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Kai kuriose JAV valstijose išeiną dienraščiai paskelbė pačių 
lietuvių laiškus, kuriuose atkreiptas dėmesys į Lietuvos likimą, 
skatinta kreiptis į JAV vyriausybę Lietuvos laisvės reikalais.1 
Vienas tokių laiškų, pasirašytas kun. S. Morkūno, pavadintas 
“Kreipimasis laisvės Lietuvai reikalu”, įdėtas vasario 10 d., ve
damųjų puslapy, dienraštyje “The Sioux City Journal” Iowa valst. 
To paties kun. S. Morkūno straipsnis, “The Lithuanian scene”, 
paskelbtas vasario 12 d., Sioux City išeinančiame katalikų sa
vaitraštyje “The Globe”.

Toronto mieste, Kanadoje, 
įvykęs Vasario 16-sios minėji
mas plačiai paminėtas Toronto 
spaudoje. “The Telegram” dien
raštis vasario 16 d. laidoje pa
skelbė buv. Kanados min. pir
mininko, John Diefenbakerio pa
sakytos kalbos plačias ištrau
kas, ypač aštrų politiko pasisa
kymą, prieš sovietų kolonializ
mą. Pažymėtina, kad kalbėto
jui buvo įteiktas Lietuvos lais
vės medalis bei J. Bakio darbo 
skulptūra.

V. VOKIETIJOJE PAGAUTUS ŠNIPUS
BONA. — Sovietų Sąjunga ir Rytinė Vokietija, kaip pranešė 

Sunday Times of London” skubiai pasiūlė Vakarų Vokietijos 
vyriausybei išmainyti savo kalėjimuose laikomus Vakarų šnipus 
į praėjusią savaitę Vak. Vokietijoje suimtos dvi moteris šnipes, 
šis pasiūlymas keistas ir todėl, kad abi moterys: Liane Lindner, 
43 metų ir Irene Schultz, 51 metų, oficialiai dar nebuvo teisme 
apkaltintos.

Laoso komunistai 
stato reikalavimus
VIENTIANE. — Laoso komu

nistų vadovybė paskelbė per Ha
nojaus radiją penkių punktų tai
kos planą, kuris visai panašus 
į Vietnamo komunistų planus. 
Pathet Lao reikalauja, kad visos 
pasaulio valstybės gerbtų Lao
so neutralumą, nepriklausomy
bę ir teritoriją. Laosas negalįs 

Elta vis tebegauna iš įvairių dėtis į jokias tarptautines su- 
JAV sričių, Kanados ir užjūrio ’ ’ ‘ 
kraštų laikraščių iškarpas, su 
straipsniais apie Lietuvą, vasa
rio 16-sios sukakties proga. Los 
Angeles mieste, Kalifornijoje, 
leidžiamas katalikų savaitraštis 
“The Tidings”, vedamųjų pus
lapy, pačioje pirmoje vietoje pa
skelbė straipsnį “žuvusi nepri
klausomybė”. Pažymėta, kad 
Lietuva, — viena iš 22 tautų, 
komunistų tiesioginės ar netie
sioginės agresijo§^ aukų. Straip
snyje nurodyta į Lietuvos gy
ventojų išvežimus, persekioji
mus, gyventojų? fr ypac’katali- 
kų skaičių, Bažnyčios persekio
jimą ir baigiama žodžiais: “Ko
munistams, su jų spaudimu, ne
pavyko palaužti Lietuvos reli
ginio tikėjimo ir laisvės meilės... 
Kol Lietuva išlaiko tvirtą tikė
jimą, kol laisvasis pasaulis tai 
palaiko, tebėra .viltis...” (E)

Pasaulio dėmesys vėl nukrypo 
į Laosą, kur Šiaurės Vietna
mo kareiviai, padedami vieti
niu komunistę, puola vyriau
sybės kariuomenę. Apačioje 
parodomas Laoso palyginimas 

su Oregono valstija.

tartis ar blokus, negalįs leisti 
svetimų bazių ar kariuomenių.

Komunistai siūlo išrinkti par- 
’ lamentą, kuriame būtu ir komu
nistų — Pathet Lao atstovai, 
krašto vyriausybė ir suvienytos 
vyriausybės bei komunistų da
bar valdomos sritys.

Prezidentas Nixonas iš Flori
dos kreipėsi į Sov. Sąjungą ir 
Britaniją, ragindamas sušauk
ti tarptautinę konferenciją Lao
so taikai atstatyti. Kartu prezi
dentas paskelbė, kiek ir kuriuo 
būdu Amerika yra įsivėlusi į 
Laoso reikalus. Laose esą 1,- 
040 amerikiečių, iš kurių tik 228 
yra karinio personalo nariai. 
Laoso kareivius treniruoja 320 
amerikiečių. Kovose nėra ame
rikiečių žuvusių nė vieno, ta
čiau aviacijos kareivių 200 žu
vo ir 193 yra dingę.

Prezidentas pažadėjo, kad jis 
nesiūs į Laosą Amerikos kariuo
menės nepasitaręs su Kongresu. 
Laose buvęs tik vienas didžiųjų 
bombonešių puolimas ir jam rei
kėję specialaus prezidento lei
dimo.

APIE LIETUVI
NEW YORKAS. — “New York Times” sekmadienio laidoje 

paskelbė ilgą straipsnį apie Lietuvos katalikų bažnyčią. Straips
nis įdėtas 29 puslapyje ir eina per septynias skiltis. Jo autorius 
James Clarity rašo apie Lietuvos komunistų partijos sekretoriaus 
Antano Barkausko paskelbtą “Partinaja Žizn” žurnale puolimą 
prieš katalikų Bažnyčios veiklą, okupuoto j e Lietuvoje.

Barkauskas rašo, jog katalikų 
akcija Lietuvoje buvusi sustip
rinta po Vatikano Ekumeninio 
suvažiavimo. Bažnyčia padidi
nusi radijo bangomis siunčia
mą priešišką propagandą prieš 
socialistinę sistemą. Iš užsie
nio siunčiama propagandinė me
džiaga, kurianti nacionalizmą.

Toliau Clarity mini savo 
straipsnyje Lietuvos kunigų laiš-

ką premjerui Kosyginui ir pasi
naudodamas to laiško tvirtini
mais, nušviečia katalikų kunigų 
padėti okupuotoje Lietuvoje, 
duodamas ir isto&jos faktų apie 
Lietuvos likimą.

Sekretoriaus Barkausko puo
limas gali reikšti naują, sustip
rintą režimo akciją prieš kata
likų tikinčiuosius ir jų vadus 
Lietuvoje.

Vakaru įtakos skverbiasi į Lietuvą — pripažįsta doc. Hen
rikas Zabulis “Literatūros ir Meno” savaitrašty (nr. 5). Jis, tarp 
kita ko, teigia: “Svetimų dievų galią kuo toliau, tuo labiau pra
deda jūsti ir mūsų visuomenė, ypač jaunoji jos karta”.

Lenino kultas
Leninas, Leninui, apie Leniną 

— šūkis skamba okup. Lietuvo
je, jis joje ir visoje Sovietų Są
jungoje skardės, niekas neabe
joja, ligi Lenino 100 m. gimi
mo sukakties, balandžio 22 d. 
Kiekvienas gyventojas įjungia
mas į garbinimo ratą, juo la
biau šios “pareigos” negali iš
vengti meno, kultūros sričių 
darbininkai.

Vilniuje, nuo vasario 12 d., 
(“Tiesa”, vasario 13) kelias die
nas vyko Kūrybinių sąjungų 
valdybų plenumas, kurio dieno
tvarkėje, aišku, tebuvo viena te
ma: “Leninizmo idėjų įgyvendi
nimas lietuvių tarybinėje lite
ratūroje ir mene”. Dalyvavo at
stovai visų vad. Kūrybinių są-

Lietuvių tautosakos tyrinėji
mo, saugojimo klausimai buvo 
paliesti Ambr. Jonyno, lietuvių jungų, kaip architektų, dailinin- 
kalbos ir literatūros instituto, • kų, kinematografininkų, kom- 
Mokslų akademijoje, direkto- Į pozitorių, rašytojų. Dar daly- 
riaus pavaduotojo. (“Tiesa”, i vavo ir Teatro draugijos atsto- 
sausio 24-. Jis pažymėjo, kad vai, kultūros ir meno veikėjai, 
Vilniuje esąs lietuvių tautosa- leidyklų, spaudos, radijo ir te- 
kos rankraštynąs — vienas di- levizijos žmonės, 
džiausiu Sovietų Sąjungoje, gal - - - -
ir.„E^0P0j5 Čia Sa“20m!l lintaku s-gos valdybos pirm., 
/o0,000 užrašų. Buvo stengia-. 
masi kuo daugiau užrašyti dai
nuojamosios tautosakos su me- • 
lodi jomis.

Šiame naujame komunistų šni
pų lizde svarbiausiu asmeniu bu
vusi Lindner. Ji buvo atsiųs
ta į Vakarus prieš 21 metus, 
tačiau prie valdžios paslapčių 
priėjo tik per paskutinius pen
kerius metus, kai jai pavyko į 
šnipų tinklą Įtraukti Vakarų Vo
kietijos mokslų ministerijos se
kretorę Schultz. Ji buvo dviejų 
ministerių įsekretorė ir priei
davo prie slaptų mokslinių do
kumentų, liečiančių ir gynybos 
reikalus, Nato organizaciją, ato
mo medžiagų gamybą ir kitus 
svarbius valstybės reikalus.

Dvi šnipės susitikdavo tea
truose, kur jos greta sėdėdamos, 
pasikeisdavo dokumentais. Kar
tu su jomis dirbdavęs ir dr. 
Heinrich Wiedemann, 8C motų, 
bu^ęs Reino Westfalijos teisin
gumo viceministeris.

Londono laikraštis neskelbia, 
ką komunistai žada atiduoti už 
tų trijų šnipų paleidimą, tačiau 
aišku, kad tai svarbios žuvys, ku
rios įveltos į šnipinėjimo veiklą 
daugiau, negu iki šiol žinoma.

GUATEMALA. — Teroristų 
grupė gatvėje pagrobė JAV am
basados Guatemaloj tarnautoją, 
amerikietį darbo atašė ir parei
kalavo, kad vyriausybė už jo pa
leidimą išleistų iš kalėjimų ke
turis 'politinius kalinius.

Vyriausybė jau paleido du ka
linius, kurie prisiglaudė Costa 
Ricos ambasadoje. Amerikietis 
dar nebuvo, paleistas, nes val
džia negali surasti kitų dviejų 
reikalaujamų kalinių. --Policija 
tvirtina, kad jiedu niekada ne
buvo suimti ir kalėjimuose jų 
nėra.

Teroristai grasina amerikietį 
nužudyti ir Guatemalos valdžia 
radijo bangomis kviečia tuos du 
dingusius kalinius atsiliepti, jei 
jie yra pasislėpę. Pranešama, 
kad Meksika sutiko įsileisti iš 
kalėjimo paleistus revoliucijos 
veikėjus.

Kiek gydytojų?
r Vilniuje š. m. sausio mėn. įvy
kusioje medikų prof, sąjungos 
konferencijoje paaiškėjo: dabar 
okup. Lietuvoje dešimčiai tūks
tančių gyventojų atitenka vie
nas gydytojas. Kasmet, baigę 
mokyklas, į praktinį medicinos 
darbą įsijungia po 300 specialis
tų, mokslo ir praktinėse gydy
mo įstaigose šiuo metu dirba 
daugiau kaip 400 medicinos mok
slų kandidatų ir 60 daktarų. (E)

Elta italų kalba
Elta-Press. biuletenis italų kal

ba, š. m. nr. 1, jau yra pasie
kęs JAV. Įdėtas Vliko ir Liet. 
Diplomatinės Tarnybos žodis Va
sario 16 proga, Lietuvos kuni
gų rašto vertimas į italų kalbą, 
straipsnis apie slaptąją pogrin
džio spaudą Sovietuose, be to 
apsčiai medžiagos iš okup. Lie
tuvos gyvenimo. Biuletenio ad
resas : 00182 Roma, Via Casal- 
monferrato, 33, Italia. Redakto
rius prel. V. Mincevičius. (E)

Ryšiai su kitais
Vilniuje išleistame 10-me “Li

teratūros ir Kalbos” tome ban
doma išryškinti lietuvių litera
tūros ryšius bei sąveikas su ki
tų tautų literatūromis. Režimi
nė spauda Vilniuje pastebi, kad į 
526 pusi, leidiny “akivaizdžiai 
parodyti sąlyčiai su rusų (aišku, 
pirmoje vietoje... E. Inf.), bal
tarusių, latvių, lenkų, čekų, vo
kiečių, anglų literatūromis”. (E)

Kitoje vietoje doc. Zabulis pri
pažįsta, kad ir okup. Lietuvos in
teligentų tarpe atsiranda “...tiek 
ir tiek netašytų storžievių, ste
bėtinų obskurantų, ir visų pir
ma — literatūros, meno, bend
rosios kultūros klausimuose. Ne
seniai sąjunginėje literatūrinėje 
spaudoje pasigirdo kaltinimų, 
kad inteligentija nebemoka tai
syklingos gimtosios kalbos, da
ro daugybę šiurkščių stiliaus 
klaidų, nekalbant jau apie var
tojamą tarptautinę terminologi
ją... Ten buvo kalbama apie ru
sų kalbą” — priduriama, bet pa
naši padėtis ir lietuvių tarpe.

Zabulis, kalbėdamas apie Va
karų įtakas, nusiskundžia, jog 
dažnai vadovaujamasi vertinimo 
matu, esą “paprasta kolūkietė 
visa galva aukštesnė už bet ku
rį Vakarų intelektualą. Tuo at
veju... atmetame Vakarų reiš

kinį ar idėją vien dėl jų vaka- 
rietiškumo. Kitas kraštutinumas 
irgi ne retas: yra žmonių, kurie 
be jokios atodairos meldžiasi 
viskam — bile tik iš Vakarų”. 
Tokie reiškiniai, nurodo lietuvis 
mokslininkas, liudija tikrosios 
kultūros, inteligencijos stoką. ;

(E)

pa-
ne-

Daug įžūlumo
Įžūlumo, nemandagumo 

vyzdžių šių dienų Vilniuje
trūksta, štai kaip pranešama 
‘Tiesoje” (sausio 8) Vilniuje, 
prieš pat Naujus metus, žmonėm 
skubant su pirkiniais, į autobusą 
įšoko keli jaunuoliai, neleidę ki
tiems išlipti ir kitame sustoji
me išlipę, net nepirke bilietų.

Vilniaus centriniame knygy
ne viena mergina įžūliai ir gar
siai barė pardavėją: — “Kodėl 
jūs tokia nemandagi, ko pasiun
tėte mane į kitą knygyno galą, 
kodėl... Laikraščio skaitytojas 
dejuoja, žmonės pasijuto bejė
giai prieš įžūlumą. Kodėl? Gal 
per daug atlaidžiai žiūrima j 
panašius atvejus? (E)

Dalyviams plačiai kalbėjo dai- 
---- ų s-gos valdybos pirm., 

i prof. J. Kuzminskis. Atstovai 
I pranešė, ką jie ligšiol atlikę... 
Lenino garbei. Kultūros “mi
nistras” L. šepetys pranešė, kad 

Dirba kai kurie specialistai — i už kūrinį “Aktyvisto mirtis”, 
pvz. smulkiąją tautosaką tiria K. I eksponuojamą jubliliejinėje dai- 
Grigas, vestuvines dainas — L. j lės parodoje. “Lenino keliu” res- 
Sauka, vaikų dainas — P. Ja- ■ publikinė Kultūros ministerijos 
kimaitienė. šiuo metu lietuvių' premija paskirta tapytojui S. 
dainų tekstų ir melodijų kata-j Džiaukštui. Kitomis premijom 
logas apima daugiau kaip 300,-! mis, kurias paskyrė kolūkiai, ap- 
000 dainų tekstų ir apie 50,000 
melodijų.

A. Jonynas, vis dėlto, ma
no, kad apeigos, papročiai mirš
ta. kad “įvedamas naujas, šiuo
laikinis turinys”. Jau nebeku- 
riamos pasakos.

Ateinantį penkmetį numato
ma i
1971 m. būsianti išleista B. Ker-Į <‘Tiesa”. vasario 10) Vilniuje

dovanoti kiti, Leniną garbinę kū
ryboje, lietuviai dailininkai. 
Garbės raštais ir ženkleliais ap
dovanoti kitų sričių kultūros 
darbuotojai”. (E)

daugiausia skelbti pasakas, I žiniomis is okup. Lietuvos
* __ • — -- -

belytės monografija apie liau-' Įsteigtas Kultūros paminklų 
dies padavimus, bus tyrinėja- konservavimo institutas. Jo už
mos mitologinės sakmės, rašo-:
mi darbai apie gyvulines paša- ■ -
kas, liaudies anekdotus...

|

nemažai opiumo
WASHINGTONAS. — JAV 

federalinio narkotikų ir pavo
jingų vaistų biuro direktorius 
spaudos konferencijoje apgai
lestavo, kad Turkija labai neno
romis bendradarbiauja su Ame
rikos pareigūnais kovoje prieš 
opiumo gamintojus. Turkijoje 
užauginama apie 80% Į Ameri
ką įvežamo heroino. Jis padaro
mas iš opiumo aguonų pieno. Iš 
10 svarų opiumo pagaminama 
1 sv. heroino.

Amerika duoda Turkijai lėšų 
specialių narkotikų policininkų 
paruošimui. Turkija gauna lėk
tuvų opiumo laukų žvalgymui, 
tačiau turkai nespaudžia savo 
ūkininkų ir nekontroliuoja, kaip 
reikėtų, opiumo gamybos.

:Ž
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— Lietuvis muzikas, okup. 
Lietuvos Kompozitorių sąjun
gos valdybos pirm. E. Balsys va
sario mėn. 11 d. Vilniuje buvo 
apdovanotas “Darbo Raudono
sios Vėliavos ordinu”. Jis atžy- ------- , ____ ___ ___
mėtas už nuopelnus, “vystant ta-, rinktos pasakos iš Jono Basana- 
rybinį muzikos meną” ir ryšium vičiaus knygų “Lietuviškos pa
su muziko 50 m. gimimo sukak- sakos” ir “Lietuviškos pasakos 
tim. (E) įvairios”. (E)

— Lietuvoje išleistas rinkinys 
“Lietuviškos pasakos” (25,000 
egz. tiražu, 324 psl.), tai pa-

—Olandijoje leidžiamas Tarp
tautinės esperantininkų sąjun
gos žurnalas “Esperanto” per
nai paskelbė K. Donelaičio “Me
tų” ištrauką, su V. Jurkūno 
iliustracijomis. Ištrauką išvertė 
Kauno mokytojas pensininkas 
Klemensas Naudžius.’ (E)

DETROITAS. — Policija aiš
kina nusikaltimą; kai vienas vai
kas rado keturiuose maišuose 
krūmuose paslėptas moters kū
no dalis. Trūksta tik liemens. 
Išaiškinta, kad tai 26 metų mer
ginos, gražios viešbučio tarnau
tojos, kūnas.

Į davinys — - “vadovauti visiems 
■ darbams, moksliškai tiriant, pro- 
į jektuojant, restauruojant archi
tektūrinius ir istorinius respu
blikos paminklus”.

Pasirodo, pastaruoju metu 
kompleksiškai pertvarkomi se
nųjų Lietuvos miestų — Vil
niaus. Kauno, Klaipėdos, Kėdai
nių — senamiesčiai. Teigiama, 
kad juose pavyko atskleisti “ar
chitektūros perlus”, betgi ir pri
duriama. kad siekiama išsaugoti 
ir “istorinius — revoliucinids” 
paminklus. Muziejais paverčia
mos vietos, kur “fašistiniai gro
bikai vykdė masines žmonių žu
dynes”.

Neseniai “valstybė” paėmusi 
savo globon apie 300 istorinių 
paminklų, kurių reikšmę at
skleidę lietuviai mokslininkai ir 
kraštotyrininkai. (E)

Lawrence O'Brien apsiėmė vadovauti _________
d^kr.ty partijai. Jis pakai, p.«i- T0KIj0. _ Japonijoj atida-
traukusf i$ partifOs pirmininko pa- . .. ,v. .
reigy ^natoriy Fred Harris. Demo-' rFtas didžiausias, 40 aukštų pa
kratų partija yra gerokai susisk.i-' statas, pastatytas taip, kad jam 
džiūti Vietnamo karo atžvilgiu, be į nebaisūs ir stipresni žemės dre- 
to, ii ii paskutiniviv prezidento rin-

kimy turi nemažai skolų. bejlinai.

Prez. Makarios 
vos išliko gyvas

NICOSIA. — Kipro preziden
tas vyskupas Makarios vos išliko 
gyvas, kai nežinomi asmenys 
nuo stogų kulkosvaidžiais apšau
dė iš prezidentūros kiemo su 
prezidentu pasikėlus} helikop
terį. Pilotas, nors sunkiai su
žeistas, sugebėjo su helikopteriu, 
kuris irgi buvo visas skylėtas, 
nusileisti ant gretimo lauko. Pre
zidentas Makarios grįžo į rūmus 
pėsčias, o lakūnas buvo nuga
bentas į ligoninę.

Paskutiniu metu Kipro prezi
dentas Makarios gavo daug gra
sinimų ir jo apsauga buvo su
stiprinta. Nežiūrint to sustipri
nimo, keturi asmenys sugebėjo 
ant mokyklos stogo išstatyti 
kulkosvaidį ir pašauti preziden
to helikopterį.

PANAMA. — Panamos val
džia ištrėmė jėzuitų victnuolj, 
kuris per radiją kritikavo vy
riausybę.



LiETUVIlL JŪRŲ 
SKAUTUOS ŽINIOS
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Sukaktuvinis sveikinimas
jf.oliai ik SESES,

Lietuvių Jūrų S kautijos Lietuvoje Įsfsteigfmo ir išeivijoje 
itaikCrmo metinių — kovo 12-sios dienos proga, sveikiname 

sus jūrų skautus, jūrų skautes, korp. Gintaras narius, vadoves, 
adovus, linkėdami daug sėkmės, ryžto, energijos bei giedrios 

darbingos nuotaikos, žengiant darniose Lietuvių Jūrų Skautijos 
„retose Siaurės Amerikoje, tolimoje Australijoje ir kaimyninėje 
Kanadoje.

LJ5 Korp Gintaras atstovas fil. j. p. S. Lukauskas pokalbyje "Lietuviai Televizijoje" 
programos metu su j>rogra.~.- zedusiu j. v. s. E. Vengiansku.

Nuotrauka LTV

bei visos Lietuvių Jūrų

1 asmeninio akademinio pasinio- j 
I Šimo ateičiai, grynai akademinės 
į veiklos, ir aukščiau paminėtų 
kultūrinių darbų, yra aktyvūs j 
r praktiniame jūriniame ąkau-’ 
ravime. Mūsų brolius - -seses

■ akademikus matome vadovau- > 
j jant jūrų skautų-čių padali- 
i niams, einančius vadovaujamas

Tuo galima tik pasidžiaug-

Pagarta LJS Korp! Gintaras, 
korporacijos vadovybei ir na
riams, tikrai prasmingai ir sėk
mingai beplėšiantiems jūriniai 
skautiškosios ir kultūrinės veik
los dirvonus Čikagoje.

j. v. s. Ed. Vengianskas

UOŠVES NUOTYKIS
Ištikimybė Dievui ir kenčiančiai Tėvynei, meilė artimui bei 

ji jai ir nepalaužiamas ryžtas siekiant Lietuvai laisvo saulėto ry
tojaus, kovo 12-sios išvakarėse, telydi mus visus giliai prasmin
game lietuviškame jūriniame skautavime. LJS Inkaro Taryba

Žvilgsnis i save
Metines sukakties išvakarėse

lijos ir Škotijos pakrantes. Tu-i 
riu vilties, kad jūs nemažiau ma- j 
ionumo patirsite kibę į jūros} 
skautavimą, kaip aš tada paty-j 
riau”.

pareiga, pagros stovyklose ir) vienM a
jaunai; va*>ey parimo km-. Man0 uoįvė yranaš-suose. Gintanecio tvirta ran-',. . . ’ . . ,1, ... - , . v. <Ie. Jai 82 metai. Vieną vakara,Ka valdo bures ir veda jachta' , ..

I knygos pristatymą, rengiamas!
: Čikagoje iškiliųjų menininkų
i dailės darbų parodas, kaip ren-
gėjo ir organizatoriaus, dažnai garsiose McKinak buriavimo re-} 

Gintarės £atas€ šniokštančias Michi-

Kovo 12-sios, Lietuvių Jūrų 
Skautijos Lietuvoje Įsikūrimo 
ir išeivijoje atsikūrimo metinės 
sukaktuvinės šventės išvakarė
se, pažvelkime patys į save ir 
r ritinkime kitiems kas mes esa
me ir ko mes savo veikloje sie
kiame.

Lietuviškasis jūrinis skauta
vimas savyje apjungia du pa
grindinius elementus: skautiš
kąja ideologiją ir Lietuvos jū
rinę idėją.
*, Lietuvių Jūrinė Skautija yra 
Skautiškoji jaunimo ugdymo or
ganizacija, kuri ištikimai laiko
si skautiškosios pasaulėžvalgos. 
Pasaulėžvalga yra filosofinis pa
saulio sąragos supratimas, žmo
gaus esmės ir jo vietos -pasau
lyje suvokimas. Skautiškoji pa
saulėžvalga remiasi skautišką
ja ideologija, kurios pagrindus 
sudaro skautų šūkis, Įžodis ir 
Įstatai.

■ :etuvos jūrinę idėją Lietu
vos Jūrų Skautija atstovauja 
savo sąmoningu ir nuolatinių 
b dėjimu bei pastangomis, kad 
Lietuva visada būtų jūrinė tau
ta ’r valstybė. Jūrų skautija ža
dina Lietuvių tautos jūrinę są
monę.

Lūdama skautiškąja jauni 
mo auklėjimo organizacija. Jūrų 
Skautija gerai supranta skautiš
kosios ideologijos svarą ir svar
bą, ir ją pilnumoje priima, rem
damasi dešimt skautų Įstatų.

Jūrų Skautija, vadovaudama
si skautų šūkiu Dievui, Tėvynei 
ir rtimui, žadina meilę ir pomė
gi savajai jūrai, Baltijos jūros 
gintarinei pakrantei. Jūrų skau-

: tai turi kiek skirtingus įžodžius 
kiekvienai amžiaus gsupei, ku- 

; riuose pabrėžiama ištikimybė 
skautiškajai ideologijai ir Lie- 

, tūtos jūrinei idėjai.
Jūrų Skautija, vadovaudama

si teisine gyvenimo filosofija, 
: pripažįsta Dievą, sąžinę ir lais- 
' va žmogaus valią, stengdamasi 
į ant šių pagrindų išugdyti jau- 
! nuolio garbės supratimą ir pa- 
Į reigos jausmą, kaip pagrindą 
į skautiškosios moralės. Ant šio 
i pagrindo stengiamasi ugdyti jau 
j nuolio dvasines ir fizines jėgas, 
i siekiant pilnutinės asmenybės, 
tauraus žmogaus, šviesaus tau
tiečio ir lietuvių tautos jūrinės 
sąmonės žadintojo. Nei laivyba 
nei jūrininkystė nėra mūsų tiks
las. Laivai ir jūrinis sportas yra 
tik priemonės mūsų tikslui siek
ti.

Pats skautybės Įkūrėjas Baden 
Povėlis savo autobiografijoje 
apie jūrini skautavimą taip sa- 

' ko:
“Tai iškėlė įvairias savybes, 

kurių joks apmokymas žemyne 
negalėjo išugdyti iki to pat laip
snio. Be išvystytos kūno sveika
tos, tai supažindino jaunuolį su 
rizika ir sunkumais, tipingais 
jūrininkystei visokiais orais, pa
reikalavo iš jo drąsos, atsargu
mo, surišto su drausme ir pasi
tikėjimu savo jėgomis. Visos 
šios savybės turi tendenciją pa
daryti iš jaunuolio vyrą.

“Skautybėje Berniukams” Ba
den Povėlis rašo: “Pirmą skau- 
tavimo patyrimą kaip vaikas įgi
jau burinėje valtyje, kurioje su 
savo broliai apiplaukiau Ang-

LJS Korp! Gintaras 
kultūriniuose veiklos 

dirvonuose
Lietuvių Jūrų Skautijos aka-i minimas LJS Korp!

Baden Povėlio vyresnis bro- [ dėmiais jaurimas per daugelį! vardas, čia, žiūrėk, Korp! Gin-,
> reiškiasi Korp!} taras Čikagos visuomenę kviečia j porantai atlidca plačiai liėturių

Jeigu jūrų I susipažinti su naujai išėjusia 
skautų, jūrų skaučių veikla bei į knyga, ten, matai, organizuoja 
veiklos metodai yra grindžiami literatūros vakarą, štai, vėl, skel- 
skautavimo ideologijos, asmeny- bia meno parodos atidarymą ar 
bės ugdymo, gamtos bei jūros Idai! _ . .
pažinimu ir daugiausia išryškė- 1 įleidimą, 
ja praktiniame skautavime, tai i 
jūrų skautai-ės akademikai, gin-; 
tariečiai, be aukščiau nurodytų : 
aspektų, gre:a skautams vado-1 
vavimo darbų, savo veiklą yra 
nukreipę daugiausia į kultūri- j 
nių vertybių puoselėjimą, ugdy- i 
mą ir palaikymą. >

Tad nieko stebėtino, kad lietu
viškosios spaudos kultūrinių 
priedų puslapiuose, aprašant lie
tuvio rašytojo naujai išleistos

lis Warington B. P. buvo geras J metų aktyvai 
buriuotojas ir Lordo B. P. pra- Gintaras apimtyje, 
somas parašė pirmą vadovėlį 
jūrų skautams. Jo atminimui 
kasmet Anglijoje vyksta jūrų 
skautų regata, kurioje jaunes
nieji jūrų skautai dalyvauja su 
kanue, o vyresnieji — su burinė
mis dingėmis.

Nėra jokios abejonės, kad jū
rinis skautavimas suteikia jau
nuoliui puikią progą bręsti fi
ziniai ir dvasiniai. Kova su šėls
tančiais elementais gamtoje ne
tik stiprina jaunuolio fizines jė
gas, bet jų apvaldymas suteikia į 
jam dvasinį pasitenkinimą ir 
ugdo pasitikėjimą savo jėgomis.

Teisingas yra posakis: “Toliau 
nuo kranto, arčiau prie Dievo”. 
Atsidūrus su laivu už horizon
to, jaunimą stebina ne tik neap
rėpiamos visatos grožis ir har
monija, bet jam kyla daugybė 
minčių apie pasaulio santvarką 
ir žmogaus gyvenimo prasmę. 
Sunku Įsivaizduoti geresnę pro
gą vadovui pažinti savo skautus 
ir juos vesti į pilnutinį skauty
bės idealo išgyvenimą..

Ideologija ’sudaro skautiško-} . a
STrJ rain? KorpJ, Gintaras. Jaunes- sios sistemos pagnnaa. Ant šio : - !- •

Lietuvą kaip jūrinę valstybę ir 
nuolat budėti ir veikti, kad Lie
tuva niekada nebūtų atstumta 
nuo Baltijos jūros, jos gintarinių 
krantų!

Lietuvių Jūrų Skautija, savo 
tikslui siekti, yra susitvarkiusi 
pagal amžihus grupes į jaunes
niuosius jūrų skautus, jūrų 
skautes, jūrų, būdžius ir akade-

pagrindo, tolimesniam jaunuolio 
ugdymui, Jūrų Skautija įveda 
Lietuvos jūrinę idėją. Tai yra: jū 
rinės Lietuvos propagavimą. Jū
rų Skautija siekia, kad Lietu
va būtų ne kontinentinė, bet jū
rinė valstybė. Tai atliekama tri
mis būdais:

1. įsąmoninimu jūrų skautų! 
apie milžinišką jūros reikšmę! 
tautai ir valstybei. 2. reprezen- i

muose jūrų skautuose apjungia
mi berniukai nuo 7-12 mt. amž., 
jūrų skautuose nuo 12-17 mt. 
amž. ir jūrų budžiai nuo 17 mt. 
Akademinė jūrų skautų Korp! 
Gintaras apjungia akademinį 
jaunimą. Visos šios grupės turi 
skirtingas uniformas, ženklus ir 
programas. Jūrų skautininkų 
uniforma, kaip ir budžių; ski- 

' riasi tik ženkleliu.

j būtų namie, aš jai suorganiza- 
. _ . i vau susitikimą su vienu 85 me-gano ežero bangas. Broliai kor- i. ___ m ,< tų senu vyru. Ta vakarą ji na

ir amerikiečių spaudoje nuskam
bėjusią JAV upėmis ir didžiai- 

! siais ežerais, 2,000 mylių ke

rno grįžo tikrai vėlai ir kiek su
sijaudinusi

Kas atsitiko?” paklausiau.
“Ar tu iš manęs juokus kre-

1. Dr K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS D t., 336 psl. $5.00 I 
į 2 Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl..................................._....._ $3.00 .

3 M. Zosč^nko, 5ATYRINĖS NOVELĖS. 199 psl.................... $2.00 '
i 4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 899 psl...............  $12.00 |
į 5 Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl..........  $4.00
f 6 J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA. 

154 psl.....     $1.50 I
j 7 Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du ’omai, 207 ir 225 ps!........................ $2.00 ir $3.00 I
Kafilišk’s. ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. $5.00 I 

9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl..................................... $2.00 1
I io VI. Mingcla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas I

ir darbai. ....... ...........    $6.00 B
I ii Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! $3.00 I
f '2 Dr. Antanas J Gussen, DANTYŠ, 158 psl.. minkštais

viršeliais S2.00. kietais ............   $4.00 If 13 Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl..................... $2.00 g
I U Hznr.kas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 ps)........................ $5.00 If 15 Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ................. $5.00 9
| 16 C R. Jurgžla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00 I
I 17 Pefro-iMi Orintafta, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl..........  $3.00 I
| 18 Kip-*-. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 p<................ ........................................................................ $1.00 I
I n Dr J. 3. Koniius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai............................,..........    $4.00 t
■ ■ > “-a-’vs APenas, MARTYNAS JANKUS, biografija 294 psl. $4.00 fI ,!1 SMsys Santvaras. AUKOS TAURĖ, lyrika. 152 psl..............  $2.50 BI .’2 V. O. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.............  $6.00 I

<ti t- knvgas galite Įsigyti ‘‘Naujienų” ofise arba gauti 
įrištu, atsiuntė nurodytas sumas čekiu arba money.

orderiu, šiuo adresu:

••NAUJIENOS” I
St, Chlrasro. TU. I

falllWB iTWOim III mill I

tuojant Lietuvą, kaip jūrinę vai-1 
stybę tautinėj ir tarptautinėj, 
plotmėj ir 3. lietuvių j ūrinės są-' 
monės žadinimu.

Jūrinis skautavimas yra idėji
nis sąjūdis, o ne siaura skautų 
specialybė. Į savąjį pajūrį, ku
rio tiek mažai belikę, turime įsi
kibti visomis jėgomis. Jūrų 
skautai turi būti lietuviškojo 
pajūrio gynėjai ir jūrinės Lietu
vos ambasadoriai. Tam reikia 
tinkamai pasiruošti. Jūrų skau
tų vėliavos, uniformos, ženklai 
ir vyresniškumo laipsniai yra 
jūrinės Lietuvos simboliai. Jie 
turi puošti ne tik taurią širdį, 

Į bet ir gerai išmiklintą kūną, nes 
Į tik toks jaunuolis sugebės grum
tis su jūros bangų siautimu. Į 
Kiekvienas jūrų skautas turi 
mokėti plaukti, irkluoti, buriuo-Į 
ti ir susipažinti su laivybos bei 
jūrininkystės pagrindais. Yra 

j sakoma, kad jūra nemėgsta tų, 
kurie jos bijo. Jūrų skautai, pa
žinę jūros savybes, jos pavojus 
ir žavesį, stengiasi jūrą pamilti 
ir suprasti jos milžinišką reikš
mę mūsų tautai. Tą jūros mei
lę ir jūrinę idėją turime skleis
ti savo Šeimos, draugų ir visuo
menės tarpe. Skleisdami Lie
tuvos kaip jūrinės valstybės idė- Į 
ją, mes atliksime savo parei- Į 
gą Tėvynei.

Taigi, Lietuvių Jūrų Skauti
jos tikslas nėra nei vandens 
sportas, nei laivai ar laivynui 
tiesioginis personalo paruoši-

Mergaitės yra susibūrusios į 
jaunesnes jūrų skautes, jūrų 
skautes ir jūrų gintares. Am
žius toks pat, kaip ir berniukų. 
Korp' Gintarės apjungia abie
jų lyčių studijuojantį jaunimą, 
kuris aktyviai reiškiasi lietuviš
koje kultūrinėje veikloje.

Panašiai į mus susitvarkęs yra 
tik Pakistanas, kurio sostinėje 
Karachi jūrų skautai įsikūrė 
1939 mt., kai mes Lietuvoje — 
Kaune jau turėjome jūrų skau
tų tuntą. Jie turi jūrų vilkiu
kus, jūrų skautus ir vyresnius 
jūrų skautus. Neturi akademi
nio junginio.

Anglija turi jūrų skautus ir 
būdžius; neturi jaunesniųjų jū
rų skautų. Amerika ir Prancū
zija turi tik vidutinę grupę, jū
rų skautus 14-17 m. amž. Įdo
mu, kad ir Šveicarija turi jūrų 
skautus, nors prie jūros ir ne
prieina. Nepriklausoma Veng
rija taip pat turėjo jūrų skau
tus ir gausų baidarių laivyną.

Pasižvalgę po pasaulį galime 
tik pasidžiaugti lietuviškosios 
jūrų skautijos giliu turiniu ir 
tobula forma. Jos išvystymas 
užtruko mums 40 metų ir šią si
stemą mes turime išlaikyti, kad 
galėtume ir toliau prasmingai 
bei sėkmingai veikti. Kiekviena 
Jūrų Skautijos grupė mums yra 
lygiai svarbi ir brangi. Laimin
ga šeima yra ta, kurioje yra jau
nimo ir senimo — kur jaunatviš
kas entuziazmas švelniai ir su-

mas, bet ugdymas skautiškoje 
pasaulėžvalgoje subrendusių mū
sų tautos jūrinės sąmonės žadin
tojų. Mes turime • atstovauti

maniai yra kreipiamas skautiš
kojo idealo bei Jūrinės Lietuvos 
idėjos keliu. Mūsų, gi, skautiš
kai jūrinė šeima tokia ir yra.

lionę burlaiviu. Pagaliau ir Či-Į ‘ ■- * - ----- —-
- - — jti? ši piktai atsakė klausimu.

krenta nemaža dalis organizaci-į kartus sudaviau
nės naštos, rengiant tradicines Į e1,?^ ’ 
"Klaipėdos Uosto Muges”, “Puo-1_ v. w _ 2..
tą Jūros Dugne” ir kitus LJ 
Skautijos parengimus. Paskuti- 
nuoju metu korp. Gitaro atsto- gyvas!

Įlojo, lakaus žodžio, knygos ka^e ant korporantų pečių!

Pavarčius LJS archyvą ir kiek 
daugiau susipažinus su korpora- į 
rijos darbais bei visada judraus, 
energingo akademinio jaunimo 
veiklos pasireiškimais matome, 
kad pastarųjų keliolikos metų 
laikotarpyje LJS Korp! Ginta
ras išleido 1 grožinės literatū
ros knygą, suorganizavo 7 lite
ratūros vakarus, sėkmingai su
rengė ir pravedė 23 pasižymė-i 
jusiu ir jaunųjų dailininkų dar- i 
bų parodas ir Čikagos visuome-! 
nei pristatė 3 naujai išleistas mū-} 
sų rašytojų knygas.

Tai tikrai prasmingas, dide- Į 
lis ir turtingas kultūrinėje vei-j 
kloję atliktu darbų bagažas, ku-!

; “Vadinas, jis perdaug sau pa- 
1 velijo?” susidomėjau.

Nieko panašaus! atsakė uoš
vė. “Aš maniau, kad jis’ nebe- 

Į ” —’

Vaclovo Biržiškos

Pirinajainę tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

; v kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi-knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adrsss:

1733 So. Halsted Street Chicago 8, niin&is

Remember when you were a kid and got 
clothes for Christmas. You probably didn’t 
Eke it.

Getting money was a Etde better.
But getting the toy you wanted, that 

was the greatest.
Same thing’s true today.
Then why give a US. Savings Bond to 

a child as a Christmas gift?
Fact is he’ll probably get mest of the 

toys he wants. Someone will make sure he 
gets those clothes. You make sure he gets 
a Bond-

He may not turn cartwheels with it oa 
Christmas morning, but he’ll sure appre
ciate it the day he cashes it in to start 
college, or go on a honevmoon, or buy a 
House.

So this Christmas do a little gift shop
ping where you bank.

Buy Bonds-
The present for the future.
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Pietų Amerikos ar Australijos vasaros kaitroje, ar Amerikos šiaurės ir Kanados speiguose i
viams Lietuva — Tėvynė mūsv! "Lithuanians Remember Theit Homeland" parašą po šiuo atvaizdu padėjo The 

r’nes Standard š. m. vasario 16 d. Nr.: Tautiškais rūbais pasipuošusi Vaidilutė Setikas (kairėje) ir Chris 
Vilbikaitis padeda vainiką prie cenotafo St. Paul gatvėje, kai Joseph Sa ra pn i c kas, komiteto pirmininkas, stovi be 
kepurės sniegui krintant... Tame pačiame laikraštyje sausio 21 d. buvo Įdėtas St. Setkaus straipsnis, primenant, 

kad Lietuva jau prieš 700 mėty buvo nepriklausoma valstybė, tik dabar yra sovietu okupuota ir pavergta.

«tuvių Rend- 
izuota, vėliau 

cersiorganizavusF į Kalifornijos 
Lietuvių Radijo Klubą, radijo 
valandėlė 'pradėjo veikti nuo 
^969 m. vasario mėn. 16 d. per 
KTYM radijo stoti bangomis 
AM-14C0 sekmadieniais — 5— 
5:30 vai. po pietų. Vėliau sto
čiai persitvarkius buvo gautas, 
toje pat stotyje kitas laikas šeš-' 

! tadieniais nuo 12—12:45 vai., 
į ro pietų, kur dabar kiekvieną 
šeštadienį yra parduodama lie
tuvių kultūrinė radijo progra
ma.

Radijo valandėlė, būdama vi
suomeninio pobūdžio, siekia ap- i 

! jungti visus lietuvius, lietuvių 
organizacijas, palaikyti lietuvy- 

. be, išsaugoti gyva tautinę dva
sią, kelti vieningo darbo reika
lingumą ir tęsti lietuvybės iš- 

j laikymo kovą šiame krašte.

Radijo programos Tšlaikymui 
yra susiorganizavęs klubas, kur

į UHUVIAI ARGENTINOJE
Atsiųstas paminėti puikus 

Pietų Amerikos lietuvių kultu- 
’ros paminklas, tai Argentinos 
lietuvių istorija per 50 metų 
nuo 1918-1968 m. Leidinys j>a- 

^adintas “Argentinos Lk tu- 
fviai”. 1919-1968 Lietuvos Lais
vės Kovos Metai”. Leidinys 
didelio 11 x 7Vį colio formato, 
Vyčių, tautinėmis spalvomis ir 
simboliais iliustruotas 
ko 1 puslapis, gero 
popieriaus, 216 pusi., 
A, V-bėse 3 doleriai.

Amerikos hfIuvhj kongre 
ir jų aprašymai; trečioji 

* r i ų i va iria u si ų A rgen tino 
tuvių organizacijų aprasy

nos vietovių (provincijos) be- 
u gyvenimo — Rosario, 
dobos, Santa Fe, Tucuman 
iet u vių tolimuose Argenti- 
pietuose gyvenimo aprašy-

Ko

Kalifornijos Radijo 
dybos Pirmininkė ir pranešėja Stasė 

Pautienienė KTYM radijo stotyje.

ir sniege, visur iietu- kiekvienas asmuo paaukojęs ra-

ST. CATHARINES, ONT
Iškilmingai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės 

52-ra sukakti
Bendruomenė šiais metais Va

sario 16-tąją minėjo per du kar
tu:

Vasario 7 d. 6:30 vai. vakaro 
Slovakų salėje, dalyvaujant visų 
organizacijų vėliavoms, minėji
mą atidarė B-nės pirm. J. ša- 
rapnickas, kurs išreiškė savano- 
riams-kūrėjams pagarbą už iš
kovojimą Lietuvai laisvės ir pa
prašė atsistojimu pagerbti visus 
žuvusius už Lietuvos laisvę. In- 
vokaciją atkalbėjo T. B. Mika
lauskas, OFM. Paskaitą skaitė

mas. Viduryje scenos, šalia .pa
puošto Vyčio buvo atidengtas 
St. šetkauš pieštas didelis pre
zidento portretas, papuoštas gė
lėmis. šalia jo stovėjo garbės 
sargyba, sudaryta iš skautų. St. 
Šetkus apie A. Stulginskį pada
rė pranešimą.

' Meninę programą, vado
vaujant rež. E. Kudobienei, 
atliko Hamiltono “Aukuro” žy
mieji aktoriai E. Kudobienė, A. 
žilvitienė, A. Verbickaitė ir Bun- 
garda. E. Kudobienės paruoš-

. KLB Krašto valdybos pirm. dr. tą montažą — ištraukas iš Min- 
S. Čepas. Prelegentas savo kai- daugo mirties su režisorės pa
boję kvietė visus remti Lietu-j pildytais žodžiais, didelės reikš- 
vos' laisvinimą. Baigus kalbą įmes turinčiais tremties gyveni- 
dr., S. Čepas susilaukė iš publi
kos audringų plojimų.. Vėliau 
sekė buv. Lietuvos prezidento 
Aleksandro Stulginskio pagerbi-

mųi, nepaprastai puikiai suvai
dino. Senimas ir jaunimas ty
loje sekė, kiekvieno aktoriaus pa
sirodymą.

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608.

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

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

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
| POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

ŠĮ kartą aktoriai savo meis
triška vaidyba pavergė žiūro
vus, buvo ir tokių, kuriems iš 
susijaudinimo ašaros riedėjo. 
Aktoriai įžiebė į lietuvio krūti
nę tėvynės meilės. Pavaizdavo 
kaip Lietuvos karžygiai mylėjo 
ir gynė savo kraštą. Vaidinimui 
pasibaigus audringi plojimai. 
B-nės vardu D. šetikaitė įteikė 
vaidintojams gėlių puokštę. Su
giedojus Lietuvos himną tęsėsi 
linksmoji dalis.

<>

Vasario 15 d. iškilmingas mi
šias už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės atlaikė ir pamokslą pa
sakė parapijos klebonas T. B. 
Mikalauskas. Po to, vienuolyno 
sodelyje prie tautinio paminklo, 
dalyvaujant organizacijų vėlia
voms. Bendruomenės vardu V. 
šetikaitė ir D. Vilbikaitytė padė
jo vainiką žuvusiem už Lietuvos 
laisvę.^ B-nės pirmininkas ta
ręs žodį visus paprašė tuojau 
vykti i St. Catharines miestą, 
padėti vainiką prie laisvės pa
minklo. V. šetikaitė ir D. Vil
bikaitytė, dalyvaujant gausiam 
būriui lietuvių, valdžios ir- uk
rainiečių atstovams padėjo vai
niką. Prie paminklo kalbas pa

dijo išlaikymui nemažiau 5 dol. 
yra to klubo narys su sprendžia
muoju balsu visuose radijo klu
bo reikaluose. Radijo programos 
išlaikymo lėšos1 yra gaunamos iš 
aukų, klubo narių Įnašų, orga
nizacijų, parengimų ir garsini
mų.

Vienintelė Kalifornijoje radi
jo valandėlė daug prisideda prie 
Los Angeles lietuvių visuomeni
nio gyvenimo, informuodama pa
laikydama lietuvišką nuotaiką, 
duodamas gerus lietuviškus pa
vyzdžius ir geros lietuviškos mu
zikos.

Radijo valandėlės valdybos 
pirmininkė nuo įsteigimo yra 
Stasė Pautienienė, gyv. 841 Stan
ford Street, Santa Monica, Cal. 
Ji yra įdėjusi daug darbo va-

landų ir lėšų, kad ši lietuvių 
radijo valandėlė skambėtų po 
plačiąją Kaliforniją.
Kiti valandėlės valdybos nariai 

yra šie; Stasys Paltus, progra
mų parengėjas — I vicepirm., 
J. Motiejūnas — II vicepirm., 
T. Sereikienė — kasininkė, J. 
Gedmintas — sekretorius ir V. 
Gylis — valdybos narys.

Radijo programas parengia ir 
jas praveda pasikeisdami Stasė 
Pautienienė, Stasys Paltus, P. 
Jasiukonis ir Vladas Gylis.

šiais metais kovo mėn. 22 d., 
sekmadienį, 1 vai. po pietį) Lie
tuvių parapijos salėje, 2718 S. 
George Street, Los Angeles mies
te, yra kviečiamas metinis Ra
dijo Klubo narių-rėmėjų meti
nis susirinkimas, kuriame bus 
renkama klubo valdyba.

Maloniai kviečiame visus lie-

aplan- j 
kalkinio 
kaina J. 
Leidėjai

Jurgis Brizgys ir Jonas Papec-;
kys ir A. L. O. S. Tarybos su
daryta komisija iš K. Norkaus, 

Į A. Mickido, O. Kairelienės, Z. 
j Juknevičiaus, kun, Aug. Steig-i 
vįkv ir L. Stankevičiaus. Kny-j 

Valandėlės Vai- ga labai gausiai iliustruota pa-1 
vienių asmenų ir grupių bei or
ganizacijų, posėdžių ir susi-j 
rinkimų nuotraukomis.

Turinyje, kuris užima pu
santro knygos puslapio, kny
goje telpanti medžiaga sugiu- 
puota keturiais skyriais: pir
majame Lietuvos buvę karaliai 
ir kunigaikščiai, prezidentai ir 
dabartiniai VLIKO ir PLB pir
mininkai; antroje dalyje Pie-

nos 
mai.

Kadangi kontaktas ir drau
gingi bei giminingi ryšiai tarp 

ir šiaurės Amerikos lie- 
yra gana glaudus,tuviu

tikėli, kad ši knyga tuos 
dar glaudesniais padės 
rvti.

PRASTA DALIA

reikia 
ryšius 
pada-

Žmona lankydama savo vyrą 
! kalėjime guodžiasi: “Ale tu tik- 
1 rai turi prastą dalią, Pranai. 
Dvejus metus kalėjimo ir prie- 

I dams vasario mėnesio 29-ji die
na...

SKELBIMO REZULTATAS
Reikia stebėtis, kaip greitai 

gaunami skelbimo rezultatai. 
Viena departamentinė krautuvė 

Į paskelbė laikraščiuose, kad ieš
ko naktinio sargo, ir tą pačią

dą. Pirm. Bacevičius, jautriai naktį buvo apiplėšta, 
reaguodamas į Patlabos prane---------------------------------------~
šimą pareiškė, kad jis skiriąs Į ------------------- --------------------
po 20 savo dolerių Naujienoms, Į 
Draugui, Sandarai, Margučiui 
ir Sophie Barčus radijo valan
dėlėms. Skirta suma visiems 
jau yra išsiųsta.

Vicepirmininkas A. Kerelis 
pasiūlė namų savininkų valdy
bai surengti spaudos ir radijo 
balių. Valdybos nariai šiam pa
siūlymui pritarė ir pradėjo in-

tuvius ir lietuviškas organizaci- tensvvu darba Jie noriai dirba 
pas dalyvauti šiame metiniame 
susirinkime ir palaikyti vienin
telę Kalifornijoj radijo valandė
lę. Klubo narys

ne sau, bet mums visiems reika
lingą darbą dirbančiom institu
cijom. Ponas J. Bacevičius ir 
ponia Stasė Bacevičienė paėmė 

I šį parengimą rūpestingon savo 
LIETUVOS ATKŪRIMO MINĖJIMAS fcS",™;

MARQUETTE PARKE paramos.
Stasys Patlaba 'Šių metų vasario mėn. 20 d. Juozas Bagdžius pranešė, kaip 

parapijos salėje. įvyko Mar- vyksta blokų kapitonų organi- 
quette Parko Namų Savininkų žavimo darbai. Jis ragino ir j 
Organizacijos susirinkimas ir 
Lietuvos atkūrimo 52 metų su
kakties minėjimas. Susirinki
mą pradėjo pirmininkas Juozas 
Bacevičius, nuoširdžiai pasvei
kindamas narius ir svečius. Jis 
pasidžiaugė, kad toks gausus 

sakė B-nės pirm. J. šarapnickas, žmonių skaičius atėjo į susirin- 
valdžios atstovas John Washuta kimą. 
ir ukrainiečių atstovas.

Po sveikinimo kalbų sugiedo- jįoS buvo pradėtas Vasario 16-tos
Po trumpos Įžanginės kal

jo Lietuvos himną ir susikaupę 
skirstėsi namo. J. š.

ŠTAI KADA NESISEKA
Jus skundžiatės, kad nesise- 
i. štai kur tikrai nesiseka, 
ienas mano pažįstamas per 
inkis metus lankė psichiatrą 
pagaliau patyrė, kad tas yra 

siškai kurčias.

'------

- w
fc •’j

ky knysy i«PV. rsty ir toki y mašinų.

dienos minėjimas. Susirinkusie
ji pirmiausia vieningai sugiedo
jo Lietuvos Himną. Lietuvos ka
riuomenės savanoriams, Lietu
vos laisvės kovų partizanams ir 
kitiems, žuvusiems už Lietuvos 
laisvę pagerbti karys savanoris 
Juozas Vikšraitis ir laisvės ko
vų partizanas Antanas Stakėnas 
uždegė simbolines žvakes. Tada 
Bacevičius paprašė susirinku
sius atsistoti ir vienos minutės 
susikaupimu prisiminti žuvu
sius ir mirusius už Lietuvos 
laisvę.

Pagrindinę kalbą pasakė Lie
tuvos kariuomenės kūrėjas sa
vanoris pulk. Antanas Rėklai
tis. Trumpoje, bet turiningoje 
kalboje jis palietė jautrius ir 
svarbius Lietuvos valstybės ir 
tautos gyvenimo įvykius. Ragi- 

i no visus kovoti už Lietuvos val
stybės atstatymą nerūdijančiais 
ir nesenstančiais ginklais — kul
tūrinėmis priemonėmis.

Kazimieras Oksas, 3-čio rinki
minio distrikto kandidatas į kon
gresą, ragino lietuvius būti drą
siais ir ištvermingais, kovoti to
kiais ginklais, koki šiame laiko
tarpyje yra veiksmingiausi. Chi- 
cagos inž. G. Sterba ir J. Fox 
parodė ir aiškino spalvotą fil
mą apie oro teršimą ir to terši
mo įtaką žmonių sveikatai ir 
augmenijai. Paskaita susirin- i 
kusieji domėjosi. j

Ekonomistas Adolfas Baliu- 1 
nas plačiai pranešė apie pinigų i 
investavimą. Jis nurodė sau- ’ 
gius ir pelningus būdus pini- i 

■’ gams taupyti. Vivepirmininkas ;

i prašė visus namų savininkus 
remti jo vedamą darbą ir užra
šyti norinčius būti blokų kapi
tonais.

Antanas Barančiukas, įstoda
mas į mūsų organizaciją, pa
aukojo $50 jos (gerovei kelti. ; 
Organizacijos vardu jam buvo 
pareikštas nuoširdus ačiū. Be 
Barančiuko, mūsų organizaci- į 
j on dar įstojo šie nariai: Lack 
Roland, Girdauskas Albinas, 
Vaišvila Mykolas, Blekys Petras, i 
Mingėla Robertas, Nainys Bro- _ 
nius, Jacinavičius Jonas, Aglins- f 
kas Pranas, Palionis Juozas, Ke- į ( 
liotis Alfonsas, Dargužis Alek- > 
sandras, šetula Marijona, Šatu- > 
la Petras, Riauba Feliksas, Skis- S 
timas Emilis, Liutkus Dan, Rap- c 
šys Juozas ^Juodgudis Jonas z 
Miliauskas Petras, Miliauskienė > 
Stasė, Brazys Jonas, Matukas s 
Veronika. Kubilius Algimantas, ? 
Stakauskas Petras, Vasiukevi- ) 
čius Vytautas, Paškevičius VIa- s 
das, Išganaitis Juozas, Juška c 
Jonas, Pocius Jonas ir Bagdonas z 
Petras. >

Balandžio 9, 10 ir 11 dieno- ? 
mis Marquette Parke, prie 67-os j v 
ir Kedzie įvyks sveikatos nemo- Į 7: 
karnas patikrinimas. Smulkes-; 
nes žinias apie ją paskelbsime 
vėliau. Iš anksto įspėjame, kad 
laiku pasiruoštumėte šią parodą 
lankyti.

šis susirinkimas buvo gausus, 
dalyvavo virš 300 žmonių. Su
sirinkimas praėjo labai kultu-j 
ringai. Valdyba atsiprašė už pa
vėluotą paveikslų rodymą. At
sirado nenumatytos technikinės 
kliūtys, kurios vis dėlto-buvo 
nugalėtos.

Stasys Patlaba, spaudos ir ra
dijo ryšininkas, papasakojo su
sirinkusiems, kuri spauda ir kaip 
palaiko Marquette Parko Namų 
Savininkų organizaciją. Jis pa
sidžiaugė spaudos teikiama pa
rama, bet taip pat priminė or
ganizacijos nariams, kad jų pa-j 
reiga paremti ir lietuvišką spau-

spintelę reikia 
tvarkingai už-

Savo naminę vaistu 
nepaprastai Švariai ir 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir išmazgoti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas, patik
rinti, koki v vaistu trūksta ir juos pa
pildyti kad būtum bet kokiam neti- 
retumui nasiruešes.

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:

•LT U V X XI KJ O,

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

I

I 
■

iau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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.

V J. VU,

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

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:
1. Rinkinys lietuviškų liaudies 

yra lies dainos ir gaidos:

1. Tegu girta šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta

2. Suktinis I
3. Suktinis II
4. Kokietka
5. Padispanas
6. Vengerka
7. Klumpakojis

iis gaidų rinkinys kainuoja

daineliv

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

tik $1.00.

ir šokių, 16 psl. Rinkinyje

Aguonėlės
Vakar vakarėli
Augin tėvas
Meilės valdas
Siuntė mane motinėlė
Čigonai
Pelėda
Noriu miego

Šiuos gaidų ir dainy rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsil
site čekį arba Money Orderi wž gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiųsime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILLINOIS

3 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— MONDAY, MARCH 9. 1970
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6. VERTA NE ŠIPULIO, 
BET KUOLO

Michalina Meškauskienė, pa* 
i minėjusi mokytoju Antaniną 
I Valaitienę ir be laiko ją j ka
pus nuvariusi, savo atsimini- 
ūmose pasakoja, kaip moky
toja “šipuliais” gąsdindavusi 
blogus mokinius. Nurodęs Mes- 

ikauskienės liapsusą, nutariau 
paskambinti poniai Valaitienei 
ir pasakyti, kad šiomis dieno
mis ji bus paminėta spaudoje. 
Pasakiau kokiame sąryšyje jos 
vardas bus minimas ir kaip 
bus vertinamas jos gąsdinimas

ĮSIMINI M 41
I mokinių “Šipuliais” ir “darvi- 
Inizmo principų mokymas*.

— Kas tas “šipulys ? — pa- 
įklausė ponia Valaitienė.

— Ar nežinote, ką “šjpulys” 
! reiškia ?

—— TVi k s žodis man nežino
mas, gyvenime man nepasitai
kė su juo turėti jokių reikalų, 
— paaiškino p. Valaitienė.

— Turėtų būti žinomas, nes 
viena jūsų mokinė, Michalina 
Meškauskienė, savo atsimini
muose pasakoja, kad blogus 
mokinius jūs “šipuliais” gąs-

fti iiiiiiirri'ir'iiiiiiriiiTiPB

“Garifulina” Lietuvos iaunima W 4^
Vasario paskutinę savaitę Vilniuje Įvyko rusų oku

puotos Lietuvos komunistinio jaunimo sąjungos suva
žiavimas. I Vilnių buvo suvežti komunistuojantieji jau
nuoliai iš Įvairiausių Lietuvos vietovių. Suvažiavime kal
bėjo Įtakingesnieji lietuviai komunistai, kaip A. Snieč
kus, P. Karvelis ir V. Morkūnas. Bet svarbiausias kalbas 
pasakė Lietuvoje veikiantieji* rusai, kaip G. Denisovas, 
V. Malovas, V. Chadzevičius, K. Mežinovas ir visa eilė 
kitų. Pačią svarbiausią t kalbą pasakė A. Garifulinas. 
Dvi valandas jis “fulino” konferencijos salėn suvarytus 
jaunuolius, o dabar dar porą mėnesių jo paskelbtais šū-' 
kiais bus “fulinamas” lietuviškas jaunimas per spaudai 
ir radijo bangomis. ♦

A. Garifulinas yra rusų paskirtas Baltijos žvejybos 
laivyno bazės komunistinio jaunimo sekretorius. Jeigu 
yra reikalo, jis kartais išvažiuoja su žvejais Į jūrą, bet Į 
dažniausiai jis veikia iš saugaus uosto. Jam labai gerai 
yra žinomos lietuvių žvejų nuotaikos, nes jis Įpareigotas 
ne tiktai saugoti kiekvieną iš Klaipėdos uosto išplaukian
ti lietuvi žveją, bet prižiūrėti, kad tie žvejai pilnai atlik
tų rusų paskirtas darbo normas. Iš komunistinėje spau- \ 
doje paskelbtos jo kalbos aiškiai matyti, ko rusai šian
dien nori iš Lietuvos jaunimo. Rusai nori, kad jis gali
mai geriau paminėtų Lenino šimto metų gimimo sukakti. į 
Paminėjimas bus tuo geresnis, juo daugiau maisto ir ki
tokių produktų lietuviai pagamins rusams. Vilniun su- į 
vežtiems jaunuoliams A. Garifulinas šitaip pasakojo:

“Lietuvos žvejybinius laivus pamatysime ne tik- 
prie Islandijos, Amerikos, Afrikos krantų. Mūsų 
laivai jau Įsisavino naują žūklės rajoną prie Antark- 
tikos. Penkis — šešis mėnesius žvejai išbūna jūroje. 
Atskirti nuo šeimos, artimųjų. Kai reikia, dirbama 
po 15 — 20 valandų”. (“Tiesa”, 1970 m. vas. 28 d. 1 
psl.)
Suvažiavusiems jaunuoliams Garifulinas pasakė, 

kad praeitais metais lietuviai pagavo 3,242,000 centnerių 
žuvies. Garifulinas didžiavosi, kad lietuviai laiku suga
vo tiek žuvies, kiek sovietų planuotojai jiems buvo nu
statę. Lietuviai švejai Įvykdė planą 106% anksčiau negu 
buvo paskirta. Rusai džiaugiasi, kai vietomis patys rusai 
Įvykdo planą 100%, o čia lietuviai pasiekė ne vien 100%, 
bet dar pridėjo 6%.

Ne vien Vilniun suvežtiems jaunuoliams, bet ir vi-

siems lietuviams Įdomu patirti, kaip lietuviai žvejai ga
lėjo tokį didelĮ darbą atlikti. Visi žino, kad lietuviai yra 

j ne tinginiai, darbo jie nebijo, bet kiekvienam aišku, kad 
Į okupantas moka didinti normas. Jie taip pat žino, kad 
reikia gerokai pasitempti tas normas padaryti, o reikia 
nepaprastų pastangų rusų paskirtas normas perviršyti. 
Garifulinas paaiškino jaunuoliams, kas ir kokiomis prie
monėmis priverčia žuvj kišti galvą’Į lietuvių- žvejų tink
lus.. štai jo žodžiai:

“Spartuoliškoje lenininėje sargyboje dalyvauja 
visos laivyno komjaunimo organizacijos. Žvejybos 
laivyno komjaunuoliai visada yra gražių darbų ini
ciatoriai. Ne taip jau malonu dirbti poilsio metu, bet 
jeigu yra žuvies — dirba visi. Spartuoliškas laivų iš
krovimas jūroje prie plaukiojančiųjų bazių, žuvies 
file gamyba.(deja, dar gana dažnai rankiniu būdu)
ir daug kitų darbų mobilizuoja šimtus entuziastų”. 
(Ta pati “Tiesa”.)
Kiekviename laive, kiekvienoje darbo padalos - srity

je yra komjaunimas, kuris privalo padėti ir padeda ne tik 
laivus apsaugoti, bet ir žuvis gaudyti. Jeigu kurioje vie-
toje pavyksta išvilkti daugiau žuvies, tai komjaunuoliai 
privalo padėti tą žuvį iškrauti iš mažesnių laivelių Į di
džiuosius ir ją nuvalyti. Rusai žino, kad Amerikos, bri
tų ir net norvegų laivai turi geras mašinas didelėms ir 
mažesnėms žuvims valyti, bet rusai šitokių mašinų dar 
neturi. Garifulinas apgailestauja, kad lenininiai spar
tuoliai rankomis privalo nuvalyti pagautą žuvį.

Žuvų gaudymo normas priverčia atlikti laivuose lai
komas komjaunimas. Normas atlikti virš 100%c priverčia 
laivuose laikomi spartuoliai. O kad žvejoti išplaukusieji 
žvejai nepabėgtų, tai saugojimo darban Įkinkyta kiek
viena komunistinio jaunimo organizacija. Tai žinome ne 
iš Garifulino, bet iš žvejų, drįsusių ir sugebėjusių iš “ko
munistinio rojaus” pabėgti

Okupantas žino, kad vyresnio amžiaus žmonių i sa
vo pusę nepatrauks. Net ir Į kompartiją Įstojusieji vy
resnieji rusams didelės naudos neatneša. Pas juos kito
kios pažiūros Į darbą, kitokios pažiūros Į teisę, o dabar, 
kai “didįjį brolį” arčiau pažino, tai, matyt, kad ir Į rusą 
pažiūros kiek atšalo. Užtat bendradarbių tarpan stengia
si Įtraukti Lietuvos jaunimą. Siunčia Į tas konferencijas 
Garifulinus, kurie stengiasi tą jaunimą ' “fulyti”. Kom
jaunuoliai spartuoliai gali priversti žvejus dirbti po 15 
valandų, bet tie spartuoliai krašto ūkio nepakels, kol lie
tuvių pagautos žuvies raumenėlius valgo rusai, silkės 
uodegą gauna rusams dirbantieji lietuviai komunistai, 
bet platiems Lietuvių gyventojams nėra nei ašakų sriu
bai virti.

* chuda vote, —~ paaiškinau p. 
I Valaitienei.

— Ponas Gudelis, — atsake 
p, Valaitienė, — reikia neuž
miršti, kad as vis dėlto esu pe- 
dagogė, o ne “šipulių” kam- 
šytoja... Esu baigusi gimna
ziją ir specialius pedagoginius 
kursus. Aš žinau, kad gąsdi
nimais jaunimo neišmokysi. 
Stengiausi jaunimų Įtikinti, 
jam tikslių žinių duoti, bet ne 

[“šipuliais” gąsdinti. Gimnazi
joje dėsčiau gamtos mokslus. 
Turėjau nurodyti pastebėtas 
evoliucijos galimybes. Aiškus 
daiktas, kad turėjau paminėti 
ir Charles Darvino vardų, nes 
jis šioje srityje yra dirbęs ir 
rašęs. Bet dėstyti darvinizmo 
principus prieš 40 metų nega
lėjau, nes tais laikais pats dar
vinizmas dar nebuvo taip pla
čiai žinomas, kaip jis šiandien 
yra žinomas. Apie Darviną už
simindavau tik tarp kitko, bet, 
dėstydama gamtos mokslus, 
kalbėjau apie evoliuciją...

Ponios Valaitienės atmintis 
gera. Manau, kad jos paaiški
nimas yra tikslus ir tikras.

Jeigu taip, tai Meškauskienė 
verta ne “šipulio”, bet “kuolo” 
už tokį p. Valaitienės paminė
jimą savo atsiminimuose.

Geras “kuolas” jai reikėtų 
pastatyti už mokytojui Stasiui 
Totoriui prikergiamą negirdėtą 
“nusilenkimą”. Labai jau len
gva ranka ji rašo apie būtus ir 
nebūtus dalykus. O apie gerą 
matematikos mokytoją Stasį 
Totorių jos atsiminimuose ši
taip pasakyta:

“Pasakojo, kad Gegužės Pir-

Sausio mėnesi bendro vartojimo prekių buvo parduota mažiau, negu 
gruodžio mėnesį, kada daug įtakos turi Kalėdų pirkimai.

mąją (1921 m.), kai raita po
licija žiauriai išvaikė mūsų 
miesto darbo žmonių demon-... .. . , istraciją, turėjusią eiti prie ka-l 
Įėjimo, Totorius tada pats vie-I 

Į nas lėtai nužingsniavęs prie
! kalėjimo, sustojęs priešais
langus, nusiėmęs skrybėlę, nu-j 
silenkęs ir ramiai grįžęs atgal”, i 
(“Žvelgiu į tolius”, 328 psl.)

Sunku patikėti, kad moky
tojas Stasys Totorius taip būtų 
pasielgęs. Jis buvo visai kito
kio kalibro žmogus. Jis nesi 
lankstė ministeriams ar ins
pektoriams, kur jis čia imsis 
ir lankstysis už grotų padė
tiems vaikėzams?

Be to, Stasys Totorius buvo I 
principų žmogus. Teisybė, jam 
ne viskas patiko, kas tuo me
tu dėjosi Lietuvoje, bet jis bu
vo nepriklausomos Lietuvos 

j šalininkas, jis. gerbė įstatymus, 
jis gerbė žmogaus teises. Jis 

i buvo nepatenkintas tuometi- 
nio apskrities viršininko sau
vale, bet jis nepritarė ir moki
nių sauvalei. Jam atrodė, kad 

į mokinių pati svarbiausioji pa
reiga ir pats didžiausias dar; 
bas — tai mokytis. Kai pra- i 
moks ir paaugs, tai galės ir!

politikuoti, bet kol jie mokyk
los suole, tai privalo gerai pa
mokas paruošti, ne mitinguoti.

Mokytojo Stasio Totoriaus 
arčiau nepažinau. Meškaus
kienė gal jį geriau pažįsta. Gal 
teko su juo dirbti rusų okupa
cijos metu. Bet kiek tai liečia 
Mikasės atsiminimuose palies
tą laikotarpį, vargu ji galėjo 
mok. Totorių geriau pažinti, 
negu aš. Abu buvome vienoje 
klasėje. Mokytojas Totorius 
mudu mokė matematikos ir 
kosmografijos. Klasėje abiejų 
mudviejų pažintis galėjo būti 
vienoda.

Bet aš gyvenau šalia gimna
zijos buvusiame “žiburėlio“ 
bendrabutyje, o Navikaitė gy
veno pas privačius žmones. 
Tame pačiame bendrabučio 
name mok. Stasys Totorius tu
rėjo savo butą. Be to, jis buvo 
Žiburėlio įgaliotinis bendra
bučiui prižiūrėti. Mudu ne tik 
susitikdavome to paties namo 
koridoriuose, bet mok. Toto
rius labai dažnai užeidavo į 
“Žiburėlio” virtuve ir net i mo
kinių kambarius. Gimnazijos 
kieme buvo sodas ir daržas. 
Ten mes ne tik daržoves au
gindavome,%et ir pasėdėdavo
me ant suolelio. Pasėdėdavo
me ir pasikalbėdavome.

Reikia pasakyti, kad mok. 
Totorius buvo nekalbus, bet 
pas jį būdavo trumpas ir aiš
kus atsakymas i. kiekviena 
klausima. Atsakymo ilgai ne- 
reikėdavo laukti. Jei kurio 
klausinio nežinodavai, tai 
liepdavo pasiskaityti ir suži
noti. Neprisimenu mok. Toto^ 
riui statomų klausinių, bet la
bai gerai žinau, kad jis buvo 
demokratinės santvarkos šali
ninkas ir buvo nepatenkintas 
bereikalingais mokinių išsišo
kimais. Jis buvo priešingas 
bet kokioms mokinių provo
kacijoms, kad valdžia neturė
tų progos realinei gimnazijai 
uždaryti. Teisingesnės ir geres
nės santvarkos norintiems

karštuoliams jis patardavo bai
gti mokslus, gauti darbo ir 
būti naudingais savo kraštui.

Turint galvoje šitokią mok. 
Totoriaus pažiūrą, negalima 
prileisti, kad jis eitų prie ka
lėjimo, nusiimtų kepurę ir nu
silenktų. Jeigu jis taip pada
rytų, tai man atrodo, kad jis 
nebūtų Totorius. Manau, kad 
šis Meškauskienės tvirtinimas 
yra tokios pačios vertės, kaip 
ir žinios apie mokytoją Valai
tienę.

Michalina Meškauskienė, 
prieš spausdindama savo atsi
minimus, būtų galėjusi p. St. 
Totorių pasiklausti ir tiksliai 
patirti apie jam primetamą 
“nusilenkimą”. Bet ji tai gali 
ir dabar padaryti. Ji gali pa
siųsti buvusiam savo mokyto
jui knygą ir paklausti/ ar taip 
buvo. Stasys Totorius, mizer- 
ną mokytojo pensiją gauda
mas, jokios knygos greičiau
siai nenusipirko ir neskaitė. 
Gavęs ją, jis ne tik paskaitys, 
bet jai parašys, kiek toje isto
rijoje yra tiesos.. Jo paaiškini
mas visiems būtu įdomus. c

-xlf. Gudelis
(b. d.)

Medžiotojas, įsilipęs į cementinę slėp
tuvę, laukia pakylant paukščiu. Už
pakalyje ant slėptuvės dangčio sėdi 
j c šuo, pasirengęs atnešti nušautą 

paukštį.

JURGIS JAŠINSKAS |

APIE ENCIKLOPEDINIUS LEIDINIUS : 
IR LIETUVIŠKĄ ENCIKLOPEDIJĄ

8 II
"'Pasižymėjusių ir kitataučių dėmėsi at- Į 

kreipusių lietuvių sportininkų eilėse yra j 
paminėtas ir šachmatininkas Kazys Mer- ■ 
kis, gyvenąs ir veikiąs Bostone. O iš tikrų- ! 
j u. K. Merkis buvo vertas įrašvti i L. Enci- ! 
klopediją ne tiek, kaip pasižymėjęs šach- j 
matininkas, bet kaip nepailstantis ir ilga- i 
motis tos sporto šakos darbuotojas, daž
nai minimas amerikoniškuos laikraščiuo- : 
se. o ir pats nuolat rašąs lietuviškuose i 
laikraščiuose apie tą sporto šaką, o taip ! 
pat. kaip jaunų lietuvių šachmatininkų } 
organizatorius, globėjas ir vadovas. Ta 
prasme visai nepateisinamas ‘"užsimirši
mas" paminėti kitus sporto darbuotojus ir j 
lietuvių sportinio veikimo organizatorius į 
Amerikoje: Aleksandrą Vakseli, gyv. 
New-Yorke. Rytų sporto Apygardos pir
mininką. suorganizavusi jaunučių sporti
ninku lavinimą Lietuviu Atletu Klube; I 
Alb. Bielskų. nepavargstanti organizato- ’ 
rių ir treneri jaunųjų sportininkų ir spor- I 
tininkių ne tik pokarinėje Vokietijoje gy- i 
venant, bet ir j Ameriką atvykus ir nuolat j 
Clevelande apsistojus. J

4. LE. XV tomo 802 psl. apie “sportinę ■

veiklą išeivijoje” skaitome tokį 
ką”:

“1957 Čikagoje buvo surengtas Lietu- į 
vos pergalių krepšinyje minėjimas, kuria 
nie dalyvavo nemaža krepšinio veteranų iš 
1937 ir 1939 Europos krepšinio pirmeny- I 
biu”.v I

Ginčyti negalima, nes tai yra tiesa: mes 
mylime ir labai vertiname Lietuvos ir lie
tuvių praeitį; minime ir gerbiame tos pra
eities veikėjus. Įvairiausių gyvenimo sri
čių. Nuolat apie tuos minėjimus skaitome 
periodinėje mūsų spaudoje. Ten vaizdžiai I 
aprašyta: kas buvo minima, kokia proga, 
už ką, kas tarė žodį, kam kokią užpelny
tą dovaną ar žymenį įteikė, kokios vaišės Į 
su kokiais užkandžiais ir skystais patieka
lais buvo patiektos, kas tuos gardėsius pa
rūpino ir pagamino ir t. t., ir t. t. Dažnai, 
dažnai tokio pobūdžio korespondencijų 
skaitome mūsų laikraščiuose. Ir jeigu su
galvotume visa tai sukrauti į L. Enciklope
diją, — vargšas Juozas Kapočius nebeiš- 
tektų ne tik pinigų tokiems enciklopedijos 
tomams, bet ir paprasčiausio popieriaus. Ir 
lietuviška enciklopedija būtų buvusi ne 36, 
bet mažiausiai, 150 tomų!...

Po “pergalėje krepšinyje minėjimo”, 
tęsinyje skaitome:

5. “š. Amerikos liet, krepšinio rinkti
nė 1959 lankėsi P. Amerikoje, kur iš 17 su
sitikimų laimėjo 12. 1961 ši rinktinė nu-, 
vyko į Australiją ir iš 25 susitikimų laimė
jo 21, jų tarpe ir prieš Australijos olimpi- 1

peiliu- •_ nę komandą.
Toronte įveikė

Grįžusi iš Australijos, ji 
ir Kanados olimpinę ko

mandą.” (LE. XV t 802 psl.)

Graži istorija, gražūs tų gastrolių re
zultatai, bet kažką to rašinio autorius, 
tyčia ar per užuomaršą, praleido. Ir pra
leido daug svarbesnį ir įdomesnį lietuvių 
krepšininkų , ne tų kurie lankėsi Austra
lijoje ir P. Amerikoje USA veiklos mo
mentą — gastroles į rusų okupuotą Lietu
vą. Istorija yra istorija: ar ji kam būtų 
maloni, ar žiauri, bet jos nepakeisi ir ne
suklastosi. Tuo labiau nėra jokio pagrin
do užmiršti ir praleisti negirdomis ryškes
niuosius momentus mūsų sportininkų vei
klos išeivijoje. O tačiau, LE skirtos spe
cialiai lituanistikai, bendradarbis E. šu
lai tis “pamiršo” Jo paties organizuotą lie
tuvių krepšininkų Amerikoje žygį į Lie
tuvą (“Išvykos rengėjų grupė, vėliau pa
sivadinusi koordinatorių vardu, antrame 
savo posėdyje, iš savo pusės visą susiraši
nėjimą su Lietuva išvykos reikalais, pave
dė Ed. Šulaičiui. Jis jį vykdė iki pat išvy
kos pradžios." (žiūr. “specialus sporto 
priedas” — Vienybė, — 1968 metai gruo
džio 6 d. Kaina 81.00) O apie patį tų krep
šininkų žygį į Lietuvą Vienybės žymusis 
“kolumnistas” ir labai gabus lietuvis žur
nalistas, pasivadinęs Girnakalio slapyvar
džiu, štai, kaip bylojo (paduodu ištisai J.)

’'Naujo kelio pradžia

Alea jacta ėst — burtas yra mestas.

Su tokia mintimi palydime į Lietuvą į 
i sportininkus. Tik antraeilės reikšmės turi j 
Į tai, kaip jie ten pasirodys sporto aikštėse. į 

Daug svarbiau: gal paaiškės, kad jų ke- < 
liais nedera lietuviui vaikščioti? O gal čia 
prasideda naujas ryšių su tėvyne laikotar
pis?

Ilgainiui atsakymas paaiškės. Tuo tar
pu težinome, kad drąsūs vyrai (Cha-cha^ 
chaa-a! J.) leidosi ieškoti išeivijai kelio į 
tėvvnę. Susilaukta nelauktai didelio vi- ; 
suomenės pritarimo ir paramos. Išvyko i 
tik 16 vyrų, bet iš tikrųjų tai yra bent ke- į 
lėto šimtų žygis. Dieve, jiems padėk!

Sportininkų išvyka tikrumoje yra pro- i 
testas prieš 1966 m. Clevelande veiksnių I 
konferencijos priimtą rezoliuciją, pagal ■ 
kurią praktiškai išeivių ryšių su tėvyne iš į 
viso neturėtų būti... »

Sportininkų išvykimo proga kai kurių j 
laikraščių, komitetų ir atskirų asmenų iš- į 
vystyta veikla rodo jų tautinį ir moralinį j 
nuosmukį (! ! ! ? ? ? J.), reikaluose pasi
metimą. žvmia dalimi, tai vra rezultatas 
per dvidešimt penkerius metus susidėjo- | 
šių sąlygų plius per tą patį laiką ugdytos j 
isterijos. Kas nepajėgė apvaldyti pergyve-

1 nimų ir pasidavė liguistai isterijai, tam ir I 
dera piktžolių derlius.

Alea jacta ėst.
I

Girkalnis, Vienybė, 1968 (1967? J.) m. I 
VIII. 18 d.

Tokia yra to “istorinio” mūsų sporti- I 
ninku žygio į Lietuvą istorija. Rezultatai? ; 

Kokie jie bus ateityje — nežinia, bet da
bar, po beveik trejeto to žygio Lietuvon 
metų, matome, jog to žygio gėdinasi net 
pats jo vienas svarbiausiųjų organizatorių 
— Ed. šulaitis, vengdamas jį prisiminti 
LE-joje, o realybėje matome mūsų išeivi
jos Amerikoje sportinei veiklai suduotą 
tokį skaudų amūgį, jog ir iki šios dienos 
toji veikla nebepajėgia prideramai atsi
peikėti.

6. LE tomo 801 psl. apie sportinę veik
lą toliau skaitome:

“Po II pas. karo į JAV atvykus naujie
siems ateiviams, nuo 1949 liet, sportinė 
veikla įgavo kitokį pobūdį. Tuojau buvo 
pradėtas organizuotas veikimas. V. Vo
kietijoje veikęs Vyr. Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas (FASKas) čia 1949 pa
skyrė įgaliotinį K. čerkeliūną”. (Kas per 
“sutvėrimas” buvo tas Faskas, turėjęs tei
sę skirti įgaliotinius Amerikos ir Australi
jos lietuviams sportininkams? Kada — 
kuriais metais ir kieno valia tas FASKas 
“gimė”.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“N A U H E N A S*

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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2558 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8*3229 
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius ppriima tik susitarus.

Rez. te L 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
A/l/19 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsUiepu, skambinu 374-8012

DR. S. BIEŽ1S
T*lefu PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUKD E. CiARA
27u9 W. 5lst STREET

Tei.: GR 6-2400

į sylvania valstijoje. Iš ten su tė- 
Į vais persikėlė j W ėst I1 ranklin, 
j III. Prieš 50 metų ji atvyko į 
Rockfordą. Buvo graži gelton- 
plaukė lietuvaitė. Rockforde ta
da smarkiai augo lietuvių kolo
nija. Daug buvo jaunimo. Ka
tie Lasky pasirinko šaunų jau
nuolį, su kuriuo ir sukūrė šei
mos židinį. Gražiai jie gyveno. 
Atidarė valgomų daiktų krau
tuvę. Biznis sekėsi. Bet štai po 
kurio laiko mirė jos vyras Ake
laitis. Pasiliko Katie su dviem 
sūnum ir mažyte dukrele.

Aišku, kad nebebuvo jai įma
noma palaikyti krautuvę. Tad ją 
ji likvidavo. Nelengva jai buvo 
verstis, auginant tris vaikučius. 
Daug jai teko rūpesčių pakelti, 
daug vargo patirti. Tai, žinoma, 
atsiliepė ir į jos sveikatą. Ji ne-

„ p. Šileikis, o. p.
į£| ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
w Aparatai - Protezai, Med, Ban- 
| dažai. Speciali pagalbi kojoms 

(Arch Supports) ir t t
: vai.: 9—4 ir 6—8. Seštadiemais 9—L 
‘ ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

ketv. 2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629
■S, antrad., penkt. lu—4, ir Telef.: PRospect 6-5084
šeštad. 10—2 vai. ;_______ . iritnnMi—'■ i-rni run r-i f’,

VM. pagal susitarimą: Pirm., 
1—L 7

Rez. Gi 8-0373

DR. W. M. EISIM - EISINAS 
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS j 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

V
Apdraustas perkraustymss 

iš įvairiu atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 W< 34 Place
TeL: F Rentier 6-1882

| PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

12047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

iŠ 
etuvių ji 
ii. da,* 11

lyvaudavo parengimuose.
Laidotuvių apeigas atliko liu

teronų kunigas, dr. O. Bekstrand. 
Daugybė gėlių puošė jos karstą. I 
Susirinko daug žmonių jos paly- j 

Į dėti į Green Wood kapines.
Reiškiu gilią užuojautą velio

nės sūnums, dukrai, broliui ir 
seseriai. žvalgas

tONELLA YUSKA

bu kovo mėn. 8 dieną, 12 vai. naktį sulaukusi 84 metų 
si Lietuvoje, Tauragės aps., Vainucių valsč., Būdvyčių

Gyv. Town of

I PHOTOGRAPHER
|| Jei norite nuotraukomis įamžinti
II vestuves ar kitas šeimos švente:
11 kreipkitės j mūsų virš 30 metų paty-1 
I i imą turinčią studiją. Darbą atliekat 

I patyrę fotografai. Meniškai paruo-1 
šiame vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO’S

(PUTRAMENTAS)

iVO

5525

ūdesio vah

sezoi

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

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

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

VaL’r pirmad., ketvirtad. 5-8 vai. vak., 
antrad., penktad. 1—4 popiet.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 6C618 Te!. 525-0952

AM-KM KAD1J Ų
! KAINOS PRASIDEDA NUO 

-
2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

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 11 ir nuo 4 iki'8, o šešta-j 

dieni nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. _____L jĮflfflu !>»!■! JI■ TTP HIIIIIL JI 11 m -j—-

DR. LEONAS SEIBUTiS 
INKSTU, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

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

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

~ CR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St.
Tek 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

•Z 3 ? H ■ i B A R C U i j
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

I Visos programos, iš WOPA, | 
1490 kil. A. M. ' i

I t| Lietuviu kalba: kasdięp nuo pirma-1 
S dienio iki penktadienio ±0—11| 
! vai. ryto. — šeštadieni ir sek-! 
Imadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. | 

ryto.
Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v. j 

i iTek: HEmlock 4-2413
I 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

A FOREST’S FUTURX 
IS IN YOUR HANDS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

Every tree, every thrub, 
tad <11 oar Trildlife depend on 

you to Help prevent 
freest £res. So please fbikrv 

Smokey's ABCr Alwsys 
bold matches dll axd. Be sure 

to dro^rn <11 ounpfirex, 
stir the asbes, <nd dro^ 

them Crush <11 
smokes dead out.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. teiaf.: Gibson 8-6195 

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

BOSTON, MASS.
Naujosios Anglijos radijo 

valandėlės 36 metų sukaktis
Seniausia lietuvių radijo va

landėlė Naujojoje Anglijoje mi
nės savo 36 metų sukaktį. Mi
nėjimas įvyks kovo 15 d. Lietu
vių Piliečių Klubo auditorijoje. 
Pradžia 4 vai. po pietų. Progra
moje numatoma Talentų popie
tė ir “Mis Lithuania of N. E.” 
pagerbimo balius. Kaip žinia, 
“Miss Lithuania” yra panelė Ma
ry Lou Rudokaitė iš South Bos
tono.

Yra užsiregistravusių nepa
prastų talentų, tad programa 
bus įvairi ir įdomi. Svečiams pa
linksminti yra pakviestas “ži
buoklių” moterų sekstetas iš 
New Yorko. Jam vadovauja Liu
das Stukas.

Talentams įvertinti komitetą 
sudaro Aleksandra Gustaitienė, 
Ona Ivaškienė, Gintaras Karo
sas, Juozas Rentelis ir Elena 
Valiukonienė. Tas pats komite
tas praves ir šokių kontestą.

Šokiams gros populiarus R & 
M studentų orkestras iš Worces- 
terio. šeimininkės paruoš gar
džių lietuviškų valgių, kaip an
tai: kugelio, dešrų, visokių py
ragų ir kitų gardumynų. Vir
tuvės patarnavimas prasidės 
nuo 2-os valandos po pietų. Tad 
kas norės, galės užsisakyti pie
tus.

Suaugusiems įėjimas — du do
leriai auka; vaikams — .75 cen
tai.

Kviečiame paremti radijo va
landėle ir kartu su mumis atšvęs
ti 36 metų sukaktį.

Steponas ir Valentina Minkai

LONG BEACH, CALIF, j
Sekmadienį, vasario 22 d. lie- g 

tuvių klubas surengė Lietuvos. g 
nepriklausomybės 52-tros su
kakties paskelbimo minėjimą 
gražiai išpuoštoje Morgan salė-

I j e, 835 Locust St.
Minėjimą atidarė klubo pirm, 

į Vytautas Tamošaitis. Jis buvo 
| ir programos pranešėjas. Invo- 
I kaciją sukalbėjo prelatas Jonas 
I Kučingis. Amerikos himną su- 
I giedojo solistė Stasė Klimaitė 
Pautienienė. Konsulas p. Biels
kis sveikino dalyvius ir prane
šė, kad Amerikos valdžia nepri
pažįsta rusams Lietuvos užgro
bimo? Pagrindinę kalbą pasa
kė dr. Zigmas Kungis.

Solistai Stasė Pautienienė ir 
Kvirinas Dargis padainavo gra
žių liaudies dainų, savo gražiais 
balsais žavėdami publiką. Akom
panavo muzikas Stasys Kalvai
tis. Onos Razutienės vadovau
jamas, jaunimo šokių ansamb
lis gražiai pašoko keletą tauti
niu šokiu.

Aukų surinkta 8208. Aukos 
pasiųstos Altui.

Minėjime daug lietuvių buvo 
iš Los Angeles ir Santa Moni
kos.

Minėjimas baigtas sugiedojus 
Lietuvos himną. J. M.

• Iškaba prie televizijos tai
symo dirbtuvės durų: Pataisyk 
pats, o paskiau pašauk mus.

Susirinkimų h parengimų
P P A V T? * r M A I

MirtMTOi......................... '
amžiaus. Gimus: 
kaime.

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Walter, anūkė Grace, jos .vyras David 

Kiehl iš La Grange, III., du proanūkai: David ir Cynthia; brolio žmo
na Josephine Krichiunas, jos duktė Kristine Austin.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 7 vai. vak. Eudeikio koplyčioje, 
4605 So. Hermitage Ave.

Trečiadienį, kovo 11 dieną 8:45 vaL ryto bus lydima iš koply
čios i šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus 
laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Petronella Yuska giminės, draugai

tarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:

Sūnus, anūkė ir kiti giminės
Laidotuvių Direktoriai Gaidas ir Daimid. T

ir pažįstami nuo-

YA 7-1741

* Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1970 m. 
kovo mėn. 7 d. 3:50 vai. ryto, sulaukęs 59 metų amžiaus, mirė

Gyv. 2558 W. 69 St.
Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Sartininkų parapijoje, Putaks- 

liuose.
Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Cicilija (Bajorinaitė), dvi pusseserės — 

Sofija Kantvilienė su šeima ir Eugenija Račkauskas, pusbroliai — 
prof. Balys Račkauskas ir Antanas Makaras su šeima bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko motina Paulina, sesuo Bronė Jankūnienė ir bro
lis Aleksas sujeimomis.

Kūnas pašarvotas Lack - Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St.
Vietoj gėlių pageidaujama aukoti šv. Mišioms arba Lietuvių 

Fondui.
Antradienį, kovo 10 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios i 

Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Jono Maco giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs

— Cicero Lietuvių Namų Savininkų B 
Klubo susirinkimas įvyks šį antradie- g 
nį. kovo 10 d., 7:30 vai. vakš 1500 So. £ 
49th Avė. Tai pirmas susirinkimas ■ 
naujoje vietoje, kuris yra labai paran- ‘ | 
ki tokiom sueigom. Atvykite i susi-H 
rinkimą, susipažjnsite su nauja vai- B 
dyba, pasiryžusią dirbti visų namų sa-! S 
vininkų gerovei. Atminkite, kad vie-ji 

j nybėjo yra galybė.
Kazys*P. Deveikis

'37-1213

MARIJONA BRUŽAS - RUDOKAITĖ
Mirė 1970 m. kovo mėn. 7 d., 3:45 vai. ryto, sulaukusi senatvės. | 

Gimusi Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Salų parapijoj, Jurkupių km. j 
.Amerikoje išgyveno 55 metus.
Buvo žmona mirusio Petro Bružo.

-- Nuliūdę, Jieka: duktė Aldona, sesuo Veronika Bobbin, jos vyras I 
Juozapas, jų šeima Mildred Bobbin, Penn ir Lawrence Bobbin; bro- | 
lienė Anastazija Rudakas, jos šeima, Jonaas ir Eduardas Rudakai; Lie
tuvoje liko sesuo Ona Jonušas su seimą ir mirusio brolio Pranciškaus 
Rudoko ir sesers Julijos Mazarevičių šeimos. Amerikoj liko pusbrolis 
Juozapas Bimba su šeima ir krikšto dukterys: Frances Mimbaa - Lutz ir 
Bemice Vaisius Misheikis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo Amžina Narė T. T. Marijonų, šv. Kazimiero Seserų 
akademijos ir šv. Pranciškaus Seserų Rėmėjų draugijų.

Priklausė prie Amžinojo Rožančiaus, Apaštalystės Maldos ir šv. 
Pranciškaus Tretininkų Brolijos draugijų.

Kūnas paašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

Antradieni, kovo 10 dieną 10 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 
Gimimo Šv. Panelės parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Marijonos Bružas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar- 
navim ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sesuo, brolienė ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius G. F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

16 Metu Mirties Sukaktis

JUSTINAS STALIGA
Gyv. 4701 W. Roosevelt Rd., Cicero, Ill.

Mirė 1954 metų kovo mėn. 8 dieną. Gimęs Šiaulėnų parap., So- 
daičių kaime.

Palaidotas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Elzbieta, pagal tėvus Tarvydaitė; duktė 

Sophie Kuchinskas, Žentas Walter ir kiti giminės.
Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti ve

lionį.
Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 

mus jau nebesugriši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Taave nueisi
me. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, žentas ir giminės.

MHBOMMEB

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288
Call and ask for EDDIE BURBULYS

BEVERLY HILLS GELINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
1 i f 2533 W. 71st Street

Telet.: GRoovehiU 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AZHKAsFMS
TRYS MODERNIŠKOS

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMIS VISTA

REpublic 7-S600 REpubEe 7-8601

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS 6IRALDAS F
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC- 
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-11384139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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HELP WANTED - MAL E-F EMALI 
Reiko Darbininku ir Darbininkių

MALE 01

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

LF nariu suvažiavimo Čikagoje 1970. Ii. 23 d. prezidiu nas: iš dešinės — inž. Vyt. Kamantas, inž. V. Kutkus, 
dr. Kisielius. Kalba dr. A. Razma, V-bos pirm. s

Foto V. Noreikos

HELP WANTED — FEMALE
Darbinlnkiy Reikia

no
6 hours a day inin

We are in position to roundings along
Guaranteed 
mum. 
offer the following benefits:

• SAFE DRIVING 
Award 4- *3 per Hour 
PAID VACATION 
LIFE INSI KANCE 
HOSPITALIZATION

Call BARBARA 
158-6646 or 158-9697

CENTURY CHARTER 
COACH COMPANY

7623 W. 59th St. SUMMIT, ILL.

TRUCK SEMI-TRAILER

MECHANICS

Is Dzuku dreugijos veiklos iCintautienės baleto studijos stu- 
! dentės. Taip pat dalyvaus ir 

Dzūkų draugija dar tebėra j stephens dainininkės su 
nauju dainų repertuaru.

Draugija yra suorganizavusi 
kolektyvą knygai apie Dzūkiją

Dzūkų draugija dar tebėra j 
jaunas kūdikis, vos prieš du ar ; 
tris mėnesius gimęs. Bet jis jau ! 
stengiasi kaip galima labiau pa- j 
sireikšti kultūrinėje veikloje.

Vos tik dzūkai susiorganiza- i 
vo, įsteigė savo draugiją, tuoj j 
pasiryžo išleisti veikalą apie Į 
Dzūkiją. Draugija stengiasi su- į 
telkti plunksną valdančius dzū-1 
kus, kad jie aprašytų Dzūkiją i 
ir jos gyvenimą. Be to. draugija į 
yra pasinešusi rengti koncertus, j 
vaidinimus ir šiaip kultūrines] 
pramogas. Draugijos pirmas « 
parengimas įvyks balandžio 11 
d. Programai atlikti pakviestos kaštuoja $4,000,000,000
buvusios Kauno teatro balerinos

ŠIĄ VASARĄ TRYS
R S I J O SE K S K U

piea(|y work. Over union scale
Nuostolių faktorius buvo ap-Įfor journeymen. Paid holidays 

skaičiuotas lyginant, kiek tveria Į and usual fringe benefits, 
suteršto oro gadinami dalykai su
tuo, kiek jie tvertų, jei oras bū 
tų švarus.

Call Mike for appointment

8 A. M. — 4 P. M.

CL 4-9892

Kaip matote, Dzūkų draugija 
yra užsimojusi daug darbų atlik
ti. Tad visi dzūkai yra kviečia
mi į taiką. Kviečiami įsirašyti 
į draugiją ir prisidėti prie už
brėžtų darbų atlikimo.

Povilas Dirkis

Oro užteršimas kasmet

GIRL FRIDAY
Į Northwest distributor of festeners
I needs a bright young girl to assist 

purchasing agent. I
Unending variety of interesting chal
lenging duties and congenial sur- 

J with excellent com
pany benefits and compensation make 

this an unusual opportunity.
Applicant must be good with figures.! 
k>me light typing and telephone work. 

You will be working in a modern 
office for a growing national com

pany.
CHICAGO THREADED'

DIV. OF U. S. INDUSTRIES 
3701 W. LUNT AVE. 
CHICAGO, ILL. 60645 

761-8300
Mr. HAMMER for appt.

EXPERIENCE

KEY PUNCH
OPERATORS

FULL TIME.
1st, 2nd and 3rd shifts.
Near 51st & Western.

Call Mrs. KOLAR

436-6060

IMMEDIATE OPENING I

RTAL ESTATE FOR SALE 
hUu -i# Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS RAMANAUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

•DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALĄ^

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Call: Frank Zapohs 
32087a W. 95th St. 

GA 4-8654

IR XAJMAI nelygūs
9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 

naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 
$20,400.

2 AUKŠTU MŪRAS, dideli — po 7 
kamb, butai, beto, - įrengtas sausas 
beismontas, gazu šildymas, 2 auto mū
ro garažas, apie 66-ta ir Talman. — 
$29,200.

2 AUKŠTU MŪRAS, vienas didelis 7 
kamb . butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie, jos kitas 3 kamb. butas. 2 
auto garažas, apie 40 pėdų sklypas 
Marquette Parke. S20.000.

PRIE FORD CITY 5M> kamb. 8 m. 
modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas. m auto ear^žss. ^22.900.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildvmas. alu- 
minijaus laukai mūro garažas, platus 
Sklvnac $45 000.

pinus T OTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-7200

GIRL FRIDAY
• SECRETARY ’

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

average telephone personality.
PHONE: 263-0800

Kaip “juodieji panteros” 
maitina negrų vaikus? ,

Kansas City, Mo., turi su ka-Į 
[ringąja jaunųjų juodukų or- 
(ganizacija “Black Panters” 
neinažesnio galvosūkio kaip ir 

i Chicagos, gal tuo skirtumu, 
kad ten pradedama juos išaiš
kinti.

Kansas City’ policijos seržan
tas Walter Parker, pats neg- 7 X O
ras, 

j kad 
i praktikuo jama programa juo-Į 
j dūkų vaikams t___  _______
j mus pusryčius jie pradės prak
tikuoti visame krašte.

Kansas City “panterų” gau
joje esą tik 22 nariai, tačiau jie 
Įstengia visokiomis teroro 
priemonėmis tiek Įbauginti 
miesto biznierius, jog šie ne- 
siskųsdami moka panteroms 
“kontribucijos” apie $25 kas 
savaitę. Kontribucijas biznie
riams panteros uždeda pini
gais ir maisto produktais. Iš (Savanoriai - savanorės 
tų kontribucijų panteros pra- čiami atsišaukti telefonu 467 - 
dėjo neva duoti juodukų vai- 5800. Taip pat priima kontri- 
kams pusryčius dviejuose bap- bucijas (aukas), kurias prašo 
tistų bažnyčiose, tačiau vieno-1 siųsti Red Cross Fund, 43 East 
je bažnyčioje ateidavo pusry- Ohio St. Chicago, II.. 60611.

— Am. Raudonasis Kryžius 
šiemet suteikė pagalbą maistu 
drabužiais ir patalpomis au
koms: vieno uragano, 41 tor- 
inado, 21 audrų, 354 gaisrų, 11 
sprogimų, 15 transportacijos 
nelaimių ir 68 potvynių. Raud. 
Kryžius gelbsti visokių nelai
mių aukas ir kviečia piliečius 
gelbėti ji pati aukomis, jas 
siunčiant adresu: Red Cross 
Fund. 43 East Ohio St., Chica
go, Ill. 60611.

SHIPPING CLERK
• Aggressive young Man needed for 
light shipping room duties. Exp. with 
Parcel Post shippments desirable.

Excellent Co. Benefits. EXTENSION 275 or 313

MR. PERKINS

DE 7-7400

GUDEMAN CO.

CLERK TYPISTS
Modern near Loop and near North- 
Western station. Office has openings 
for several clerk-typist. New electric’ 
IBM equipment. Many Company ben-(

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050

efits. Call Miss J. JEAN 
for anpointment 263-5080 

CHICAGO MIDWEST CREDIT-
165 No. CANAL

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

TEL. Vi 7-9327

pareiškė susirūpinimą, ________ ___ __________
“judu jų panterų” ten ——

rų, uraganų, tornadų, potvy- 
duoti nemoka-jn^ nelaimių aukoms, su

teikti patarimus karių šei
moms, pamokomos, kaip su
teikti pirmąją pagalbą, namie 
slaugyti ligonius ir tt. Raudo
nasis Kryžius pats yra reika
lingas pagalbos. Aukas prašo 
siųsti Red Cross Fund, 43 East 
Ohio St., Chicago, Ill. 60611.

— Am. Raudonasis Kryžius 
turi 2,308,000 savanorių bendra
darbių. Daugiau reikalinga 

kvie-

Nacionalinė Oro Teršimo Kon
trolės Administracija apskai
čiavo. kad oro užteršimas Ame
rikos gyventojams kaštuoja ma
žų mažiausiai po 4 bilijonus do
lerių kiekvienais metais vien pri
daromais nuostoliais namams, 
pastatams, medžiagai kaip tai 
akmeniui, cementui, dažams, gu
mai ir kt. dalykams, čia neįskai
čiuoti nuostoliai, kokius oro už
teršimas padaro augmenijai ir 
žmonių sveikatai.

EXPERIENCED
DICTAPHONE TYPIST į CHICAGO, ILL, 

Permanent position in modern office —— 
of progressive local manufacturer.

Good starting salary, excellent fringe 
benefits, including profit sharing and 

hospitalization. For Anot. Call
OFFICE MANAGER 277-8000
WESTERN FELT WORKS 

4115 Wr. OGDEN. AVE. 
(An equal opportunity employer)

PFRKAME. PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus 'visur. 
ParuninamA uaskola visokeriopą ap
draudę veikia notariatas.

AGENTŪRA: |
namų, automobi-1 
lių, gyvybės, svei-| 
katos ir biznio. I 

patogios išsimokė 1 
įimo sąlygos. |

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

31Gegužės 23, liepos
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 - RASČLAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU .

14 ir rugpjūčio

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

HIGH RATES

Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

r

APDRAUDŲ

t

Norint apvalyti per oro užter
šimą pasidarančius sugadinimus 
kaštuotu po S100 bilijonų kiek- 

I vienais metais, pareiškė Aplin
kos Teršimo Tyrinėjimo Centro 
Vidurvakariuose, Kansas City, 
Mo., direktorius.

COOKS HELPER 
Full or part time. Call or apply 

CENTRAL BAPTIST HOME 
7901 W. LORENZ 

(4800 North —7 Norridge) 
452-8265

s

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

I Federal i ni u ir valstijos pajamų . -- . —
i

I

So.OuO minimum 
2 year certificate

SI,000 minimum 
1 yea t certificate

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, Ilk 60629. — Tek WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, Ilk 6060S. — Tek 254-3320

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

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

čių 2 - 3 vaikai, kitoje tėvai 
visiškai atsisakė vaikus leisti, 
kadangi panteros juos moko 
neapkęsti baltųjų, aiškinda
mi. jog teisybė ateinanti tik 
per šautuvo vamzdį!

Vėliausiai panteros sugalvo
ji o ir įsirengė savo pusryčių 
Į programą auditorijoje didžiu- 
jlio negrų apgyvento dangorai- 

kur jau pusryčių susiren- 
jka po daugiau kaip pustrečio 
išimto vaiku, 
i tyčia siunčia, 
(mos vaikams 
Iti.

Pasisekimo 
įsas City panteros pradėjo tele- 
įfonais tartis su kitų miestų ir 
Chicagos grupėmis, pareiškė 
serž. Parker.

BOOKKEEPER
of preparing financial state- 
reconcile bank accounts, 
accounts receivable, aging 

other projects as assigned.
AMERICAN NAME PLATE CO.

4254; W. Arthington St.
Mr. Spalavec 722-2100

An equal opportunity employer

Capable 
ments, 
prepare

■■■
!■

I

mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL E S T A T E 
Parašp paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudime informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

i

I s I £
ĮI
1

I

I if'10’
IB !

kuriuos motinos 
pačios tingėda- 

pusryčius gamin-

References, elderly couple, live in. 
$85.00 per week, use of car, must 
speak English. Good home for right 

person. No laundry, no cleaning.
FO 9-8002

f •%

I

SIUNTINIAI Į
IR KITUS KRAŠTUI

SECOND GIRL

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu mėty patyrimas.

2022 Wt 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik .... .............
Minkštais viršeliais tik ................................ ..... ....... ..

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 

tik ............. . ................................. ........ .... ...........
Galima

1739

dabar

taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį 
money orderį.

arba

SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL

$3.00
$2.00

$1.50

paskatinti Kan-

U M p A I

lietuvis enolo-

— IIlinojaus Lietuvių Pre- 
\kybos Pilniai praneša, kad ši 
j trečiadieni, kovo 11 d. 8 vai. 
(vakaro Dariaus - Girėno Ame- 
jrikos Legiono salėje. 4416 So. 
į Western Ave.. __ L
igas (vyno ekspertas) Edvardas 
Gogelis pateiks programa, pa
vadintą “vyno darymas ir vy-

Antroji pro- 
susidės iš prak- 
audiencija ketu-

Po 
socialinė Į

\no ray avi mas".
jgramos dalis
! tiško su visa
rių vyno rūšių išbandvmo.

|to seks paprastoji
(dalis. i

Amerikietis muzikantas Benny Good- 
SUaukojo 01311 iau 3Q metu vadovauja populia- 
^190 0” ! r’am orkestrui, sudarytam iš 17 žmo- 
• 1ZUJJ//, Orkestras dabar važinėja po 14 

Priei keletą metų 
Goodmano orkestras su dideliu pasi- 
—..... j važinėjo po Sovietų Sąjungą.

— Amerikiečiai
Raudonam Kryžiui
865 kad galėtų aprūpinti mais- Europos miestu.
. !!>••• < • Goodm-itu, drabužiais ir pastoge gaiš- sekimu

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— MONDAY, MARCH 9, 1970

Rectory. 3 priests. 
Live in. 

North-West suburbs.

GL 3-2555

KEY PUNCH

Enjov working close to home in May
wood. Busy D. P. Department has day 
shift opening for Qualified operators 
029 Key Punch and 059 Verifier ex
perience are what we’re looking ford 
Salary commensurate with experience. I

Come in or call
S. Y. BURROWS

2 So. 19 AVENUE
345-5400

Venecuelos Lietuvių Drau
gija balandžio 18 d. 7:30 vai. 
vak., šeštadienį. Jaunimo Cen
tre, 5620 So. Claremont Ave., 
rengia linksmavakarį. šokiams - 
gros Neo-Lituanų orkestras.

Programoje: Venecuelos lie
tuvių jaunimo talentų pasirody
mas, šilta vakarienė, veiks bu
fetas. Įėjimo auka 5 dol. 
lietai
2511 W. 69 St. ir Economy Food 
Market, 3210 So. Halsted St 

Stalai užsakomi tel. CA 5-4995 
dienomis ir 776-3727 vakarais.

(Pr)

Bi-
gaunami Marginiuose,

A, a L. INSURANCE a REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVĖ.

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanoj 
visoms progoms

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

3237

A T V C 8 A C
LAIKRODŽIAI IR SRANGFHYBt?

Pardavtaa^ fr 
2646 WEST 69th STREET

T*l.: REpublIc 7-1941

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

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
sawbin nirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroie daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės įrašy
mai, income tax ir Įvairus kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

PARDUODAMAS namas — 
ADDISON. ILLINOIS

3 miegamu ranch tipo rezidencija, 
pn pilnu irenst” rūsiu, nristatvtn ga- 
T3Žu. antvertn Hemu, arii mokvklu ir 
krautuvių. 'Vistenuikiame stovyje.

922.500,
■; Skambinti PR 8-6916

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir r^rstatau sepus vi- 
m rūšin namo apšildymo pečius ir 
dr-conditiomng i nanins ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
-togu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai.

Ansk^čiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit 
LA 1-6017

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairiu pre- 
kię. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

wsoo-

4

tr progas sužino tirtai per

NAUJIENAS

4t
® temti mns-




