, 
nepanorėjusi klausyti tų vien
pusiškų pirmininkų Įsakymų, 
pasitraukė iš JAV LB centro 
valdybos jaunimo reikalų ve
dėjos pareigu.

— Respublikonų partijos 
tautybių direktorius Laszlo C. 
Pasztor pasiuntė bendruome
nės pirmininkui Nainiui tele
gramą, nuoširdžiai sveikinda
mas visus Amerikos lietuvius

Moteris stumia vaiko vežimėlį pro di
džiulę dykumą, kuri, iš tikrpjų, yra 
Centrinis New Yorko parkas, sukaus

tytas žiemos šaižiu.

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.

HOUSEMEN 
MAINTENANCE men 

COOKS
Steady work. Gooa starting salary. 

Congenial -^surroundings.
RAMADA INN.

300 So. FRONTAGE RD. 
HINSDALE. ILL.

MULTILITH OPERATOR 
—1250

Part or full time. Apply at 
print shop, 6th Floor.

SHERMAN HOUSE 
CLARK & RANDOLPH

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

4 KAMBARIAI 2-ram aukšte su šili
ma ir karštu vandeniu. Kreiptis: 

3529 So. LOWE AVE., 
1-mas aukštas.

BRIGHTON PARKE išnuomojami 3 
kambariai su visais patogumais, gali
ma ir su baldais. Dirbančiam vyrui. 

Skambinti VI 7-2872

IŠNUOMOJAMI 2 KAMBARIAI su 
atskiru įėjimu, vonia ir kitais patogu
mais geroje Marquette Parko apylin
kėje. Nėra virtuvės, tačiau yra šal
dytuvas ir galimybės pasigaminti leng

vus užkandžius.
Tel. ^4-0349

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS Brigh
ton Parke. Galima naudotis virtuve. 

Tel. 847-0351.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklyoai pa rd.

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

mo ir kelio. 
Tel. 448-3185

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

NETOLI SCOTTVILLE, MICH., 
parduodamas 8 kambarių namas su 
garažu, pastoge ir 2 akrais žemės. Ge

ras kelias. Smagi vieta.
Rašykite:

Mrs. A. PUISIS.
4409 LAKE HARBOR RD 
MUSKEGON, MICH. 49441

respublikonus. Jis, matyt, ne
žino, kad bendruomenėje, nors 
ir retai, bet gali visdelto pasi
taikyti ir demokratų.

— Edmundas F. 
Oaklawn. Ill... vra 
nekilnojamo turto 
tarybos direktorium 
rių priemiesčiuose.

Saunoris, 
išrinktas 

pardavėjų 
pietvaka-

— Tolius Siutas, Lietuviu 
TV programos vedėjas užsakė 
studijai Jaunų Amerikiečių už 
Llaisvę išleistą filmą apie ko
munizmo tironiją.

— Southtoivn Economist, 
Southtoum News — Herald ir 
Brighton Park Life, Įtakingi 
lietuvių apgyventų apylinkių 
laikraščiai Čikagoje, įdėjo 
plačius oprašymus apie Vasa
rio 16 d. šventę, pailiustruoda
mi nuotraukomis. Kai didžioji 
spauda per daug nukrypo Į 
sensacijų ieškojimą ir tenden
cijas žiniose, gyventojai vis 
labiau vertina ir palaiko rim
tą vietinę spaudą. Žinios ir 
aprašymai apie pavergtą Lie
tuvą ir lietuvius daugumoje 
patenka dėka žinomų ir neži
nomų patriotų nuolatinių pa
stangų.

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

& many company benefits.

297-3550
CALL MR. GRESS

BUSINESS PRODUCTS

IMMEDIATE OPENING!

GIRL FRIDAY

Mot
TATI

PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

WLS-TV, Channel 7, looking for alert, DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 
industrious giri with good typing 
skills, office organization, and above 

average telephone personality. ,

PHONE: 2634)800

EXTENSION 275 or 313

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

— THEATRICAL AGENCY 
SECRETARY

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

Agency For Performing Arts 
. 604-7703

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-:
• NAMŲ ffi BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

DRAUGUŽI NESVAJOK!

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

S-T-R-ET-C-H YOUR DOLLARS

PATYRUSI ŠEIMININK£ - 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

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050

PRIE FORD CITY 5% kamb. 8 m. 
modernus- mūras. Apie 40 pėdų skly
pas. V& auto garažas. $22,900.

LUXUS 4 BUTU 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, tain pat gazu 
Sūdymas. 4 nuomoj pelningu paja
mų Marquette Parke. $26 950.

GIRL FRIDAY — 
SECRETARY

For young Corp. Near O’Hare, 
require an accurate typist with 
ited experience to handle variety of; 
responsebilities. For complete de-!

tails call
296-1018

PTGUS T.OTAS dviem butam staty
ki, Marouete Parke

We 
lim-

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Valdis Real Estate
t ■’

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

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

sharing.
Phone 939-3210

GIRL FRIDAY 
Challenging job jn -CPA office. 

Typing and aptitūcte for figures 
essential.

4670 ELSTON ST.
MU 5-8171

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairiy pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

KATALIKŲ PARAPIJOS KLEB0NI-, 
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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Aeher, 

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

MAIDS 
WAITRESSES 

COOKS
Steady work. Good starting salary. 

Congenial surroundings. 
RAMADA INN.

300 So. FRONTAGE RD. 
HINSDALE, ILL.

BENDRAM MOTELIO VALYMUI 
reikalinga patikima moteris. Nuolati
nis darbas 4 ar 5 dienas savaitėje. Su
sikalbėti angliškai. Tarsimės dėl al

gos. Geras susisiekimas.
NORTH LAKE MOTEL 

345-4768

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi- 
Hų, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

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

L. M. Ansamblis “Dainava” 
duos religinės muzikos koncer
tą kovo mėn. 15 d. 3 vai. p. p. 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 46th ir 
Wood Street.

Ansamblis tuo koncertu pra
deda savo 25 metų sukakties 
minėjimą.

•Kvietimai gaunami “Margi
niuose” ir koncerto dieną prie 
bažnyčios. Auka — 82.00. (Pr).

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

■ ■■■■■■SMVmBSaMKBiHr

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBE 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TaL: REpublIc 7-1941 
>■■■■■■■RIIU90KBROK.

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
* .............. . ......................../

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME ivairauc didžio namus visur. 
Parūniname na skola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2650 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

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

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
^awbiu D’rki’nas - pardavimas Bo to 
Siote kontomio daromi fr liūdnami 
vertimai, užpildomi piHetvhės n^ašv- 
mai. income tax m ivairus kitoki Blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

TĄ MŪRINI BTZNTO NA MA parduo
siu nistiai 2451 60 Street.

Skambinkite HE 4-2012

BUILDERS' AND CONTRACTORS 
Namu Stafvba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir P^rsfatau senus vi
su rūšių namo apšildvmo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

Tel.: VI 7-3447

♦ Lietuvių Fondas praneša, 
kad New Yorko Metropolitan 
sol. Lilijai šukytei susirgus flu, 
koncertas, turėjęs įvykti Čika
goje Orchestra Hali š. m. kovo 
1 d., nukeliamas į balandžio 5 
dieną. Visi nupirkti bilietai ga
lioja koncerto naujai datai.

(Pr).

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Į LIETUVA
Gegužės 28,'liepos 14 ir rugpiučio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

. AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
IA 1-6047 arba RO 2-8778

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

xxxxxxxxxxrxxxzzzxxxxxxxxx

5KAITTK7ATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI 

NAUJIENAS 
XXXXXXXXXXXXXYXXXXXXXXXXX2




