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APOLLO ASTRONAUTAI JAU SUGRĮŽO
HOUSTON AS. — Vakar šias eilutes rašant dar nebuvo žino

ma, ar Apollo 14 astronautai laimingai nusileido Ramiajame van
denyne, tačiau skridimo kryptis buvo tobulai nustatyta ir erd
vėlaivis turėjo nukristi j vandenyną 874 mylios į pietus nuo Ame
rikos valdomos Samosa salos. Pagrindinis astronautų gelbėjimo I 
laivas stovėjo 5 mylios nuo nusileidimo taško, nes praeityje keli 
nusileidimai buvo per arti laivo ir buvo bijoma, kad neatsitiktų 
nelaimė, jei erdvėlaivis nukristų tiesiai ant denio. Astronautus 
iš vandens turėjo iškelti laivo-lėktuvnešio “New Orleans” helikop
teriai. Oras buvo puikus, vėjai tarp 12 ir 18 m. p. v., o bangos 
buvo tarp 3 ir 6 pėdų aukštumo. Televizijos kameros buvo pasi
rengusios filmuoti erdvėlaivio iškėlimą iš vandens, atstronautams 
buvo paruošta speciali izoliacijos kajutė.

Nusileidę astronautai laivu ke
liaus į Samos salą, iš kur juos 

' paunS"Č-141 transporto . lėktų-' 
vas ir atgabens į Houstoną, kur 
jie bus laikomi karantine iki 
vasario 26 d.

Astronautas Shepard pareiškė 
televizijos programoje, kad jo 
maloniausias momentas buspa- 
statyti abi kojas ant lėktuvnešio 
denio. Astronautas Roose pa
reiškė, kad jam didžiausias įs-

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Pernai, 
kaip praneša žemės ūkio depar
tamentas, maisto kainos žengė 
kartu su didinamomis algomis. 
Toks lygiagretiškumas pasitaikė 
pirmą kartą po 12 metų. Algos 
padidėjo 5;5%, taip pat pakilo | 
ir maisto kainos. Amerikiečiai i 
maistui išleidžia iš kiekvieno do-1 

pūdis buvo, kai jis pirmą kar-|lerio 16 7 centus.
tą iš arti pamatė mėnulį. Nors 
atstumas buvo 60 mylių, mėnu
lis atrodė esąs už 200 pėdų.

Paaiškėjo, kad Shepard mėnu
lyje bandė su atsivežta golfo 
lazda pažaisti golfą. Jis turėjo 
tris sviedinukus. Pirmą jis nu
mušė viena ranka netoli, tačiau 
paskutinis smūgis nusiuntė svie
dinuką apie 400 jardų, kada že
mėje normaliai sviedinys numu
šamas iki 140 jardų. Mėnulio 
mažesnė trauka ir skirtinga at
mosfera daro skirtumą ir golfi- 
ninkams. -

-Astronautai spaudos konfe
rencijoje-’iš erdvės pareiškė esą 
patenkinti savo kelionė ir tuo, 
kad-buvo-atlikti visi uždaviniai. 
Ant Cone kraterio jie negalėję 
užlipti ne dėl nuovargio, bet kad 
nebebuvo pakankamai laiko. Mė
nulyje, labai sunku orientuotis, 
tarp uolų, kurios siekė iki 12 
pėdų aukščio, sunku matyti, kur 
einama, sunku surasti kelią at
gal į laivą.

JERUZALS. — Izraelis atmetė 
Egipto pasiūlymą atidaryti Sue- 
zo kanalą, jei izraelitai pasi
trauktų nuo kanalo. Izraelis ža-

Michigan© Gubernatorius William G. Miliken, 
mas Vasario 16 d. Lietuviu švente Michigane. 
Iram Milliken, Robertas Selenis, Audronė

16 Dienos proga pasirašė proklamaciją, paskelbda- 
D.L.O.C-co pirmininkas Bernardas Brizgys, Wil- 

Stefanija Brizgytė, Aida Smalinskaitė ir Saulius

LENKIJOS KOMUNISTAI GREIČIAU
da pasitraukti, kai bus pažadėta BANDYS IŠSIRINKTI NAUJUS VADUS
garantuota, saugi-taika;" -

WASHINGTONAS. — Ame
rikos vyriausybė kels krimina-į 
lines bylas tokiems ūkininkams,! pagreitinti partijos kongreso šaukimą, kad būtų galima iš pa- 
kurie naudos galvijams šerti ne- ■ grindį perorganizuoti naują partijos valdžią, apardytą darbinin- 
legalius vaistus, kurie padeda riaušių ir streikų. Kongresas turėjo įvykti ateinančių metų ru- 
greičiau užauginti mėsai skiria-' denyje, tačiau dabar nutarta kongresą šaukti šių metų pabaigoje, 
mus galvijus. Nustatyta, kad ^01^e^ paprastai išrenka naują centro komitetą, o šis, savo 
tie vaistai ar hormonų dalysįsu- J ruožtu, parenka visagalintį politbiurą. Apie partijos centro ko- 
kelia žiurkėms vėžį ir todėl buvo ™iteto nutarimus spaudai papasakojo informacijos vedėjas So-

VARŠUVA.’ — Praėjusį savaitgalį Lenkijos komunistų par- 
■tijos centro komitetas, išmetęs Gomulką ir jo šalininkus, nutarė

uždrausta juos naudoti. Taip už
augintos mėsos naudojimas žmo
nėse gali sukelti atsparumą anti
biotikams.

. ROMA. — Italijos katalikų 
vyskupai organizuoja parašų rin
kimą, kuris, surinkus pusę mi
lijono parašų, galėtų reikalauti 
referendumo dėl naujo skyrybų 
įstatymo. Referendume skyry-

lecky.

Jis nurodė, kad galima laukti 
didelių pasikeitimų partijos va
dovybėje ir jos planuose. Atro
do, kad .centro komitetas laiko 
dabartinę vadovybę laikina. Po
litbiure, išmetus Gomulkos drau
gus, liko tik aštuoni asmenys. Jie 
iki kongreso bandys veikti, kad 
kongreso atstovais būtų jiems

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

bu priešai, ju tarpe daug mote- palankūs žmonės.

KOMUNISTAI LAOSE TRAUKIASI 
NUO ŠARVUOTU SAIGONO DALINIŲ 
SA1GONAS. — Pietų Vietnamo šarvuoti daliniai, palydimi 

JAV helikopterių, perkirto komunistų tiekimo kelią pietiniame 
Laose ir užėmė kelis didelius kariuomenės sandėlius, kuriuos ko
munistai pasitraukdami paliko. Jau žuvo keturi amerikiečiai, ko
munistams apšaudžius žemai skrendančius helikopterius, žemėje 
amerikiečių kareivių nėra, tačiau aviacija kovose dalyvauja. Iki 
šiol vietnamiečiai Laose sutiko tik lengvą pasipriešinimą, tačiau 
kita Saigono armijos grupė, susidedanti iš 20,000 kareivių sun
kiai kovoja su komunistais Kambodijoje, kur iki šiol žuvo 407 ko
munistų kareiviai. Pietų Vietnamo daliniuose žuvo 45 ir 203 buvo 
sužeisti.

Jugoslavas nenori 
politinės globos

HARTFORDAS. — Amerikos 
imigracijos pareigūnai apklausi
nėje per vertėją jugoslavą jū
reivį Slatko Sili ir išsiaiškino, 
kad jis visai nenori politinio 
azylo teisių. Kaip jau vakar ra
šėme, tas jūreivis atėjęs į New 
London uosto taverną ėmė kaž
ką aiškinti tavernos savininkui 
ir tavernoje buvusiems ameri
kiečiams. Tie suprato, kad jū
reivis siekia politinės globos. 
Buvo pasiektas net Washingto- 
nas, kuris įsakė imigracijos val
dininkams paimti jugoslavą iš 

’ jo laivo ir ištirti, ar jis tikrai

kova už teises
ŽENEVA. — Šveicarijos mo

terų teisių organizacija džiau
giasi laimėjusi sekmadienio re
ferendume teisę dalyvauti fede- 
raliniuose rinkimuose, tačiau sa
ko, kad tai esanti tik moterų 
išlaisvinimo pradžia. Dabar bus 
dedamos pastangos? kad į'parla
mentą ir įvairias tarybas patek
tų kuodidešhįs moterų skaičius, 
kad vėliau galėtų padėti mote
rims pakeisti kai kuriuos įstaty
mus.

Šveicarijoje moterys ištekė
damos praranda visą turtą, ku
ris automatiškai tampa vyro 
nuosavybe. Be vyro leidimo mo
teris negali atidaryti banke sąs
kaitos, negali gauti paso ar dar
bo. Net ir dirbdamos tuos pačius 
darbus, kaip vyrai, moterys gau
na 25% mažiau atlyginimo. Mo
teris be vyro leidimo negali pirk
ti nuosavybės, negali gauti pa
skolų. Tokią padėtį Šveicarijos 
moterų teisių veikėjos siekia pa
keisti.

rų, .balsuotų prieš įstatymą ir 
tuo būdu jį panaikintų.

BOSTONAS. — Sen. Edward 
Kennedy vėl gavo vairuotojo lei- j 
dimą, kuris jam buvo metams 
atimtas po nelaimės Chappaqui- 
ddick saloje, kur jis palikęs nu
skendusią merginą, pasišalino iš 
nelaimės vietos. Jam teko iš nau
jo laikyti egzaminus.

BRENTWOOD. — Long Island 
policija rado nužudytą 32 metų 
televizijos mechniką. Ant jo kū
no buvo uždėta negyva kanarėlė. 
Mafijos tradicijose kanarėlė už
dedama tokiems nusikaltėliams, 
kurie išduoda policijai ir “gie
da” kaip kanarėlė. Matyt, nu
žudytasis buvo gaujos narys.

Surinks tuščius

WASHINGTONAS. — David 
Eisenhower, Julie Nixon vyras, 
greit turės atlikti tarnybą karo 
laive, kur jis bus treniruojamas 
navigatoriaus pareigoms. Kovo 
mėnesi jis pabaigs laivyno ka
rininkų kandidatų mokyklą New.

NEW YORKAS. — Kovodama 
prieš aplinkos teršimą Coca-Cola 
bendrovė įsteigė New Yorke 17 
sandėlių, kurie rinks iš gyvento
jų tuščias dėžutes ir butelius. Už 
Coca Colos butelius įmonės agen
tai mokės, kaip įprasta, po 5 
centus, bet bus priimami ir kitų 
įmonių buteliai, už kuriuos bus 
mokama po pusę cento. Tos pat 
kainos bus ir už alumino dėžu
tes.

Stikliniai buteliai bus tirpina
mi ir iš jų gaminami nauji. Tas 
pats bus daroma ir su dėžutė
mis. Įmonės vadovybė paskelbė, 
kad ji tai daro norėdamas su
mažinti tuščių butelių ir dė-

Soleckis papasakojo, kad par
tija sustiprins aktyvistų veiklą, 
bus daugiau vidinių partijos dis
kusijų, daugiau pasitarimų su 
ekspertais. Padariusi nutarimus, 
partija reikalausianti didesnės 
“socialinės disciplinos”.

šiuo metu partijai vadovauja 
asmenys, pasiskirstę darbų sri
timis. Edward Gierek yra atsa
kingas už partijos atnaujinimo 
programą, jis vadovauja centri
nei kontrolės komisijai. Gene
rolas Mieczyslaw Moczar prižiū
ri kariuomenę, miliciją, saugumo 
įstaigas, administracijos apara
tą Ir sveikatos reikalus. Stefan 
Olczowski atsakingas už spau
dą, jaunimo ir kultūros reika
lus. Jan Szydlak rūpinasi ideo
loginiais reikalais ir propagan
da. Arthur Starewicz atsakingas 
už polltibiuro sekretoriato reika
lus. K. Barcikowski — žemės 
ūkio klausimų specialistas, Josf 
Tejchma rūpinasi užsienio poli
tika, mokslo klausimais ir pri
žiūri parlamento veiklą. Pasku
tinis politbiuro narys Edward 
Babiuch vadovauja organizaci
niams reikalams partijos viduje.

Paklaustas, kas rūpinasi eko
nominiais reikalais dabartiniame 
politbiure, Soleckis nurodė, kad 
laikinai jie yra vyriausio se
kretoriaus Giereko rankose.

Altos biuras praneša, kad 
sen. Charles H. Percy (rep., Ill.) 
sutiko pasakyti atidaromąją kal
bą Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime JAV senate. Minėji
mas senate Įvyks ketvirtadieni, 
vasario 23 d.

♦ Kalifornijoje, San Fernan
do slėnyje įvyko žemės drebėji
mas, kuriame užmušti 6 asme
nys. Labai nukentėjo veteranų 
ligoninė, kur sugriautas vienas 
pastatas, buvo nemažai sužeistų. 
Suskilo didelis vandens rezervu
aras, teko išvežti daug apylinkės 
gyventojų.

+ šiaurinėj Airijoj sprogusi 
bomba užmušė 5 asmenis neto
li BBC radijo bokšto. Belfaste 
katalikų minia sudegino 9 auto
mobilius, vieną autobusą.

♦ Libane izraelitai susprogdi
no Libano muitinės įstaigą ne
toli sienos, nes čia veikė arabų 
partizanai.

♦ Sovietų apeliacinis teismas 
patvirtino rašytojui Andrejui 
Amalrikui skirtą bausmę už so
vietų sistemos kritikavimą — 
tris metus kalėjimo.

♦ Australijoje potvyniuose 
žuvo 20 žmonių ir 1,000 liko be 
namų. Kariniai helikopteriai 
gelbėja apsemtus rytinės Austra
lijos žmones.

♦ Izraelio bonų komitetas Či
kagoje rengiasi šiais metais par
duoti jų už 25 mil. dolerių, net 
9 mil. dol. daugiau, negu pernai.

+ Pietų Korėjos ir Amerikos 
derybos baigėsi susitarimu, kad 
korėjiečiai pakeis Amerikos ka
reivius prie demilitarizuotos zo
nos P. Korėjoje.

“Harrisburgo šeši” 
sakosi nekalti

HARRISBURGAS. — Federa-
liniame teisme buvo paskelbti; norFpolitinioTrieglo^io? 
kaltinimai šešiems asmenims,! , .v, .; . . ' ’ Buvo surastas jugoslaviškaikurie - kaltinami sąmokslu su-1 , ... . ... .. , ,

j- rtz u- i u** mokas vertėjas ir paaiškėjo, kad sprogdinti Washingtone valdžios c, , .
• l. • -nj • • • i Slatko nepatenkintas savo laivu,ištaigu šildymo įrengimus ir pla- ( . ’* . • * ... ' .. , . . .savo draugais jūreiviais, jamnais pagrobti prezidentonatarea ♦ ,. . , . J . .. .T,. . . ; nepatinka laivo kapitonas, jamKissinger}. l.v ., . .. ,., ’. ..... .ns viso nusibodo plaukioti laivais 

Apkaltinti: katalikų kunigai ir jis norėtų sugrįžti į Jugosla- 
Berringan, kuris jau sėdi kalė-, viją kitomis priemonėmis’ Kai 
jime už karinės naujokų ėmimo jis Visa tai papasakojo amerikie- 
įstaigos padegimą Catonsvillėj, ‘ Čiams bare, jie tuoj pagalvojo, 
Md., du kunigai iš Baltimorės: kad Slatko-politinis pabėgėlis ir 
Wenderoth ir McLaughlin, pa- pradėjo skambinti įvairioms įs- 
kistanietis Ahmed, dirbąs čika- taigoms.

Amerikiečių spauda, rašyda- 
sesuo McAlister, MarymountKo- ma apie šią istoriją, pabrėžia, 
legijos istorijos profesorė ir vie- kad po Simo Kudirkos Įvykio Vai
nas ekskunigas Scoblick. Spauda dininkai pasidarė jautresni, 
visus tuos kaltinamuosius va-: Valstybės departamente vienas 
dina trumpai “Harrisburgo še-' pareigūnas paaiškino, kad ge- 
šiukė”. { riau padaryti klaidą atsargumo

Kaltinamuosius gins garsūs labui, kaip šitame įvykyje su ju- 
advokatai, vienas jų Loyolos tei- goslavu Slatko, negu klaidą, kaip 
siu fakulteto profesorius iš Či- su Kudirka. Jugoslavui imigra- 
kagos, pats kunigas — W. Cun- cijos įstaiga padės sugrįžti į Eu- 
ningham. . >

Be tų šešių kaltinamųjų yra 
dar septyni asmenys, kurie irgi 
dalyvavo sąmoksle, bet nebuvo 
apkaltinti, ši byla gali ilgai už
sitęsti ir i 
mėjimą prieš Vietnamo karą nu
sistačiusių amerikiečių tarpe. 
Kaltinamieji tvirtina, kad jie de
monstravę tik savo nusistatymą 
prieš karą, nesigriebdami smur
to veiksmų.

gos universitete, viena vienuolė,

ropą.

Britai prašo
. OI UJld UZ/" Į •! T T

sukelti nemažą susido- AmCriKOS DagaiDOS

žūčių skaičių Amerikos parkuo
se ir pakelėse. Manoma, kad pa
našias programas pradės ir ki
tos vaisvandenių įmonės.

MASKVA. — Rytų Vokietijos 
diktatorius Walter Ulbrichtas 
su žmona atvyko poilsio atosto
gų į Sovietų Sąjungą.

LONDONAS. — Britanijos vy
riausybė nutarė perimti suban- 

: krutavusią Rolls-Royce bendrovę 
tačiau nežinia ar bus toliau ga
minami lėktuvų motorai ameri
kiečių Lockheed įmonei. Dėl tų 
motorų ir įvyko bendrovės kri
zė, nes jie pasirodė kainuosią 
daugiau, negu sutartyje numa
tyta.

Naujas Britanijos ambasado
rius Washingtone jau kalbėjo 
apie Rolls-Royce rūpesčius su 
prezidentu Nixonu. Siekiama 
lengvatų, kurios padėtų britams 
išpildyti sutartį su Lockheed. 
Šioje įmonėje irgi yra ekonomi
nių sunkumų dėl naujo didelio 
keleivinio lėktuvo “Tristar-L- 
1011” konstrukcijos. Gali tekti 
atleisti iš darbų apie 5,000 dar
bininkų. Jau ir taip Kalifornijo
je, kur yra daug lėktuvų fabri
kų, bedarbių nuošimtis yra 7% 
— aukštesnis už visos šalies vi
durkį.

Britų parlamente opozicija kri
tikuoja valdžią dėl sutarčių su

Apollo 14 skridimo svarbus astronau
tu bondradarbis visai neskrido i mė
nuli, tižiau vadovavo visam skridi-Į 
mui. Tai skridimu direktorius Ches-Į x . . . ....____ter Yee, ■ - ’ užsienio jmonemią nesilaikymo.

Saigono karinė vadovybė ne
sako, kiek ilgai puolimas Laose 
užtruks ir kokie yra puolimo tik
slai. 'Pirmieji šarvuočių dali
niai jau artėja prie Laoso mies
to Sepone. Grupės vadas pareiš
kė, kad per ateinančias dešimt 
dienų jo kareiviai trauks Savan- 
nakhet miesto kryptimi, 125 my
lios nuo sienos, ir bandys užim
ti kuo didžiausią komunistų val
domos teritorijos-gabalą.

Apie 9,000 amerikiečių karei
vių yra užėmę pozicijas prie 
Laoso sienos ir sudaro Vietna
mo jėgoms uždangą. Prie Khe 
Sahno amerikiečiai irgi rado ke
turias komunistų slėptuves su 
ginklais ir amunicija, šiose apy
linkėse kovose žuvo 3 amerikie
čiai ir 31 buvo sužeistas.

WASHINGTONE prezidento 
Nixono politika Laose kritikuoja
ma mažiau, negu buvo tikėta
si. Demokratų vadas Atstovų 
Rūmuose Carl Albert pritarė šiai 
operacijai, nes ji padės sumažin
ti amerikiečių skaičių Vietname. 
Washingtone spėliojama, kad vy
riausybė leido, spaudai -speku
liuoti praėjusią, savaitę apie ga
limą invaziją; Laose, norėdama 
patirti,, kaip į šį klausimą at
silieps spauda ir politikai. Ma
tyt, vyriausybė nutarė .planą 
vykdyti, nes opozicija buvo ma
žesnė, negu laukta.

Maskva ir Pekinas smerkia 
invaziją Laose. Sovietai sako, 
kad Amerika imasi; didelės at
sakomybės prieš pasaulio opini
ją, o Pekinas žada paramą ko
munistinėms jėgoms, nes -šis 
puolimas esąs kinų, provokacija. 
Britų spauda ir vyriausybė pri
taria puolimui‘Laose, nes to rei
kalavusi karinė padėtis Viet
name. Pati Laoso vyriausybė sa
vo pareiškime kritikuoja komu
nistus, kurie laikė nelegalią tie
kimo kelių sistemą Laose ir iš
šaukė Vietnamo reakciją.

. Belfaste airiai 
tęsia kovas

. BELFASTAS. — šaiurinės Ai
rijos katalikų nuotaikos labai 
įtemptos po to, kai penkių me
tų mergaitė gatvėje pakliuvę po 
pravažiuojančios britų kariuo
menės mašinos ratais, Kareiviai 
tvirtina, kad jie važiavo 5, my
lios per valandą grei.čiu. Vaikai 
ir paaugliai dalyvauja katalikų 
kovose prieš britus ir airius pro
testantus. Tas labai apsunkina 
britų kariuomenės darbą. .

Po to nelaimingo įvykio apįe 
200 katalikų airių puolė britų 
automašinas ir daug jų sudegi
no. Keliose vietose kareiviai pa
naudojo kulkosvaidžių ugnį. Ke
turi airiai jaunuoliai buvo su
žeisti.

šiaurinės Airijos šešios ap
skritys siekia susijungimo su Ai
rijos respublika. Tam priešina
si airiai protestantai ir, žinoma, 
britai, kurie valdo šiaurinę Airi
ja-
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•Sausio 31 d,, stiprokam šalčiui nosis ir ausis nedraugiškai 
tunto paukštytės į savo.

šventę, jau Tradicija tapusia. Jos, kaip Lietuvoje--raudongūžės 
sniegenos (t^flabai gražūs, spalvingi paukšteliai), viduržįemy 
būreliais suskjįMusips cirpsi —tbkios linksmos ir Įdomios būna 
jų šventė&f^^u’škuĮįęnėiomis paukštytėmis vos begalėjo suspėti 
ju tėveliai'^- juk ^'Vienintelė šventė’metuose visų bendrai šven- 
ciama. :

Prasidėjo; jai punktualiai į 
(pagyrimas paukštutėms'), iš
sirikiavus “'Dušysoy’ ir “Šešu
pės” drąugpvėjns. ■B^inng.mi ra-; 
purtai, išsirikiuoja būrelis vądo- 
~vių. Tš^žimtagąją* sueigoš’-Malį ■ 
pravęda“šešupės” /dr-vėsjįdrau- 
gininkė vyr. sk. sktln. A. Pąvfl- 
člūfė.- Perskaitomi tualtihinkės

į pluša,“ ištgydamos " įvairių'
^Ts^ęcialybių, ... Ji

■ «■ L* r > 1bfcfo?tSratinį, pasaulinį Ir vai- 
dilut^ižėĮįktųs. o nemažam jų 
būreln.ū’l^sta duoti jaun. skau
tės ižodi.
; Įnešus vėliavas ir sugiedojus 
Lietuvos" himną, įžodžiui pusra
čiu -sustoja penkiolika kandida-

% 2 
f

'Kiek čia buvo juoko, kle
gesio ir paraginimų, ,-į

' kai, batų dėžutėtmis “apsia
vus”,’ reikėjo nuskubėti pas ne
kantriai šokinėjančias savo drau
govių seses. O kur dar įdomus 
pasakojimas, atliktas tikrų tik
riausia indėnų kalba, lietuviški 
rateliai su dainomis. Kaista vieM 
deliai ne tik paukštytėms: ir jas 
stebintiems tėveliams, plačios: 
šypsenos veiduose l

kai, stipriai mušdamos ko
ja,* paukštytės savo dainą dai
nuodamos iš salės išžygiuoja, ne 
vienas pagalvojame, kad jų gre
tose auga daug gerų vadovių.

“...Tik komandos reik klausy
ti-!...” Sesė paukštė

PAŽANGUMO ŽYMENYS "KERNAVĖS" SK
R. MARTYTEI IR JJKWKNAITEI

SKAUTĖMS

Prisega V id. Rajono vad. s. I. Kerelienė. Už jos — tuntininkė ps. D. Dundzilienė
G. Plačo nuotr.

ĮDOMIOS NORVEGŲ 
NUOMONĖS

Norvegijos tyrinėjimų institu
tas FAKTA pravedė apklausinė
jimą apie Norvegų skautų-čių 
sąjungą. Buvo atsiklausta 740 
moterų ir 882 vyrai, iš jų — 
14% buvę skautai. Ir štai ką jie 
sako: 60%. žmonių galvoja, kad 
skautybė yra ■ tinkama kiekvie
nam; 15% galvoja, kad skauty
bė ne visiems tinka ;’73% sako, 
kad jaunoms mergaitėms tinka, 
o 3% — kad ne; 77% galvoja, 
kad berniukai - turi būti skau
tai. - Beveik- -pusė’ buvusių skau
tų pasakė,- kad: ska utybėj e buvo 
dalykai, kurie 'jiems patiko;'ir 
tik 6% —’ kuriems kai kurie da
lykai nepatiko. •• ■■■ ■

Stovyklavimas ir iškylavimas 
patinka daugumai apklaustųjų. 
Kitos .mėgiamos> srittys buvot- 
skautiškasis auklėjimas, draus- 
me, mandagumas. Uniforma bu
vo paminėtat, kaip nemėgstamas 
daiktas, o aktyvioje veikloje da
lyvaują skautai pasisakė, kad la
biausiai nemėgiamas - reikalas 
skautybėje... blogas vadovavi
mas!

Į klausimą “ar skautybė eina 
su gyvenimu, atsilikusi ar vidu
tyje?’’, buvo tokie atsakymai: 
ketvirdalis galvoja, kad einama 
-sugyvenimų. 10%—atsilikusi,

Antroje tyrinėjimo dalyje 
F AKTA apklausinėje 400 žmo
nių, pateikdama 50 klausimų 
bendrai apie jaunimą.

Atsakymuose: pirmoje eilėje 
yra sportas, toliau — skautų ir 
Raudonojo Kryžiaus organizaci
jos. Skautų organizacija skai
toma kaip praktinė, bet ne idea
listinė. šių dienų skautiškoji 
programa esanti per silpna dvi
dešimties metų jaunuoliams. 
Dauguma pasisakė už bendras 
skautų-skaučių stovyklas bei iš
kylas. ■ :

VEIDAI

Šio jungtinio biuletenio raši
niai, studijos, mintys, patarimai, 
pasisakymai, o taip pat Aukš
čiausios Vadovybės oficiali me
džiaga sudaro akademinio žur-

tfk kuklia! pavadintas biuleteniu. 
Labai daug įdomių ir aktualių 
straipsnių niekad nepasens, kaip 
ir pats pasaulinis skautavimo są
jūdis.

★ Vyr. skaučių ženkliuko 
konkurso priminimas. Vyresnio
sioms skautėms pageidauant, 
buvo paskelbtas vyr. skaučių 
ženkliuko projekto konkursas. 
Konkurso laimėtojos premija — 
apmokėta kelionė į Europos 
skautų stovyklą, įvykstančią 
1971 metų vasarą Vokietijoje.

ženkliuko projektai siunčiami 
iki 1971 metų kovo 15 d. ps. A. 
Bačkaitienei, Liet. Skaučių Se
serijos Vyr. Skaučių Skyriaus 
vedėjai. Su projektu atsiunčia
mas ir ženkliuko paaiškinimas: 
ką reiškia pasirinktos spalvos, 
simboliai ir ženkliuko pavidalas..

Konkurse dalyvauja tik grą
žinusios kartotekos lapus vyr. 
skautės ir vyr. skautės kandida
tės.

Vyr. skuačių skyriaus vedėja 
kviečia seses gausiai šiame kon
kurse pasireikšti.

Ą Bostone lietuviška eglutė 
stovėjo ligi sausio 9 . Bostono 
skaučių židinys pasirūpino lietu-

skautybė eina į gerąją pusę, 
29% — kad stovi vietoje, 8%-— 
kad eina atgali

Taip pat yra galvojama, kad 
skautų organizacija per mažai 
informuoja visuomenę apie sa
vo programas, veikimą ir nau
dingą darbą.

DARBAI
Artėja Detroito, Chicagos, 

Cleveland© ir Omahos varžybos. 
JAV Vidurio ^Rajono dar pernai 
suplanuotos ir , paskelbtos ke
turių miestų skautiškųjų vie
netu varžybos jau visose vieto- 
vėse yraTbaigiamošibš’ fuosos ke
lyje/ Byiko pora* mėnesių, ir-ba- 
lahdŽi6 17^d.'įiChicagą suplauks 
įvairiarūšių-' ‘ sceninių pasirody
mų grupės, kurioms yra. palikta 
visiška laišvėpasirinkti vaizduo
jamą temą._-rlietuviško skauta
vimo apimtimi. > s

Varžybos; įvyks Marquette 
Parko parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw Aye.

Naujas leidinys darbo pla
nams palengvinti, šiomis dieno
mis Liet. Skautų Brolija išleido 
skiltininkams ir draugininkams 
labai parankią knygelę “1971 m. 
veiklos planas”.- Joje kiekvie
nam mėnesiui yra pateikta ati
tinkamų sugestijų, kurias jau
niausieji vadovai gali panaudoti 
pagal savųjų vietovių sąlygas. 
Knygelė lygiai tinka ir skaučių 
vadovėms. Leidinys sukrautas 
LSB Tiekimo Skyriuje: R. Ka-

JAV VJPURIO RAJONO VADO v. s. PR. NEDO PASKUTINĖ ** 
KALBA 1970 METAIS - ’

MKernavė$,/ tunto Kūčių metu
. , , \ * G. Plačo nubtr. * fr

vištos eglutės papuošimu Bos
tono miesto savivaldybės (City 
Hali) rūmuose, ši 12 pėdų eg
lutė stovėjo nuo lapkričio 21 die
nos centrinėje auditorijoje, ku
rioje vyko įvairios kalėdinės 
programos. Eglutė buvo papuoš
ta židiniečių pagamintais šiaudi
nukais, kurie smulkiai aprašyti 
gruodžio mėn. Woman’s Day žur
nale.

Eglutė stovėjo iki sausio 9 die
nos, ir per seytynias savaites 
daugelis nemačiusių turėjo pro
gos pasigėrėti ja pačia ir jos kuk
liais, tačiau labai skoningais ir 
gražiais papuošalais, pagamin
tais prisimenant senas lietuviš
kas kalėdines tradicijas.

* “Skautų Aidas” linki kū
rybingų metų. Sausio mėn. iš
ėjęs “Skautų Aido” žurnalo Nr. 
1 (1971) yra, kaip ir visada, 
saviškai įdomus ir įvairus. Ša
lia polisio valandos skaitinių, la
bai apstu gausios tematikos vie
netų sumanymams, veiklai, Ka
ziuko Mugės ruošai ir t. t. Tu
riningos naujųjų leidiniu, bėga
mojo gyvenimo ir didžiosios 
skautiškos šeimos apžvalgos. La
bai daug pieštinių ir foto ilius
tracijų. Paskutinis, puslapis t- 

humorui, ....... .
Į akį pirmiausią įkrinta ir su

simąstyti priverčia vedamasis 
straipsnis — “Kad 1971-ji būtų 
kūrybingi”, parašytas skauti- 
ninkės Nijolės Užubalienės su 
konkrečiais pasiūlymais. Prie tų 
kūrybinių linkėjimų visiems ir 
mes prisidedame.

Skautininkas Raimundas 
Merkys paliko stiprius Įpėdinius. 
Chicagos Skautininkų-ių Ramo
vė sausio 31 d. savąją* valdybą 
išsirinko labai greit, gal : per 
penkias minutes'/ Pasirodė, kad 
ligšiolinis pirm, ps, R. Merkys, 
išeinąs į Filisterių Skautų S-gos 
darbuotę, jau iš anksto buvo pa
prašęs veiklių Skautininkų, suti
kimi ir Sueigoje/, juos, pasiūlė 

į •. šių metų valdybą; Buvo 
išrinkti:’v. s..’V. Tallat-Kelpša, 
s. Pr. Zailskasų ps. D.. Kuraus- 

1 kienš ir ps. L Kaitytė.- r:
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Today a single girl 
needs more than just a 
closet full of clothes 
to call her own.

,.,£iu: A. ir >D;-Breimerytės, L. 
i Chiapetta. J. ir/L.. Jonušaitės, D. 
< Kerelytėr.Z. Lietuvininkaitė, D.

MikūnaĮtė, .ILj PJipplytė, R. Put- 
f baite' V. Reklaitytė. A. ir D. Ur- 

butytės, R. Valaitytė ir R. Ve- 
. selkaitė.

Įžodžiui nuskambėjus, raudo
nus kaklaraiščius joms užriša 
tuntiniųkės pavaduotoja ps.. A. 

: Rauchienė. Tėvynės ilgesio maz- 
. gelį užriša paukštyčių globėja ir 

didelė jų draugė vyr. sk. v. si. B. 
‘Petrauskaitė, o gerojo darbelio 

. mazgelį — jų mamytės. Gražu 
buvo žiūrėti į naujais raudonais 

■■ kaklaraiščiais pasipuošusias 
paukštytes ir jų šviečiančius, be- 

. s'šypsančiū’s veidelius ir už kakla 
’ raiščio mazgo užkištą baltą ra

munėlę.

Joms tikrasis įdomusis skau- 
tątinę&s tik dabar prasideda!
Kmp'darbšČiausia iš visų, at

žymima paukštytė Svajonė Ke- 
rdytė; kuri, kruopščiai ruošda
masi būti gera vadove, įsigijo 
lakštingalos darbštumo ženklą.

Po susikaupimo ir baimės va
landėlių — oficialiosios dalies — 
įsivyrauja smagi, tik vienoms 
paukštytėms būdinga nuotai
ka, pradėjus žaisti įvairiausius 
sesių Biratės, Audronės ir Jūra- 

..tės sugalvotus ža’dimus.--

KAS YRA DRĄSUS IR GALINGAS?
-

Kuris sugeba atsispirti pagundoms

Naujuosius metus sutikę, mes< 
visiems linkime laimės ir 
džiaugsmo. Trokštame, kad vi
sos blogybės baigtųsi ir tik gė
ris viešpatautų pasaulyje. To ‘ 
gėrio ir blogio kūrėjai, daugu
moje. esame mes — žmonės. Tu, ■ 
jaunime, esi dalis tos žmo nijos. 
Pagalvok jaunime, kas esi ir kur 
eini? Ar tu eini aklas kartu su
maištaujančia minia, nešančia/ t 
blogį, ar tu eini sveiko proto ve- Į f x 
damas ir neši gėrį?

Šiandien viena iš didžiųjų blo- i 
gybių — narkotikai Jų plitimas' ] 
jaunimo tarpe neina pėsčias, bet 
bėgte bėga Mielas skautiškas | 
jaunime, išeik Į kovos lauką I 
prieš narkotikus ir jų platinto
jus. žinok, kad tie, kurie parda
vinėja tuos nuodus, prisipildo 
savo kišenes doleriukų, o tavyje, 
jaunime, užmuša žmogų. Lieki 
be valios ir jausmų. Ne tas yra 
drąsus ir galingas, kuris pasi
duoda prikalbamas ir pradeda 
narkotikus vartoti, bet tas, ku
ris sugeba atsispirti pagundoms.

v. i. M. JONIKIENĖ,

LSS Tarybos Pirmijos narė, 
buv. Vyriausia Skautininke

Šeee ir broli, tavęs laukia di-

delis ir kilnus darbas. Būk pats 
tvirtas ir padėk kitiems kovoti 
prieš šią blogybę. Tavo laimė 
ir ateitis yra tavo rankose! Tai
gi, žinok — kur eini.

Malvina Jonikienė, 
vyresnioji skautininkė

raliūnas, 1926 mcDonald Dr., 
Lockport, Ill., 60441.

Vasario 19 šoks visi Chica
gos skautai ir skautės. Penkta
dienį, vasario 19 d. 7:30 vai. va
karo Knights of Columbus salė
je, 69-tos ir Oakley gatvių kam
pe, įvyks “Kernavės” tunto ruo
šiami šokiai Chicagos skautiška
jam jaunimui.

Maloniai kviečiami “Aušros 
Vartų” ir ‘Lituanicos” tuntų 
skautės ir skautai įsijungti į šio 
vakaro linksmą nuotaiką.

“Kernavės” skaučių tuntas 
žurnalas, kuris vadinamas 

tik biuleteniu. Šiomis dienomis 
gavome “Skautija” Nr. 3 — tai 
paskutinis 1970-jų metų nume
ris Liet. Skautų S-gos Vadovy
bės leidžiamo biuletenio vyres
niesiems vadovams. Leidinys 
yra unikumas mūsų periodiko
je, nes jame telpa dar eilė biu: 
letenių atskirais vardais: “Ga
bija” — Liet. Skaučių Seserijos, 
“Krivūlė” — LS Brolijos, “Ad 
Meliora” — Akad. Sk. Sąjūdžio 
ir “Skautybė” — visiems.

“Skautiją” ir “Skautybę” re
daguoja v. s. Antanas Saulaitis 
— LSS Tarybos Pirmininkas, 
“Gabiją” __i si. Rima Gudaitie
nė, “Krivulę” — s. Česlovas Ki
liulis, “Ad 'Meliora” — s. Liūtas 
Grinius.

Lie & dceet 6JĮ of efigxhfe KyMnrt for 
Marten.

Bet that*t the nlu
Ifyoa’itooeof thoee'wanes who doesn’t 

wat to get married, at least not right 
«w«T» you tatow what we mean.

Yoe want to fire a Strfe first. Ibu want 
to Jock wp jw beeis, *x a Stde of the 
toorid before you settle down.

Bat, beexase you’re you, you sriC Want 
■Bounty.

That’s where TLS. Savings Boeda eoore 
ha- Boods tre a secure way to save. And 
yew don’t have to be making a fortune to 
acre them. You can get started with Just 
a few doflare a payday when you join the 
Payroll Savings Plan where you work.

And now Bonds pay 5% interest when 
held to maturity of 5 yean, 10 months 
(4% the first year; thereafter .5.20% to 
maturity). That’s the highest rate ever.

Who knows, the money you save might 
Just enrar in handy when you fell in love 
•nd marry that guy who hasn’t made hia 
first miūioe yet.

%ke stock in America.
•*k^r^>«UlMalo<k

NA (JJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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ČESLOVAS GEDGAUDAS

SANSKRITAS IR BALTŲ KALBOS į
(Tęsinys)

B) ‘grupė: 
slavų-Sanskrito bendri žodžiai

Keletas pavyzdžių: Aupad, 
(kritimas žemyn, katastrofa),

— upad; bhataraka, (ponas), ba- 
trak, (bernas); baka, (gandras),
— bocian; eina, (atributas, in 
signija), — čin, žinovnik; cval, 
(bėgti), — cval (lenkiškai ark
lio zovada); dhvani, (varpas),
— dzown, zvoniti; gilati, — glo- 
tati; griva, (karčiai); hve, (pa
šaukti), zve, zvati; jathara,

dolia; dina, — diena, si. den ; ga- 
dati, (kalbėti), — giedoti, si. 
gadac, gadat; giri (kalnas), — 

j giria, si. gora; givata, — gy
vata, si. život; grah (šaknis: 
griebti), — griebti, grobti, si. 
grabit; yahva, — jaunas, si. 
junyi, (hebrahiškai Jahve, graik. 
deivė Juno); ksarma, ksam, 
(žemė)), — gema, žemė, si. že
mi, zemlia; kūpa (iškasta duo
bė) , — kapas, kupeta, si. kopat; 
kutila, (raitytas), — kudlos, si. 
kudly; madhumant, — medų 
ėdantis, meška, medėdis, si. med-

įjį
Įjį

įjf
įįU

tlĮ
f^

l^
y

(branduolys), — jadro; krika, vėd, medum minta; mansa 
(šauksmas)) krik, kričati; mud- 
rita, (užantspauduotas, slaptas, 
sutartas) — mudrenoj; ir t. t.

Nors tokių žodžių tik sauje
lė, jie visgi svarbūs tuo, jog 
įrodo, kad turime nuolat budėti 
ir tramdyti gramatikierius, ku
riems davus laisvas rankas, jie 
mūsų kalbą nualintų per kelias 
gentkartes ligi visiškos “inter
nacionalizacijos”.

Tokį pavojų iliustruoja trečio
ji grupė, kurioje atsidūrusios 
Baltų pro-šaknys yra nuolatinė
je vandalizmo grėsmėje. Bepi
gu iš praeities žodyno išbrauk
ti ištisus lapus neva naikinant' 
“slavų įtaką”, tai ir bemokslis 
sugeba, o kas toliau? Neberasda-. 
mas savo kalboje “civilizuotų” 
išsireiškimų, jis griebiasi dvi
dešimtojo amžiaus Vakarų sa
votiško žargono, pamažu užlie
jančio ir lyginančio visas kalbas. 
Tragedija yra ta, kad ne slavai 
mums, bet mes slavams .tuos žo
džius esame paskolinę, todėl tie 
tariami patriotai ■ daro tik meš
kos patarnavimą.
C grupė: Baltų-slavų-Sanskrito 

bendri žodžiai

Bhaga, (turtas, išteklius) — 
bagotas, slav. bogat; ’ abhaga, 
(nelaimingas, beturtis), —.uba
gas, ai. ubogi; ėva, (štai kas, tas 
pats, va), — va, si. vot; amisa,
— mėsa, si. miaso; anuga (tas 
kas. užnugaryje), — anūkas, sį, 
ongiasri;' (kardo smaigalis) /
— aštrus, ostry; astra, (armija, 
lankas), — eistra, strėlė, si. stre- 
la; bada, (spausti, stumti, kan
kinti, skausmas, kliūtis, absur
das), — badyti, badas, si. bieda; 
baya, — bijo, baimė, si. bojazn; 
bhiayate, — bijoti, si. bojatsia; 
bruva, — bruva, si. brov; cvit, 
cvind, — švitėti, Si. svit, sviet; 
osadhih, (ūkis)), sodyba, si. 
usadba; daksina, — dešinė, sL 
desna; dal, (suskilti, sųbirėti 
į dalis, šmotelius), — dalis, si.

darbininku su kauptukais irJaponijoje statomas Kobe salos uostas. Didelės masinos per valandą iškasa I joje panašūs darbai vykdomi tūkstančiu 
4,300 tonu žemiu. Japonai sutaupo darbininkus, laiką ir pinigus. Kini-] krepšiais.

mėsa, si. miaso; miks, misra, — 
maišyti, mišra, si. miešati; na- 
bhas, nanha, — debesys, si. ne
besą ; nakti, nakta, (šviesos, sau
lės naikintoja iš šaknies naik, 
nyk), naktis, si. noč; dama, na
rna, (vardas iš namų, tai yra
pavardė), — namas, si. dom;‘ 
nasti, — nešti, si. nesti, nosit; 
pras, (šaknis maldauti, prašyti),
— prašyti, si. prosit; priya, 
(mielas, malonus, draugiškas, 
mylimas) — prietelius, si. pri- 
jatel; sluga, (tarnas), — slauga, 
si. sluga; svatar (švyturys) — 
švietorius, si. svet; vara (tikėji
mas, nusistatymas)), — si. vie
ta; vispati, — viešpats, si. gos- 
podm; ziv, (šaknis: gyventi),
— gyvas, si. žit, ir t. t.

Nereikia būti ekspertu, kad 
atpažinus aukščiau patiektuose 
keliuose pavyzdžiuose grynų gry
niausius lietuviškus žodžius: k. 
a. kevalas, jaknos, kirmėlėj -pe
nas, perėja, paršas, rasa, ratai, 
stoka, šašai, erdvė, vasara, že
mė ir t. t., kurie abejose kalbo
se stovi lygiai taip arti vienas 
kito, (o neretai net visai iden
tiški net rašyboje), kaip ir anks
čiau paduoti italų-ispanų kalbų 
dvynukai. To nei - priešiškiau
sias “indoeuropietis” mums ne
pajėgs užginčyti.- /, . .

Tačiau yra ir kitos rūšies su
tampančių žodžiu, Lurie iš pir
mo žvilgsnio atrodytų “labai ne
panašūs”: k. a. tirta,tilta?,, 
parvanį pilvas ir pan.' Jie 
įrodo svetimšalių įtaką, paliku
sią pėdsakų mūsų žodyne. Kuo 
toji įtaka pasižymi?

Nuėjus kiniečių restoranan ir 
užsisakius ryžių, jums bus pa
duoti “lyčiai”, o jei kalbate ang
liškai, gausite dar blogesnį pą-j 
tiekalą vietoj laukiamo “rice”...

R-L svyravimas visuomet nu
rodo mongolų tareną, o mūsų di
džioji valstybė buvo dukart jų 
užlieta: Gengis Chano Aukso Or
dos metu, kuomet jų daliniai po-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL 
kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

ra šimtu metu buvo su mumis 
kontakte, jau kaip priešai, jau 
kaip sąjungininkai Mindaugo- 
Vytauto laikotarpyje, o jų pali
kuonių karaimų būrelis, anks
tesnė Vytauto asmens gvardija, 
iki šiandien išliko Trakų apskri
tyje, o totoriai Kauno-Kėdainių 
miestuose. Prieš tai gi, 375 me
tais griuvus Varumonių Rikio 
imperijai, Atilos armijos niokojo 
mūsų Gintaro Kelio pietinę da
lį ligi 770 metų, kuomet atstatė
me Balti jos-Juodų jų jūrų eismą.

Visgi nuostabu, kad mongolai 
tais dviem atvejais tiek maža 
įtakos mums tepadarė. Karai
mų kalbininkas J. šišmanas, ieš
kodamas tos įtakos mūsų leksi
kone, tesurado vos keletą žodžių, 
todėl kreipėsi į mane prašyda
mas tuo klausimu kokios me
džiagos. štai tas mano surink
tas žiupsnelis, kuris aiškiai ro
do raitelio — klajoklio žodyną 
(t pakeičiant į R): surya, — 
saulė,' kumarika, — kumelikė, 
parvan, — pilvas, paurnamasa, 
— pilna mainesa (pilnatis), sa- 
reta,' — šaltas, rštbni, "4-' šlaunis, 
tirta, — tiltas, abhrakah, — ob- 
laka, angara, — anglis (tačiau 
mes visgi išlaikėme nepaliestą 
garas, o slavai gorėti), dirgha, — 
(d) ilgas (čia vėl išlaikėme dir
žas,. o slavai deržati, dergati), 
vrika, — vilkas, vrana, vrna, — 
vilna, prathiman, — platumonė 
(stepės).

Iš kitos pusės, Indija irgi ne
apsiėjo be geltonųjų invazijų, 
kaip liudyja ne tik istorija, bet 
ir patvirtina šie žodžiai, Baltų 
kalboje išlaikę originalią R, o 
sanskrite arba suminkštėję į L, 
arba jos net visai nustoję: ma- 
galu, — mergelė, katu, — kar
tus (tačiau ankstesniuose ma
nuskriptuose figūruoja ir va
riantas krtvas) likh (rašyti) iš 
rik(iuoti), riš(ti), aukaya, — 
aukuras; tačiau aukrida (forum, 
stadionas, viešoji aikštė)) išlai
kė pilną mūsų auk-rėda lytį.

Pagaliau paskutinioji “nepa
našumų” kategorija yra milži
niškos svarbos, tai žodžiai, ku
rie baltų kalboje išlaikė senes
nes net už sanskrito lytis, nors 
juos skiria 2,500 metų mūsų 
nenaudai, štai ką tuo klausimu 
turi pasakyti vienas iš pasauli
nių Sanskrito žinovų-autoritetų, 
Dacca universiteto profesorius 
R. C. Majumdar:

“Iš visų indoeuropiečių kalbų, 
Lietuvių kalba, ne Sanskritas,

VASARIO 16 DIENOS AKTAS
Didžiausias Lietuvos istorinis

Rašo POVILAS P. DARGIS, SLA
Kai šiemet minim pačio svar

biausio istorinio mūsų tautos 
Įvykio — Lietuvos valstybės at
statymo 53 metų sukaktį, turi
me pripažinti, kad pusšimtis me
tų istoriniu požiūriu nėra lai
komas ilgu laikotarpiu, tačiau 
tas tarpas mūsų tautai yra di
delio laimėimo, kartu skaudžios 
tragedijos ir aštraus bandymo 
metai.

Ales žinome, ką davė Lietuvai 
jos nepriklausomybė. Nekarto
jant tu visų laimėjimų, kuriuos 
ne kartą esame prisiminę, tenka 
atkreipti dėmesį į teisinį laimė
jimą, juridinį Lietuvos valsty
bės pripažinimą, kurį atliko vi
sos pasaulio valstybės. Lietuva 
to teisinio pripažinimo sulaukė 
savo sugebėjimu santykiauti su

l

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 e. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderj tokiu adresu: .

J

j
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1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

stovi arčiausia pagrindinės pro
kalbės, atstatytos lyginamosios 
kalbotyros metodu” (The Ve
dic Age, p. 202), ir toliau: “Lie
tuvių kalba gramatiniu atžvilgiu 
(asmenavimo, linksniavimo, ga
lūnių) rodo senoviškesnių for
mų už senoviškiausias indoeuro
piečių išlikusias kalbas, — to- 
charų bei hetitų (kurios siekia 
mažiausia 3,000 prieš Kr.), 
(ibid, p. 207). Mes labai įverti
name tokį palankų indų žinovo 
pareiškimą, tačiau jis, profeso
rių įpročiu, nepasirūpino patiek
ti įrodymų, pasikliaudamas sa
vo autoriteto svoriu. Juodą dar
bą suvertus ant mano pečių, štai 
keletas mano prakaito išdavų:

Aukaya, — aukuras, anukar- 
tar, — (plagiatorius), — antru- 
kartorius, anarhta, — nevertas, 
bhurja, — beržas, čiurna, — 
žirnis, dūli, — dulkė, haras, — 
garas, harda, — gerda, gėris, 
hava, — žava, (komplimentas), 
hemą, — žiema, hraduni, — 
griaudonė (kruša), laghu, — 
lengvas, ziv, — gyvas, zivatu,
— gyvata, gyvenimas, zna, — 
žinia, aplava, — apiplava, apsi
plovimas, atta, — aukštas, atma- 
nam (viešpats), — atamanas, 
aukštumoms, čaturi, — keturi, 
hinsa, — ginčas, josa, — juokas, 
kokila, — kukuolė, gegulė, kra,
— kūrenti, krantati — kramty
ti,, panča, — penki, paratva, — 
pereituva, parma, — sparnas, 
pralaya, — pralaima, sattva, —• 
šventuva, zamar, — gemarys 
(zemEokas), bhas, — balsas, 
megha, — migla.

Kaip matote, tie sanskrito žo
džiai rodo arba nudflimą, vie
nos ar daugiau raidžių neteki
mą, arba vėl priebalsių silpnėji
mą.

Kantrybės pilniems skaityto
jams, kurie pasikliautų prof. 
Majumdar, o gal iš dalies ir ma
no autoritetu, turiu malonią ži
nią : čia tik gerų dalykų pradžią. 
Užbaigoje pamatysime kalboty
ros, proistorės bei mūsų kilnio
sios tikybos šviesoje tikrąjį San
skrito ir Baltų kalbų santykį.

(T^sbaiga)

laimėjimas
Prezidentas

kitais kraštais, mokėjimu 
dytis, kurio apraiška buvo ūki
nis ir kultūrinis šalies kilimas 
ir jos gyventojų politinis bren
dimas. Kitaip sakant, Lietuva 
prieš pasaulį pasirodė subrendu
sia valstybe, su visais privalu
mais ir reikalavimais, kokius 
kiekvienai XX a. valstybei sta
to tarptautinė ir valstybinė tei
sė bei tautų papročiai.

Prie didelių laimėjimų, kuriuos 
mums davė nepriklausomybės 
metai, taip pat turime priskirti 
tautos įsisąmoninimą, kad ji tu
rinti teisę savarankiškai valdy
tis, tai yra turėti savo valstybę, 
kurios tvarkymas priklauso tik 
Lietuvos gyventojams. Laisvės 
jausmas giliai įleido šaknis į 
tautos sąmonę ir todėl, kartą lais
vai pagyvenusi tauta nei nema
no jos išsižadėti: ji žino ko ji 
nori, ko siekiama ir už ką tenka 
kovoti.

♦ - i i ; i -4 y ., > v i p

Pastarajame penkiasdešimt
metyje sulaukėme 4r tragiškų 
metų — okupacijos, kurią įvyk
dė ir tebetęsia Sov. Rusija. Ji ne 
tik atėmė laisvę, bet visokiomis 
suktybėmis įrodinėja .pasauliui, 
kad. patys Lietuvos • gyventojai 
“pasirinko” tarybinę santvarką, 
kitaip sakant, okupantas klasto-

vai-

ja šalies gyventojų valią. Nėra 
istorijoje pavyzdžių, kad kuri 
nors tauta laisva valia iškeistų 
savo laisvę į vergiją. Mūsų tau
ta taip pat savo valia laisvės ne
išsižadėjo.

žymus Lietuvos Universiteto 
mokslininkas, valstybinės teisės 
gilus žinovas prof. Mykolas Roe- 
meris Lietuvos okupavimą taip 
apibūdina: “Lietuvos liaudis — 
jokio sprendžiamo vaidmens čia 
nevaidino; ji stebėjo įvykius, ne
galėdama pajudėti, paraližuota 
svetimos karinės bei politinės 
jėgos ir jos sąmoningų ir nesą
moningų, kartais naivių, agentų 
jai uždėtų pančių; tačiau viskas 
buvo1 svetimų rusų daroma jos 
vardu. Visur jautėsi nuožmi ru
sų bolševikinė ranka, J. V. Sta
linui ir jo padėjėjams vadovau
jant, bet atliekama buvo Lietu
vos liaudies vardu”.

Mūsų tauta yra gyva liudinin
kė kaip buvo išniekinta jos va
lia. Ir dabar Sov. Rusija tebe
tęsia Stalino grobuonišką poli
tiką: Lietuvą valdo Maskva, pri
sidengdama tarybinės santvar
kos vardu.

. _ Okupantas siekia dar daugiau. 
Jis ne tik neigia Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo aktą, 
padarytą 1918 m. vasario 16 d. 
Vilniuje, bet stengiasi įrodinėti, 
kad tai nebuvo mūsų tautos va
lios pareiškimas, net jokios ne
priklausomybės nebuvo. Tą da-

ro sąmoningai, siekdamas įteisin
ti okupaciją ir užslopinti mūsų 
tautos laisvės troškimą. Tačiau 
tas jam nevyksta. Tiesa ir tei
sė yra Lietuvos pusėje. Tarp
tautinės teisės prasme, svetimos 
teritorijos užsiėmimas, kokį 
įvykdė Sov. Rusija Lietuvoje, 
yra neteisėtas ir niekingas veiks
mas. Dėl to daugelis valstybių, 
tarp jų ir JAV, nepripažįsta Lie
tuvos užėmimo. Jos laikosi to 
pripažinimo, kuris buvo jų pa
darytas po 1918 m. vasario 16 
d., atstačius mūsų valstybę. Tai
gi, juridinis Lietuvos nepriklau
somos valstybės pripažinimas 
nėra išnykęs ir dėl to mes turi
me daugelyje šalių tebeveikian
čias mūsų atstovybės.

Tokią padėtį mums tenka 
stengtis išlaikyti ir toliau, nes 
palankiom sąlygom atsiradus, 
nebus jokių abejonių dėl Lietu
vos valstybės atstatymo.

Pastarieji metai, užgriuvus 
nelaimei, yra mūsų tautos dide
lio bandymo metai. Mes turim 
išlikti gyvi kaip lietuviai, kaip 
lietuvių tauta. Laisvam pasau
ly mums tenka didelė ir šventa 
pareiga tęsti kovą, kelti balsą, 
reikalaujant Lietuvai laisvės. 
Pati tauta negali prabilti į pa
saulį, nes Lietuvos žmonėms 
atimtas bet koks galimumas pa
reikšti savo tikrą valią.

Nieko nėra amžino. Ateis lai
kai, kada ir Lietuvai susidarys 
sąlygos valstybei atstatytu Be 
kitų laisvės reiškinių tokias vil
tis dar kelia ir jas stiprina vis 
daugiau plintąs tautų apsispren
dimo dėsnis, dabar taikomas 
Azijos ir -Afrikos tautoms. To
dėl minėdami Lietuvos valsty
bės atstatymo 53 m. sukaktį, sti
prink im- savo pasiryžimą tęsti 
ir remti laisvės kovą, sykiu dir
bant su Amerikos Lietuvių Ta
ryba iki pergalės.

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’‘NAUJIENAS"

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

INSURED

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigoe pietuose kiemas automobiliniu pastatyti
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Kai mūši; žmonės ruošiasi 
paminėti Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimą Vasario 16 
dieną, tai tokia proga aš prisi
menu savo apsilankymą Vil
niuje 1918 metais. Tada, kaip 
ir daugeliui kitų lietuvių, pir
mojo pasaulinio karo metu 
teko gyventi nusibasčius Į Ru
siją. Aš čia pasistengsiu trum
pai papasakoti patirtus įspū
džius Vilniuje tais metais, ka
da buvo ten paskelbta Lietuvos 
nenriklausomvbės deklaraci-
ja.

1917 metų gale vadinamasis 
Centrinis Lietuvių Komitetas 
pabėgėliams šelpti nusikraus
tė iš Petrapilio į Voronežą. 
Kadangi aš tame komitete dir
bau, tai teko ir man į tą mies
tą išvykti. Pagyvenus kelis 
mėnesius tame Voroneže buvo 
sužinota, kad | jį, būtent kovo 
mėn. 1918 m., yra atvykęs iš 
Vilniaus pabėgėlis lietuvis, sau 
gedamasis nuo vokiečių; jis 
per Švediją, paskui per Suo
miją atvyko į Rusiją ir žinoda
mas, kad Centrinis Lietuvių

NAUJIENŲ ofisas atdari^ kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo Senatorius yra įsitikinęs, kad visą šitą Amerikos 
tautų istorijos ir kultūros tyrinėjimą geriausiai galėtų 
pravesti ir prižiūrėti švietimo departamentas. Atsako- 
mingi pareigūnai kiekvienoje valstijoje galėtų susižino
ti su kiekvienos tautos praeitį ir kultūrinį įnašą žinan
čiais žmonėmis, kurie galėtų sugrupuoti prieinamus šal
tinius ir surinkti faktus.

Senatorius yra įsitikinęs, kad įvairiose valstybės 
vietose turėtų būti įsteigti tautinių grupių praeičiai tirti 
centrai, prie kurių dirbtų praeitį tyrinėti mokantieji ir, 
šaltiniais pasinaudoti galintieji žmonės. Jam atrodo, kad 
geriausia būtų visą šitą reikalą pavesti vienam komisijo- 
nieriui, kurio žinioje ir atsakomybėje būtų visų tautų 
praeities tyrinėjimo reikalas.

Senatorius žino, kad tuščiomis tokio didelio darbo 
niekas negalės atlikti, todėl jis siūlo kangresui dar šiais 
fiskaliniais metais tautinių grupių praeities tyrinėji
mams paskirti dešimt milijonų dolerių, o ateinantiems 
metams turėtų būti paskirta 20 milijonų.

Visa eilė taurių Amerikos lietuvių dešimtmečiais 
svajojo apie platesnę Amerikos lietuvių istoriją ir apie' 
lietuvių įnašą į kultūrinį, ekonominį ir visuomeninį šio 
krašto gyvenimą. Pinigų stoka ir trumpas gyvenimas 
nei vienam vyresnio amžiaus lietuviui neleido šių sva
jonių realizuoti. Buvo įsteigtos net specialios draugijos 
istorinei medžiagai rinkti, bet darbai liko tiktai gražio
mis svajonėmis.

Sen. Richard S. Schweiker pasiūlymui lietuviai tu
rėtų pritarti. Pirmiausia, jie turėtų pasiųsti senatoriui 
laišką, padėkodami jam už iki šio meto jo vestą darbą 
ir paraginti reikalą vesti iki sėkmingos pabaigos. Ge
riausia parama būtų paraginimas kiekvienos valstijos 
senatoriui remti sen. Schweiker pasiūlymą ir balsuoti už 
reikalingas pinigų sumas šiam sumanymui realizuoti 
Laiškus galima siųsti tiesiai į Washingtoną, į JAV se
natą, nurodant senatoriaus vardą ir pavardę. Gatvė ir 
namo numeris nereikalingi. Amerikos laiškanešiai žino,' 
kur stovi senatas. Reikia manyti, kad senatoriams siun
čiamų laiškų jie neužmes ir neužvilkins, kaip dažnai tai 
padaro su paprastų žmonių laiškais. ’Teko patirti, kad

yisiškos nepri-
Tasai lietuvis

įdomu su juo pasikalbėti apie 
visokius reikalus ir jis man pa 
čiam parodė atsivežtą tą “Lie 
tuvos Aido” numerį, kuriame 
buvo atspausdintas Vasario 16 
d. Lietuvos nepriklausomybės 
aktas; bet tas “Lietuvos Aido” 
numeris buvo vokiečių konfis
kuotas, ir tik slapta vienas ki
tas numeris buvo paimtas ir 
slaptai kai kurių asmenų lai
komas. Kai aš tą numerį pa
varčiau ir perskaičiau tą de
klaraciją ir paskui dar kitiems 
asmenims apie tai papasako
jau, tai mums visiems tada 
susidarė žavingas įspūdis ir 
įsitikinimas, kad lietuviai sa
vo tėvynėje žingsnis po žings
nio eina prie 
klausomybės.
pabėgėlis, kurio pavardę visiš
kai pamiršau, pabuvęs kelias 
dienas Voroneže kažkur kitur 
išvyko. Man ir daugeliui kitų 
lietuvių tokia žinia apie nepri
klausomybės aktą sukėlė ne
paprastą džiaugsmą ir paskatijsavo artimuosius, 
nimą pasiruošti grįžimui į Lie
tuvą.

Aš ir mano draugas Stasys 
Matjošaitis (Eismai tis) nuta
rėm greit grįžti į Lietuvą. Pa
sirinkom grįtimui gegužės 1-ją 
dieną (1918), nes tą dieną su
siorganizavę rusai 
buvo 
švęsti, tad tokią dieną buvo 
saugiau išvykti. Kai pasiruo
šęs aš ir mano draugas S. Mat
jošaitis atėjome į Voronežo ge 
sirinkom grįžimui gegužės 1-ją 
dieną, tai pamatėme didelius 
žmonių būrius, pasiryžusius 
važiuoti geležinkeliu. O prie 
bilietų kasos stovėjo didelės 
eilės žmonių. Tada aš su S. 
Matjošaičiu nutarėm bilietų ne 
pirkti, nes tokiu būdu leng
viau buvo įeiti jį vagoną ir lais
viau atsisėsti; pagal nustaty
tas taisykles tais laikais netu
rintiems nusipirktų bilietų rei-: 
kėdavo patikrintoj ąms dvigu
bai sumokėti. Bet viskas išėjo 
laimingai, nes dėl didelės 
žmonių kamšaties bilietų ne- 
betikrino, tad teko visą kelią 
nuvažiuoti nemokamai (ligi 
Smolensko miesto). Nuo Smo
lensko tada prasidėjo vadina
moji demarkacijos linija^ ten 
reikėjo persėsti į kitą .traukinį 
ir turėti tarn tikrą leidimą, ku‘ 
rį išduodavo vadinamoji rusų 

sen. Charles Percy pritaria pastangoms tautinių grupių'kareivių ir darbininkų, taryba. 
Pripuolamai susitikome su

Siūlo ištirti tautinių grupių istoriją
JAV senatorius Richard S. Schweiker, Pennsylva- 

nijos respublikonas, siūlo ištirti Amerikoje gyvenančių, 
dirbančių ir prie krašto gerbūvio prisidedančių įvairių 
tautinių grupių istoriją ir kultūrinį jų įnašą į šiandieninį 
mūsų gyvenimą. Šiuo reikalu sen. Schweiker šių metų 
sausio 25 dieną senate pasakė ilgoką kalbą, ir tuo reikalu 
pasiūlė įstatymo projektą. Savo kalbos tekstą jis siunti
nėja organizacijoms ir pažįstamiems asmenims. P-nas 
Teodoras Blinstrubas leido mums pasinaudoti iš sen. 
Schweikerio gautomis informacijomis ir paruoštu įsta
tymo projektu.

Sen. Schweiker ir kartu su juo bendradarbiaujančių 
įstatymų leidėjų grupė yra įsitikinusi, kad Amerika būtų 
galėjusi išvengti praeitame dešimtmetyje vykusių įvai 
rių riaušių, rasinės neapykantos, miestų naikinimo, be
reikalingų gaisrų, jeigu krašto piliečių daugumą suda
rančios tautinės grupės viena kitą būtų arčiau pažinusios. 
Sen. Schweiker nemano, kad praeities pažinimas išspręs 
kylančias įvairias socialines problemas, bet jis yra įsiti
kinęs, kad jo siūlomas darbas bent suves prie vieno sta
lo įvairias tautines grupes, kurios^ vietoj prievartos, 

“ šaunamo ginklo ar gaisro, pradės tarp savęs kalbėti.
Bekalbant kartais galima ir susitarti, bet kai kalbos yra 
nutrauktos, tai apie jokį konflikto aptarimą kalbos ne
gali būti.

Sen. Schweiker savo kalboje iškėlė mintį, kad kai ku
rios Amerikos tautinės mažumos protestavo ir kėlė ne
rimą dėl to, .kad niekas,. įskaitant ir vyriausybę, neat
kreipė į jas reikalingo dėmesio. Jis mano, kad nutarimas 
ištirti įvairių tautų istoriją sutrauktų kiekvienos tautos 
gabesnius istorikus. Jie surankiotų būdingesnius faktus, 
kurie supažindintų kitų tautinių grupių žmones su papro
čiais ir gyvomis kaimynų idėjomis.. Jis yra įsitikinęs, kad 
šios idėjos krašto gyventojus suartintų, vieni kitus ge
riau suprastų, pradėtų tartis.

Sen. Schweiker siūlo ištirti afrikiečių, (atrodo, kad 
taip jis vadina įvairias iš Afrikos atkeliavusias negrų 
grupes), airių, bulgarų, graikų, ispanų, kroatų, latvių, 
libaniečių, lietuvių, lenkų, olandų, rusenu, rusų, skan
dinavų, škotų, serbų, slovakų, slovėnų, sirijiečių, uk
rainiečių, vokiečių ir žydų. Jis pastebi, kad vietiniai yra improve the opportunity for the study of cultural heri- 
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praeičiai tyrinėti.

pasiryžę
bolševikai 

iškilmingai

Sen. Schweiker pasiūlymo senate numeris yra S 23. man P^žįstaųiais toje taryboje

Kai atvykome į Polocką, tai niekur negaliu išvykti. O kai 
tenai reikėjo atlikti karantiną įteikiau prašymą, kad leistų iš 
sveikatai patikrinti. Tačiau vykti į Marijampolę, tai tokio 
sužinojome, kad to karantino leidimo nedavė. Bet mano lai- 
galima išvengti, duodant pa- mei greitai susidarė tokios są- 
reigūnams vokiečiams nedide- iygos, kad niekur nereikėjo iš 
lį kyšį, penkias vokiškas mar-; 
kės. Tad mudu taip ir padarė 
me ir tokiu būdu su tuo kvšiu 
apsisaugojom nu užkrečiamų
jų ligų pavojaus. Greitai atvy
kome į Vilnių; buvo tada vi
durys gegužės mėnesio. Išėję 
iš geležinkelio stoties nežino
jome, kuriomis gatvėmis rei
kia eiti norint pasiekti savo ar 
timuosius žmones. Bet viskas1 
tuojau laimingai pasisekė, nes 
netikėtai pamatėme einant tą 
patį .asmenį, kuris buvo at
vykęs į Voronežą kaipo pabė
gėlis nuo vokiečių. Man tuo
jau kilo mintis, kad tas “pa
bėgėlis” yra vokiečių karinės 
žvalgybos agentas, nusistatęs 
susekti Rusijos kariuomenės j 
padėtį. Mudu nutarėm su juo! 
kalbantis tokių dalykų nelies
ti, bet tik paklausinėti, kurio
mis gatvėmis reikia eiti pas 

Tas “pabė
gėlis” tokiu momentu buvo la
bai mandagus ir maloniai pa-, 
lydėjo į ieškomas vietas.

Pabuvus vieną kitą dieną

vykti, nes prie vadinamosios 
Lietuvių Mokslo draugijos kny 
gų leidimo skyriaus gavau ati 
tinkamą darbą, būtent, teko 
tada padėti ruošti lietuvių mo
kykloms reikiamus vadovėlius. 
Tuojau pats ėmiau ruošti vie
ną, kitą vadovėlį ir, be to, dar 
tekdavo kitų asmenų paruoš
tus vadovėlius sutvarkyti. Tie 
vadovėliai buvo tada spausdi
nami Martyno Kuktos spaus
tuvėje. Tada, taip sakant, su
minkštėjus vokiečiams, įvai
riose Lietuvos vietose pradėta 
steigti naujos lietuviškos mo
kyklos, o reikiamų lietuviškų 
vadovėlių buvo didelis trūku
mas. Vadovėlių leidimu tada 
buvo labai susirūpinęs Myko
las Biržiška.

Martyno Kuktos spaustuvė
je dažnai pasirodydavo spaus
dinamų vadovėlių autoriai, o 
man pačiam beveik kasdien 
tekdavo toje spaustuvėje išsė
dėti vieną kitą valanda, nes 
reikėdavo šį tą patvarkyti ir 
pakoreguoti. Toje M. Kuktos

> spausdina
mas gudų laikraštis, kurį tvar
kyti dažnai užeidavo to laikraš 
šio redakcijos nariai, kurie be 
veik kiekviena proga stengda
vosi su manim pakalbėti ir 
dar pasakydavo, kad žiloje se 
novėje dabar vadinamieji lie
tuviai ir gudai esą buvę tos pat 
tautybės žmonės, ir, anot jų, 
tie senovės gudai esą padarę 
klaidą pasivadindami gudais, 
o ne lietuviais.

Dirbdamas Vilniuje prie Lie 
tuvių Mokslo Draugijos vado
vėlių ruošimo komisijoje, aš 
taip pat buvau pritapęs prie 
laikraščio “Lietuvos Aido”. 
Kadangi man teko prižiūrėti 
šio laikraščio paskutinių nau
jienų skyrių ir jį pakoreguoti, 
tai reikėdavo anksti rytą, maž
daug .4 ar 5 valandą, nueiti į 
spaustuvę ir prižiūrėti tą dar
bą. Tada buvo uždrausta nak
timis vaikščioti Vilniaus gat- 
vėmis be tam tikro leidimo. 
Tam reikalui aš turėjau speci
alų leidimą. Bet nė vieną kar
tą praeinanti vokiečių ginkluo
ta sargyba netikrino manęs, ar 
.turiu tokį leidimą.

Tada “Lietuvos Aidą” vo
kiečiu cenzūra labai tikrinda 
vo. Iš spaustuvės pristatytieji 
“Lietuvos Aido” lapai vokie
čių cenzūros įstaigoje buvo iš
verčiami į vokiečių kalbą ir 
paskui nedideliu tiražu atspaus 

' dinarui su pavadinimu “Litau-
(Nukelta į 5 psl.)

Vilniuje, teko pamatyti, kad. b™
beveik visi gyventojai atrodė: 
išvargę. Tada visiems atrodė,’ 
kad karas dar nėra baigtas; i 
tik buvo su Rusija sudaryta se 
paratinė taika, ir prie pasie
nio buvo nustatyta vadinamo
ji demarkacijos linija. Nors 
gyventojai buvo išvargę, bet 
kiekvienas jų vis pasisakyda
vo, kad jau šiais metais (1918) 
yra šiek tiek geriau maisto: 
produktų atžvilgiu.' Kiek ank
sčiau, kada buvo nelengva su-, 
rasti kokių nors valgomų pro
duktų, kai kurie spekuliantai 
gaudydavę šunis ir jų mėsą 
pardavinėdavę kaip avieną. Kai 
kurie žmonės buvo'labai pa
tenkinti galėdami įsigyti tokią 
“avieną”, tikriau sakant — 
šunieną. Man atvykus į Vilnių 
didelių rūpesčių dėl maisto ne 
buvo, nes savo kišeniuose dar 
turėjau pakankamai pinigų. 
Tada, vokiečių bankuose gali
ma buvo rusų rublius iškeisti į , 
vartojamas vokiškas markes, 
už vieną rublį duodavo vieną 
markę. Daug kas tada Vilniu
je sakydavo: jei gauni per mė 
nesi šimtą markių, tai jau gali 
žmoniškai gyventi.

Atvykęs į Vilnių maniau, 
kad pabuvęs jame keletą die
nų galėsiu nuvykti į mano pa
mėgtą vietą — Į Marijampolę.kariais lietuviais, kurie tik ap

simetę bolševikais, ir jie išrū- Bet kai aš pagal to laiko tai- 
, ................ pino mudviem leidimą važiuo-

tiktai indėnai, o visi kiti žmonės yra atkeliavę iš kitų Eu- tages of all ethnic groups -in the Nation”. Reikia įtikin- £ pro Vitebską ligi Polatos sto 
ropos, Afrikos ir Azijos kraštų. ti senatorius, kad šį įstatymo projektą remtų. ties (prie Polocko).. i

Angliškai jis vadinasi “A Bill to provide a program to
sykles, turėjau įsiregistruoti, 
Vilniaus vokiečių policijoj, tai j 

Įman pasakė, jog be leidimo,
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GEGUŽĖS 14 D.
Savo gyvenimo siūlų galus pametęs 

esu. Ką turiu pradėti? Kur dingti? Ir ko
kia mano ateitis? Kėkštuose visam amžiui 
pasilikti nenoriu.

O Eliozis vis ragina: “Žvalgykis, ieš
kok kokios nors tarnybos”. Bet kaip ieš
koti? Kur ieškoti? Savo laiške jis rašė, 
kad pasišnekėti turiu su Kučinskiu, gal 
priims raštininku. Na, ir pasišnekėjau 
praeitą sekmadienį. Nedrąsu buvo prieiti 
prie jo, pašnekinti, bet kad Eliozis liepė 
— padariau. Kučinskis pasakė: “Aš jau ir 
dabar per daug raštininkų turiu. Daugiau 
man jų nebereikia.’’

GEGUŽĖS 21 D.
Išmuštas esu iš gyvenimo vėžių ir nie

kaip nebegaliu į jas įstoti. Namuose išgy
venau keturias savaites. Per tą laiką su 
Papūniu daug apšnekėjau, ir susipykti jau 
spėjau.

Teisybę pasakius, man čia yra ne gy
venimas, o merdėjimas. Gyventi reikia 
visai be pinigų, ir pačiais gražiausiais am
žiaus metais. Laisvalaikių nėra. Išmiegoti 
nėra laiko. O nuvargstu labai. Kariuome
nėje niekuomet taip nenuvargdavau. Net 
pėsčias iš Klaipėdos parėjęs nebuvau tiek 
pavargęs, kiek esu dabar kiekvieną va
karą.

Stengsimės kaip nors, abudu su Elio- . 
žiu, kad galėčiau atsipalaiduoti nuo prie- | 
volės čia gyventi. Gal netrukus išvažiuo
siu į Klaipėdą. Jau beveik norėjo jis rytoj 
išvažiuodamas pasiimti ir mane.

Šiandien yra pirmoji Sekminių diena. 
Vakar po pavakarės važiavau į Plungę par 
sivežti savo skrynelės. Mat, tuokart, kai 
pėsčias parėjau iš Klaipėdos, visus savo 
daiktus buvau palikęs pas Eliozį. Ban
džiau kaip nors prigauti, ir jau buvau su
lygęs, kad parveš už šešis litus. Vakar ti
kėjausi rasti ją Plungėje. Bet išėjo kitaip: 
kartu su skrynele parsivežiau ir Eliozį.

Šnekėjomės visą naktį, beatgulėme 
praaušus. O kai atsikėlėme, važinėjau su 
Eliozio dviračiu apie koplytėlę. Naują dvi
ratį parsivežė, Goricke. Dar tebesimokau 
važiuoti, iki šiol visai nemokėjau. Jau 
pavažiuoju. Nors ne vieną kartą į karklus 
įvažiavau. C

BIRŽELIO 1 D.
Sekminių antros dienos pavakare Elio

zis dviračiu išvažiavo į Klaipėdą. Aš pasi
likau linksmas, nes žadėjo jis greitai ir 
mane į Klaipėdą atitraukti.

Kokiai valandai praėjus po jo išvažia- 
žiavimo, buvau žardienoje. Atbėgo Stasė 
ir pasakė, kad turiu tuojau pareiti Į trobą, 
kad Eliozis grįžo ir man kažką pasakyti 
nori.

Besąs Eliozis labai nušilęs, begeriąs 
šaltą limonadą. Pasakė jis man, kad se
kantį rytą turiu išvažiuoti į Klaipėdą. Plun 
gėje susitikęs šakį, ir šakys sakąs, kad, 
jeigu noriu Klaipėdoje darbo gauti, turiu

tuojau pat į ją važiuoti. Kėkštuose sėdėda
mas darbo Klaipėdoje negausiu. ’

Eliozis tuojau vėl išvažiavo, o aš pra
dėjau pakuoti daiktus kelionei. Buvo at- ’ 
važiavęs dėdė Grišminauskis, ir jis, man i 
besipakuojant, visą laiką šnekėjo, kad aš 1 
neturėčiau važiuoti, kad kurią dieną gai
lėsiuos pabėgęs nuo tėvo. To jo šnekėjimo 
nė girdėti nenorėjau.

Labai anksti mane nuvežė į Plungę. 
Plungėje gavau automobilį ir nuvažiavau 
į Klaipėdą. Tuojau ir Šakys atvažiavo, ir 
nuvedė jis mane į geležinkelio stotį, kur 
gavau tarnybą. Dirbau visą šią savaitę 
prie Klaipėdos geležinkelio stoties. Ryt at
siimsiu uždarbį ir tuojau drošiu namo.

Bereikalingai Šakys taip greitai ištrau
kė mane iš namų. Būčiau atvažiavęs vė
liau, jau susitvarkęs. Bet iš kitos pusės žiū 
rint, gerą jis mane padarė. Daug ko suži
nojau, ką žinoti reikia, norint gauti darbą 
Klaipėdoje. Apsipažinau su darbu mieste 
ir krašte, ir su darbdaviais. Kai antrą sy
kį, jau susitvarkęs, iš namų atvažiuosiu, 
daug lengviau viskas seksis.

Išvažiavau iš namų kaip iš ugnies. Tas 
man patinka. Lėtas atsiskyrimas būtų bu
vęs sunkus. O dabar skaitausi jau atsisky
ręs. Kad ir grįšiu, grįšiu tik laikinai.

Kad turėčiau pnsą, namo nebegrįžčiau. 
Turiu išsiimti ten pasą. Ir pasiimsiu iš 
namų visko, kas reikalinga čia Klaipėdoje 
gyvenant.

Gal būčiau dirbęs prie geležinkelio sto
ties ir ilgiau, jeigu nebūčiau šįryt prami
gęs. Pavėlavau atsikelti ir nebėjau į dar-

Klaipėdoje šią savaitę yra jomarkas. 
Bet nėra jis toks, kaip jomarkai Plungėje. 
Čia visai kas kita. Visokių štukų čia pilna. 
Bet visko pagrindas yra ratas. Vis sukasi 
ir sukasi aplinkui, visuose pašaliuose. Ir 
galima pačiam aplinkui važiuoti. Važia
vau ir aš dviejuose ratuose. Ir baisiai rek
lamuojasi visi tie štukoriai. Kai minios 
peršaukti nebegali, pasiima triūbą ir triū- 
bija. Baisiausias triukšmas, didžiausias 
lermas.

Dabar vakaruoju vienas, Eliozis vaka
rienę pavalgęs išėjo į banką dirbti, o ša
kys išėjo Į jomarką pinigų švaistyti. Visi 
trys gyvename viename kambaryje ir visi 
vienoje lovoje miegame. Ryt abu su šakiu 
važiuosiva į Plungę. —

BIRŽELIO 9 D.
Dažnai žiūriu į kalendorių, skaičiuoju 

savaites, skirstau ką kuomet daryti turė
siu. Turiu beveik mėnesį laiko. Parvykau 
2-rą šio mėnesio, o išvykti temanau tik 26- 
tą.

šią savaitę dilbų pas tėvą. Dirbu dėl to, 
kad bėdavojosi vieną vaikį beturįs. Mat, 
Stasis Uoga buvęs ranką išsimušęs nuo 
dviračio krisdamas. Bet šią savaitę jau 
yra jis parėjęs, ir nors ne viską dar dirbti 
gali, bet vistiek jau dirba. Paskui vėl — 
norėjau padėti Papūniui velėnas sukasti.

Buvau galvojęs tebūti čia iki penkta
dienio. Penktadienį pareidamas iš Plun
gės žadėjau eiti žiūrėti darbo prie geležin
kelio statybos. Bet dabar, kai reikia beko
nus vežti, iki penktadienio velėnas nebe-

spėsime sukasti. Šiandien po pavakarės 
išvažiuoja su bekonais. Ryt pradėsime ve
lėnas, kad ir trimis arkliais. Į Plungę man 
nueiti beliks tik pirmadienį.

Kitą savaitę gal dirbsiu prie geležinke
lio. Jeigu darbo gausiu.

Parsivežiau pinigų nedaug. Tik tik at
siimsiu milinę ir pasisiūdinsiu vieną porą 
baltinių. Bet Mamūnų duoda gražios me
džiagos drabužiams siūdintis. Gal ir nu
vešiu pirmadienį pas siuvėją. Tada lik
čiau su skola.

Viską apgalvojęs prieinu išvados, kad 
būti čia namuose negaliu. Tad išlėksiu, 
išdardėsiu, apleisiu Kėkštus. Jau vieną 
sykį buvau taip išlėkęs, bet buvau privers 
tas grįžti. Grįžau tik dėl to, kad neturėjau 
pase.

Darbas čia yra sunkus. Miegui per ma 
žai laiko teduoda. Neišeina iš galvos min
tis: Kodėl žmonės čia taip vargsta? Tiek 
sunkiai dirba, o neuždirba žmoniškesnio 
pragyvenimo.

Turiu vilties grįžti kuomet nors į Kėkš
tus žmoniškiau apsirengęs ir prasigyvenęs.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
D i e n r a ž t i
“N A I’ H F N A 
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AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W# 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 

Rerid. telef 4 WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vak ryte, 

nuo 7 iki 9 vaĮ vak. Tree, uždaryta.’

PRISIMENAMI

Rm. t«L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTEKŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jeį neaisuiepia, saambuiu 3744W12

felefa PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYYTQJAS IR CrtiKURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad, ir semnad. ofisas uždarytas, 

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

DR. PE ILK BRAZIS 
PHYSICIAN AND SUKGEQN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai, 
aniraa., penKtadienį nuo 1—5, tree, 

ir šestaa. tiktai susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optomeirisias.

DR. EDMUftD £. CiARA 
Z/U y VY, 01ST iiKtci 

Tek: GR 6-2400
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. iu—4. ir 

lesiau. 1U—Z vaL

' Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISiNAS
aKUSEKUA iK MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave.y WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamoinū all 3-OuOl.

Prietelių įspėjimas
Kai rengiausi Chicagą apleis

ti ir persikelti gyventi į šiltąją 
Floridą, tai daug kas man sakė, 
kad, girdi, neilgam. Esą, po ku
rio laiko sugrįši, nes drėgnas, 
karštas tropinis klimatas yra ne
pakeliamas šiauriečiams, kurie 
esame susigyvenę su metų se
zonais: gražiuoju pavasariu, šil
ta vasara, darganu rudeniu ir 
šalta žiema. Tačiau, kai atvykau 
ir pagyvenau tris mėnesius, tai 
sitikinau, kad prietelių įspėji

mai buvo be pagrindo, kad tas 
tropinis klimatas nė kiek šiau
riečio nevargina.

Rudenį ir žiemą Floridoje yra 
tikras malonumas gyventi. Oras 
gražus, šilta. Temperatūra lai
kosi tarp 65 ir 80 laipsnių. Jūros 
vanduo — tarp 63 ir 65 laipsnių. 
Vadinasi, galima maudytis ir 
žiemą. Taip yra St. Petersburg 
ir jo apylinkėse, kur suvažiuoja 
nemažai žmonių poilsiauti. La
biausiai, žinoma, iš šiaurinių 
valstijų.

žmonės malonūs, draugiški. 
Namai daugiausia vieno aukšto, 
dažyti šviesiomis spalvomis. O 
prie namų dažnai auga vaisme
džiai, palmės ir Įvairiausios gė-

Lietuvių įdubas
Ši lietuvių pasididžiavimo, kul

tūros bei bendradarbiavimo įs
taiga veikia nuo 1961 m. lapkri
čio mėnesio. iPrie klubo Įsteigi-

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 tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ ŠPEC.
■ 2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629

Telef.: PRospect 6-5084 į

MINSKAS
VASARIO 15 D.

IŠPARDAVIMAS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVįl

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

mo daug savo darbu, energija 
ir sumanumu prisidėjo a. a. L. 
Čepelis, kuris klubui vadovavo 
nuo pat jo Įsikūrimo iki 1964 
metų. Prie klubo statybos ir j 
jo Įrengimo didesnėmis sumo
mis prisidėjo šie asmenys: a. a.
G. Juodeikis (su 15,500 dol.), 1 
a. a. Ch. Bliža (su $6,700), A. 
Laurinienė (su $6,300), V. Jo
mantienė ($2,000)), V. Lapins
kienė ($2,000), a. a. M. Tribu- 
lienė ($2,000), a. a. I. Žemaitie
nė ($2,000), A. Ainorienė ($2,- 
000 su viršum), V. D. Grybinai 
($1,000), M. Keturakienė $1,000 
su viršum), L Miletz ($1,000), 
Petroniai ($1,000), a. a. S. Ro
gers ($1,000) ir visa eilė kitų 
prisidėjo su mažesnėmis sumo
mis. Yra ir dabar geradarių, 
kurie mielai prisideda prie klu
bo pagražinimo, pagerinimo bei 
virtuvės aprūpinimo moderniš
kais Įrengimais ir indais, kas la
bai svarbu, nes gana dažnai pie
tų valgyti atsilanko apie 300 
žmonių. Svečius aptarnauja klu
bo narės, nes klubas nuolatinių 
padavėjų neturi (pietūs klube 
yra gaminami tik sekmadie
niais). Sekmadieniais klube pa
prastai dirba V. Ainorienė, V. 
Jomantienė, P. Karaliūnas, J. 
Povilaitis ir kiti. Virtuvę tvar
ko V. Jomantienė, bufetą — A. 
Adomonis, o A. Paleckis ir J. 
Jakštys — kasą ir bilietus.

Į klubą atsilanko daug svečių, 
kurie atvyksta į Floridą žiemau- 
ti ar atostogauti. Visi jie yra 
maloniai sutinkami. Klube yra 
įsigyvenęs toks paprotys, kad jo 
pirmininkas pobūvių metu pris
tato susirinkusiems svečius pa
vardėmis, pažymėdamas, iš kur 
jie yra atvykę^

Klubas turi suorganizavęs ne
blogą mišrų chorą, kuriam va
dovauja P. Lingis, o tdip pat ir 
vaidintojų grupę, kuriai vado
vauja Pocius. Be to, organizuo
jama ir klubo knygų lentyna. 
Narių klubas priskaito iki 200. 
Tai daugiausia “antros jaunys
tės” asmenys,atseit, pensinin
kai: Ir reikia pasigėrėti jų ener
gija, patriotizmu ir dideliu at
sidavimu savo klubui.' 'Metai, 
kaip atrodo, jų nespaudžia prie 
žemės : jie judrūs, linksmi, mėg
sta pobūvius, dainas, mėgsta pa
bendrauti. Gal tai pasekmė šil
to ir švelnaus klimato?,

(Atkelta iš 4-to psl.) 
isches Echo”, ir tas “Litauisches 
Echo buvo siuntinėjamas į Ber 
lyną aukštesniems vokiečių vai 
džios pareigūnams. Toje vo
kiečių cenzūros įstaigoje kai
po žymesnieji į vokiečių kalbą 
vertėjai buvo Kodaitis ir Aukš- 

tekdavo nuei 
į tą cenzūros 
cenzūroj kar 
lapų grąžini-

tulaitis. Kartais 
ti man pačiam 
įstaigą, kai toj 
tais uždelsdavo 
mą. Tokiu būdu teko tada su
sipažinti su Kodaičiu, vėliau 
tapusiu profesoriumi Lietuvo
je. “Lietuvos Aido* redakto
riumi tada pasirašinėjo Anta
nas Smetona, bet faktinasis 
redaktorius buvo Petras Kli
mas.

Kai 1918 m. vasaros vidury
je atvyko iš Voronežo į Vilnių 
kalbininkas J. Jablonskis, at
sivežęs su savim naujai pa
ruoštą lietuvių kalbos grama
tikos rankraštį, tai visi mūsų 
inteligentai labai nudžiugo. Ir 
toji gramatika greitai buvo at
spausdinta.

Visi tada labai domėjosi, ko 
kius darbus atlieka Lietuvos 
Taryba. Visiems rūpėjo Lietu
vos nepriklausomybės darbai. 
Taryboje buvo iš pradžių su
galvota Lietuvos monarchu pa 
skirti hercogą Urachą, sutei
kiant jam Mindaugo II-jo var
dą. Bet vokiečių laikraštyje 
“Northdeutsche Allgemeine 
Zęitung” (liepos 21 d.) buvo 
Įdėtas straipsnis, nurodantis, 
jog tokis Lietuvos Tarybos nu 
tarimas esąs neteisėtas, nes be 
Vokietijos vyriausybės sutiki
mo toks klausimas negali būti 
sprendžiamas. Tad Lietuvos 
Taryba 1918 m. lapkričio 2 d. 
nutarė nevykdyti Uracho kvie
timo Į Lietuvos sostą.

IVib iu. lapkričio 8 d. Vil
niaus vokiečių policija man pra 
nešė raštu, kad aš turiu išsi
kraustyti iš Vilniaus ir išvykti 
į Marijampolę. Kai anksčiau 
aš buvau prašęs tokio leidimo 
vykti į Marijampolę, tai man 
jo tada (geg. mėn.) nedavė. 
Visa laimė man atsirado, kad 
po trijų dienų (lapkr. 11 d.) 
įvyko Vokietijoje trumpa revo
liucija ir josios kaizeris buvo 
nuverstas nuo sosto. Tad visur 
Lietuvoje visokie suvaržymai 
pranyko. Ir tuojau po lapkri
čio 11 d. susidarė Lietuvos vy
riausybė ir ėmė greitai kurtis 
lietuvių savanorių kariuomenė 
Lietuvos laisvei ginti. Greitai 
buvo sudarytos Lietuvos minis 
tėvijos; ministeriu pirminin
ku tapo A. Voldemaras. Bet 
kai netrukus kilo pavojus iš 
Rusijos bolševikų, tai A. Vol
demaras nesiorientavo, ką to
kiu atveju daryti. Tą visą keb
lią padėtį išsprendė sugrįžęs iš 
Rusijos Mykolas Sleževičius, 
kurio vadovybėje buvo suda
rytas antrasis ministeriu kabi
netas. M. Sleževičius labai mo
kėjo savo kalbomis paraginti 
lietuvius, kad jie savanoriais 
stotų Į organizuojamą Lietu
vos kariuomenę. Kai buvo su
daroma švietimo Ministerija, 
kurios ministeriu tapo Myko
las Biržiška, tai man ir mano 
draugui S. Matjošaičiui teko 
tapti šios ministerijos bendra
darbiais. Kai gruodžio pabai
goje susidarė pavojus iš Rusi
jos bolševikų, tai visos mūsų 
ministerijos persikėlė į Kauną.

Programo* vedeju biu uikue 
teisėjas Pranas Katilius. Kalbės 
nuoširdus lietuvių bičiuliu pla
čiai žinomas kalbėtojas, King’s 
kolegijos profesorius W. Fran
cis Swingle; redaktorius Matas 
Zujus ir kiti; meninę programos 
dalį sudarys patriotinės lietuvių 
dainos ir muzika.

Wyoming Klonio ir aplinkinių 
rajonų lietuviai vasario 14 pasi
klausykite Lietuvos šventei pa
minėti skiriamos programos.

M. Z.

GU2AUSKŲ 
BEVERLY HILLS GiLINYČIA 

GKLXS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834
> - - -.- - I.... . .. Z

GELININ K A S 
(PUTRA3IENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Avt, — 586-1229

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 

.V . Vį, Telef.: GRovehUl 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKCS KOPLYČIOSI AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
I —

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairiy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
— ketvirtad: nuo 5—7 vai. vak.

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pl. WAibrook 5-8063

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

i RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, ( 
1490 kiL A. M.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-: 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE

CHICAGO. ILL. 60629

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef4 HEmlock 4-2123 
Rezid. tehf.: Glbson 8-6195 

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

-SUITTI

NAUJIENAS!
-------B TEMTI SKITO—
Lietuviai taip© peria v |*rdu 

tr profu sužino tirtai per

NAUJIENAS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasciauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Gulfport
Tai St. Petersburg© pietinės 

dalies priemiestis. Jis yra prie 
jūros gražioje vietoje. Labai ra
mi ir jauki vieta, kur suvažiuoja 
-daug poilsiautojų. Patalpomis 
reikia iš anksto pasirūpinti, šia
me priemiestyje jau yra nema
žai lietuvių Įsikūrusių, — šeimų 
ir pavienių. Kai kurie turi sa
vo apartmentus.

Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija

Į tą draugiją yra susibūrę va
dinamieji “pažangieji”. Ji turi 
ir savo klubą. Apie tuos “pažan
giuosius” galima tik tiek pasa
kyti, jog tai yra tokie asmenys, 
kurie Į viską žiūri pro maskvi- 
nius akinius ir su gyvenimo fak
tais nesiskaito.

Būdingas patarimas
L. Natkus “Draugo” nume

ryje 4 (1971 m. sausio 6 d.) ra
šo:

“Narių priėmimo blankuose 
turėtų būti parašyta kokį išsi
lavinimą turi ir kokią specia
lią mokyklą ar kursus lankė. 
Klubo vadovybei būtų lengviau 
operuoti. Visi nariai turėtų bū
ti supažindinami ne tik pavar
de, bet ir užsiėmimais. Klubas, 
turėdamas tokias žinias, galėtų 
pastatyti tinkamesnius žmones 
Į reikiamas vietas”.

Atrodo, jog L. Natkus yra tos 
. nuomonės, kad dabartiniai (bent 

kai kurie jų) klubo pareigūnai 
netinka toms pareigoms, kurias 
jie dabar eina. Toms pareigoms, 
pagal jo supratimą, turėtų būti 
paskirti savo rūšies specialistai, 
diplomuoti asmenys. Tokia bent 
prašosi išvada iš L. Natkaus 
pasiūlymo.

. Jei L Natkus būtų susipaži-

nęs su klubo, yeflda ir jo Įsikūri
mu, tai, majiau, jis nebūtų “iš
ėjęs iš krašto iš didele rašto”. 
Pirmiausia’ Štai kas tenka pa
žymėti ir pabrėžti: klubą suor
ganizavo ir jį tikrai pavyzdin
gai. tvarko ne kokie specialias 
mokyklas baigę asmenys, bet 
daugumoje senieji ateiviai (be 
diplomų). Ir jie atliko tikrai di
deli ir labai naudingą darbą. 
Klubo gerovei jie darbuojasi su 
pasišventimu ir dabar. O tokie 
keisti raštai kaip L. Natkaus yra 
niekas daugiau, kaip kaišioji- 
mas pagalių Į ratus.

Juozas Jokūbaitis

WiLKES BARRE, PA.
Radijo programa Tautos 

šventės minėjimui
Sekmadieni, vasario ' 14, • iš 

WILK radijo stoties (980 kilĄ, 
Wilkes-Barre, bus transliuojama 
programa Lietuvos Nepriklau
somybės Akto paskelbimo 53-čios 
metinės sukakties minėjimui.

Programos pradžia 12 vai. ir 
tęsis iki 1 P. M. '' '

Minėjimo programą, rengia ke
turios Wyoming Klony gyvuo
jančios liet, organizacijos, bū
tent, LRKSA 5-toji apskritis, 
SLA 7-toji apskritis, Liet. Bend
ruomenės apylinkė ir Taurų klu
bas.

Bendrojo rengimo komiteto 
pirmininku yra Vytautas Pau
lauskas, sekretorė Nelė Bajorie- 
nė; kiti komiteto nariai — dr. 
Bronis Kasias, Matas Zujus, tai
kos teisėjas Pranas J. Katilius, 
Adolfas Norvaiša ir Juozas Sa- 
kalauskas-Sukaloski.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

Žymiam mūsų tautos veikėjui — buv. Lie
tuvos Seimų atstovui, redaktoriui, teisėjui ir 
advokatui ANTANUI SUGINTUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo 
žmonai Marijai, sūnui Jurgiui ir kit. gimi
nėms bei artimiesiems.

Vietoje gėlių skiriame auką “Sėjai”.
Prof. K. ir M. Alminai, d r. M. ir A. Deveniai, 
E. Gruodienė, B. Jonynas, J. ir A. Kutros, 
A. Lukšienė ir sūnus.

ANASTASIA ADAMS (ADOMAITIS) 
Pagal tėvus Rautyte

* Gyv. 3911 W. 59 Place
Mirė 1971 m. vasario mėn. 8 dieną, 9:35 vai. ryto, sulaukusi senat

vės. Gimusi Lietuvoje, Raseinių aps.
Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Frances Hahn, žentas Austin ir 

Helen Rieks, žentas Gene, 3 sūnūs — Vincent Adomaitis, marti Rose, 
Peter ir Anthony Adams, 13 anūkų, 10 proanūkų, 3 sesers — Ag
nieška, Petronėlė ir Bronislava su šeimomis. Lietuvoje liko 2 sese
rys — Leokadija ir Ona bei jų šeimos ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Priklausė Tretininkių draugijai, Maldos Apaštalavimo ir Gyvojo 
Rožančiaus draugijoms.

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

Ketvirtadieni, vasario 11 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į §v. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Anastasia Adams giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūnus, seserys, giminės.

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

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID v,- v -j . . ■

4005-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

- f

AMBULANCE | 

PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

"'TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 -
South Holland, Illinois
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Nuotr. Kazio Sragausko

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

TAISOME PRALEIDIMĄ f

susi-

✓

APDRAUDŲ

1739 So. Halsted Street, Chicago. Illinois 60608

V

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

HOME INSURANCE

Slate Farm fireand Casualty,Company

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

/

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

NAMAS BE MOTINOS 
REIKALINGA NAMŲ ŠEIMININKĖ 

Gyventi vietoje. Mokyklos amžiaus 
Tarsimės dėl algos.

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS ’
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

“Bubulis ir Dundulis”. 3 veiks- 
nutikimas.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

. -INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpųblic 7-1941

Federalinio ir valstijos pajamų. 
■. mokesčiu apskaičiavimas

; 1 N Č O M E T A X
Nekilnojamo/turto pirkimas/- 

» pardavimas

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 5 - -

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE • -
Tel. WA 5-2737
— Tel. 254-3320

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
, - visoms progoms.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. —
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. ■

Jvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai CertifikataL 

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

TRUMPAI

Call: Frank Zapotis 
3208Vj W. 95th St. XįL

GA 4-8654

mitptDM
AGKNT

nu pasakė, kad suimanti nusi- 
! kaltę ginklo pavartojimu jau- 
nikliai turi būti laikomi užra-j BILLER — TYPIST 

I kinti kol lik jų bylos bus iš- sjear Loop location, 
spręstos.

“Jauniklių įvykdomų
Ižudysčių skaičius Cook aps- 
ikrityje paskutiniais trimis mė
liais padaugėjo trigubai — iš 
(>5 nužudymų^ 196X metais iki 
174 praeitais metais. Daugu
moje atvejų nužudymui buvo 

Į pavartoti šaunami ginklai’’, 
l pasakė White. Jis žadėjo tuo 
Į reikalu išsiuntinėti laiškus vi- 
Isiems apskrities policijos vir
šininkams.

Minimum typ- 
Įing 50 wpm. Good aptitude for fig- 
■ tires.’ Must understand fraction per- 

zmog- j centages. Steady position. Opportunity
— 1 with growing company.

Phone Mr. KAPLAN
243-1852

GENERAL OFFICE
Pleasant surroundings. Interesting 
work in hotel manager’s office. Able 
to meet public. Some shorthand nec

essary.
Phone YA 7-5580, ext. 283

for interview.

TYPIST - EXPERIENCED 
STENCIL CUTTER 
30 No. LA SALLE 

Room 328 
Tel. DE 2-2944

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

skaito Kazio Binkio kūrybą Detroito Uetuviy Namu scenoje 1971 m. sausio men. 31 d.Jauni aktoriai „
kairės į dešinę sėdi: Laima Tautkevičiūtė, Rita Skrebu ėnaitė, Aldona Tautkevičiūtė. Stovi: Linas Mikulionis 

ir Robertas Selenis.

ną, baleriną Eidrigevičiutę- 
Sprindienę.

Programą atliko “II-sis Kai
mas”, vadovaujamas Tito An
tanaičio. Programa buvo neil 
ga, linksma, sukėlusi daug 
plojimų ir juoko. Atskiruose 
epizoduose dalyvavo grupės 
aktoriai: J. J aksty tė, E. Juod
valkytė, R. Kinka, R. Stakaus- 
kas, V. Marčiukaitis, T. Anta
naitis ir R. Cinką.
*^Operoš lėšų telkimo komisi-l 

ragi, Antaną Sprindi ir jo žmo'jos pirm. L. Norris visus kvie-'

OPEROS BALIUS
Tradicinis Čikagos Lietuvių 

Operos balius Įvyko vasario 6 
U. In Motion salėje. Kaip pap
rastai, baliuje dalyvavo gau
sybė žmonių, Operos narių, 
mecenatų ir rėmėjų. Po gausios 
ir skanios vakarienės Sofija 
Džiugiem* pasveikino susirin
kusius Operos valdybos vardu 
ir pristatė žymius svečius: Lie 
tuvos Operos' solistus Antani
ną Dambrauskaitę, Ipolitą Nau

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:

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, UI. 60629. • TeL W’A 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. , 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI,

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metą patyrimas.

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L. Dambrlūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psL, bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmunde* Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksavera* Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems.

Vincą* žemaiti*, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia 
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiim
tus piniginį orderį-

69 psL 
archeologinė Ir

Jas ir kitus lei-

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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j šiaurė okupuoją Pietus
Po trumpos pertraukos vėl 

grįžęs Kanados šaltis Clūeagą j 
Ikelinta naktis atšaldo iki 0 ir 
I keliais laipsniais žemiau 0. 
j Bet kas dedasi toliąu į Pietus? v^kĮLir ’tėvas'. 
IL’PI pranešimu, praeitą pir- rekomendacijos. Vakarų prie- 

madieni sniegas suparaližavo 863-9758 diehonns,
j trafiką nuo Naujosios Angli- 964-1566 vakarais arba savaitgaliais, 
jos iki pat Meksikos įlankos* 
audringi šalti vėjai pliekė Piet 

tė Į “Drury Lane” teatre rcn-į ryčius ir nepaprasti speigai svi- 
giamą Operos naudai vaidini- lino Vidurvakarius' su fempera- 
mą ir vakarienę, apie kurią taromis iki 40 laipsnių žemiau 
bus neužilgo skelbiama dau-|nulio! 
giau.

Bichnevičiaus orkestrui gro 
jant, baliaus svečiai ilgai 
linksminosi, o pabaigoje vyrų 
choras užtraukė savo tradici
nę dainą. Svečias

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY .
INCOME TAX SERVICE -

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Arklikos šalčiai per Didžia 
sias lygumas (Great Plaines) 
pasiekė Rio Grande Slėnį, 
Texas, ir Floridos apelsinų 
plantacijas. Tuo tarpu New 
Yorko metropolinėje srityje 
nuo smarkaus lietaus įvyko 
potvynių. Daugiau7 kaip 50 
automobilių buvo išgelbėta iš 

i vandens

BEEF BREAKERS & BONERS 
Steady work, good starting 

salary.
JOHN R? MORREALE 

216 N. PEORIA 
HA 1-3664

Marquette Parko Lietuvių Na- 4 pėdų vandens potvymioj 
mų Savininkų organizacijos su- Queens priemiestyje, 
sirinkimo aprašyme, kuris įvyko “ ' j

sausio 15 d., buvo parašyta: “Po| 
susirinkimo buvo vaišės, kurias Į 
parūpino -------- ----------------
nė”. Turėjo būtį: “kurias pa
rūpino Stasė .Bacevičienė, talki 
ninkaujant Bronei Barakauskie- 
nei, Mykolui Šoriui ir Mindau
gui Stakėhur”. Už netikslumą 
atsiprašome. Si Patlaba

Kam tokius. paleidžia
_ _____

"Bronė' Bar’akaūskie-I P^madienį buvo,suimtas Ro 
bert Lonberger, 23 metų,.^gyv. 
321 S. Karlow, kaltinamas iš
prievartavęs ir nužudęs 9,; me
tų mergaitę Leną Murray, 315 
S. Karlow, kuri sejkmadienio 
vakare buvo išėjusi >į artimiau
sią krautuvę parnešti .motinai 
maisto produktų. Po pusyalan 
džio policija atrado- mergaitę, 
pusiau išrengtą, [sumuštą ir 
pasmaugtą po namų laiptais 
prie 4058 W. Gladys. St.. ; ■_

Piktadaris jau 1963.^metais 
buvo nuteistas -už išprievarta
vimą, bet gavo tik 15 dienų pa 
taisos namuose; > 1964 m. gavo 
4 mėnesius už šųmušipnus, o 
1969 m, -buvo paleistas is .State 
ville kalėjimo,. atsėdėjęs treje
tą melų už .žiaurų, sumušimą.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininką, ir Darbininkią.

COUPLE OR HOUSEKEEPER 
Complete charge of a shelter 
home. Nationality not import
ant. Live in or go. Good home 

for right person. 
626-1439

Pienas vėl pabrangs
Pranešama, kad vėliausiai 

nuo ateinančio pirmadienio 
pieno kaina Chicagoje vėl bus 
pakelta.' Pienininkai turėsią 
mokėti-po 4 ęęptus<daugiau už 
galioną “žalio”, 
rilizuoto
gausią‘mbkėti po daugiau kaip 
dolerį galionui.

PARDUODAM!
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

J0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja

— >- lietuviai. /
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

AGENTŪRA:
Namu, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė, 

jimo sąlygos.
J~B A C E V lčTU

-6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233
L__________________________________ ■______-___________________ ________________

i v * J

tai yra neste- 
pieho, o vartotojai

Pats teisėjas pareikalavo 
griežčiau, bausti žudikus

Cook apskrities jaunikliu 
teismo pirmininkas William 
"White kalboje 200 advokatų, 
probacijos valdininkų, teisėjų,

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlygą sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus Į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais. kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais. 180 dsI. knyga. Joje du vaidini
mai 
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių Šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKU ŪKIS, 3 veiksmu satvri- 

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotoju S-gos. kietais virše
liais. kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuviu gyvenimo Amerikoje. 150 
psL kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl.. kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū- j 
na akstinu gvvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
rvžtams. kad lietuviškas žodis, pagar 
hiai ir didingai ištartas scenose, iš 
liktu gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

— Dan Lucas (Danielius Luk
šys), ilgametis Čikagos gyvento
jas ir Naujienų skaitytojas, par
davė namą Marquette Parke ir 
išsikėlė gyventi j Clinton, India
na. Jis neseniai vedė žmoną 
Anna, buvusią . Naujokaitienę, 
kuri Clintone turi gražius na
mus.

— Lietuviai precinkto kapito
nai rengia pobūvį 15-to wardo 
kandidatui Paul Sheridan sek-

O 
t:

: S

NAUJIENOS" KIEKVIENO i Prezidento Nixono žvllgini* nukreip-
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
t«« Į priekabų reporterį, kuria paklau
sė spaudos konferencijoje nemalonų 

klautlmg.

madienį, vasario 14 d., 7-tą vai. 
yak., Gintaro salėj, -2548 West 
69th ,St Įėjimas veltui, bus 
vaišės. (Pr). *;■ "i:

I 1 ’I z ■-*' LC-:
—"Juozas Jokantas, buvęs "žy- 

mūs- :ir sėkmin^afr namų statyk 
bos kontraktorius, staiga susir
go Ir gydosi Įjgohįinėje.J

— Muz. Faustas Strolia baigė 
(Muzikos konservatoriją, baka
lauro laipsniu. Studijuoja toliau, 
siekdamas Magistro laipsnio.

L — Emma ir Petras šakinskai 
[išvyko atostogų į Floridos val
stiją. P. Šakinskas yra žinomas 
namų statybos kontraktorius.

—- Št. Petersburg, Fla., Lietu
vių klubo pastangomis yrą su
darytas iš . ten esančių organiza
cijų bendras komitetas, kuris 
vasario 21 d., 12 vai. klubo sa
lėje, 4880 — 46 Avė. rengia Va
sario 16 minėjimą. Meninę pro
gramos dalį išpildys klubo cho
ras, vad. P. Lingio.

— Dan Kuraitis atostogauja 
Miami Beach, Floridoje. Jis yra 
apsistojęs lietuviams gerai ži
nomam Baltic viešbutyje. Daly
vaus vietos lietuvių ruošiama
me Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime.

— Sen. Richard S. Schweiker 
(R. P.) ir sen. Charles H. Percy 
(R., III.,), įnešė įstatymo pro
jektą (S. 23), kad būtų įsteigti 
tautinių mažumų studijoms ir 
kultūros palaikymui centrai. Jie 
įtaigoja Senato komitetą moks
linimo reikalams, kad pavasarį 
būtų šiuo reikalu viešas apklau
sinėjimas ir projektas būtų pri
imtas įstatymu.

— William Kaupovick, West
chester, I1U užsakė Naujienas 
savo mamytei, kuri domisi lie
tuviškais reikalais ir organizaci
jų bei lietuvių veikla.

_ Ona Urbonienė, Lemont, 
Ill., išbuvusi ilgesnį laiką ligoni
nėje ir slaugymo namuose, grį
žo į savo namus. Jos sūnus An-

Parašę paliudijimas 
N O.T A R Y P U B L I C 

Draudimo informacijos 
I N/S U R AN C E

ŠIMAITIS REALTY
• 2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

DAŽAU NAMUS
E VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

GERAI PILDOMI

ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave. 

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

tanas Urbonas, atsargos aviaci
jos kapitonas, jai surado drau
gę, kuri turi daug ką papasako
ti, nes 9 metus išbuvo Sibire ir 
nesenai atvyko Amerikon. Nau
ja draugyste ir gera aplinka abi 
yra patenkintos.

t-

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam''rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke? Kaina 
$17,000. gal ir mažiau. ■

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos; Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

‘ 5 BŪTŲ ŠVIESUS MŪRAS' Ir -3-auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $43,000.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim

PUIKŪS. DIDELIS 2 po 6 mūras 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.

2 BUTU. 14 metu modemus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36 000. ' ;

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600. . . . KČž

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE -7-7200

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. S32.000. ’ " '

PUIKI 4 MIEGAMU, 2^: Vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv gnHn lauku. 349,500’

5% KAMBARIU-8 metų mūras. Ra
diant šilima, aluminijauš langai/ 2 

Į automobiliu garažas,'1 geroje vietoje. 
Tik S24 200. : ; r

8 BUTTT 6 METU MŪRAS --.Karšto 
v-andmsc šilvria gazu. abiminįj^ns Jan-. 
g?t ’automobiliams pastatyti vTėf^.'i 
vakare c nn/> Pųiacki S115 000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.'. Degtų 
plvtn 20 metu mūras. Flex’knr kon- 
strukciia. Paiamn virš S29,000:’me- 
tams. 'Uk £l«5,00e. į L-

4 BUTU MūPA,S. Nauja šilima ?a- 
zu. 2 automobflin mūro garažas. La
bai švari nuosavybė. S44.500. _ ”

NERIS REAL ĖST ATE
3009 WEST 63rd STREET "

TeL: 471-0321 s - -

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, tune-ups Ir t. t.

4824 So. CALIFORNIA AVE. 
CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"




