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Karo žygis Laose
SAIGONAS. — Pietų Vietna

mo kariuomenei, su JAV avia
cijos parama žygiuojant gilyn 
į Laosą, komunistinė Kinija pa- 
skelbė du pareiškimus, kuriuo
se Laoso žygis vadinamas sun
kia provokacija Kinijai. Kinija 
grasina nestovėsianti ramiai ir 
nežiūrėsianti, kaip amerikiečiai 
ir jų šunys vykdo agresiją In
dokinijoje. Visa 700 milijonų 
kinų liaudis duosianti Laosui, 
Vietnamui ir Kambodijai stiprią 
paramą.

Washingtone Kinijos grasini
mai priimami ramiai, nors sako
ma, kad Laose jau yra apie 10,- 
000 kinų, kurie stato šiaurinėje 
I^aoso dalyje geležinkelį.

Vietnamiečiai Laose užėmė 
kelis didelius komunistų sandė
lius. Viename buvo- daug sunk- 
vežimių ir maisto produktų, jų 
tarpe 2,000 gyvų vištų ir ančių. 
Kitame sandėlyje paimti 4 prieš
lėktuviniai pabūklai, 82 statinės 
gazolino, 66 šautuvai, 500 dėžių 
uniformų, kastuvų ir kitų įran
kių ir 250 kitų ginklų. Trečias 
sandėly s turėjo apie lOOtonų 
ryžių, 500. šautuvų; 60 priešlėk
tuvinių ginklų, 600 uniformų, 20 
sovietų gamybos sunkvežimių.

NUOTAIKOS PO ŽEM DREBĖJIMO
Mūsų bendradarbio J. Klauseikio 

pranešimas iš Kalifornijos

po drebėjimo? Niekas negalipasakyti, kada ir koks vėl bus kitas 
žemės paslinkimas,. namų papurtinimą sukeliantis, nors moksli
ninkai. jau tiek yra pažengę, jog nutupdo .žmogų ant mėnulio, 
bet. žemės .drebėjimo negali atspėti ir laiką išpranašauti.

• Raminasi' losangeliečiai, jog 
žemės drebėjimai čia būna labai 
retai, o įvairios kitos gamtos 
nėlaiinės, vėtros ir potvyniai kai 
kuriAs Amerikos vietas kasmet 
po kelis kartus imsiančia. Bet 
jūk yra ir. skirtumas r potvynius 
ir uraganus ar tornadus gamtos 
sekėjai jau iš anksto suseka ir 
įspėja žmones, kada tas siaubas 
ateina, tačiau niekas negali pa
sakyti, kada drebės žemė?

Vasario 9 d. 6 vai. ryto bu
vusį žemės drebėjimą sekė daug 
kitų smūgių. Vieni jų buvo la
bai silpni, o keletas buvo ir ge
rokai namo sienas subraškiną.. 
Kai . iš ryto pabundu, ar vakare 
prieš miegant dažnai juntu, jog 

--lyg visas namas siūbuoja, nors 
smūgio nėra. Maniau, gal tai tik 
toks netikras jausmas. Miega
majame palubėje prie lempos ant 
siūlo parįšau sviedinuką. Kai tik 
paima jausmas, jog namas ju
da, žiūriu į sviedinuką: jei jis 
ramus, ■ vadinasi, taip tik .pasą
monėje vaidenasi, bet kai sviedi
nukas siūbuoja, reiškia, namas 
buvo sujudintas.

Ir tokie po Žemės drebėjimo 
pasikartojantys smūgiai ar že
mės pajudėjimai, kaip čia pat 
esančios Pasadenos mokslinin
kai sako, gali tęstis dienas, sa
vaites ar mėnesius, kol pasijuku
si žemė vėl nusistovės, vėl susi
gulės ar iš naujo stipriai paju
dės. Dabar, kai šią koresponden
ciją rašau, jau baigiasi trečia 
po žemės drebėjimo diena, bet tų 
smūgių dar vis pasikartoja.

žmonės nevienodai reaguoja. 
Kurių namai sugriuvo, tiems ne
daug beliko ko jaudintis. Fak
tas įvykęs ir nevienas iš jų 
skelbs bankrotą, o tuo tarpu 
nors tiek gerai, kad užėjo karš
tos dienos (iki 86 laipsnių), tad 
ir naktys nėra vėsios. Kas ne-
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Nassau apskrities, New Yorko valstijoje, tarybos narys Harold E. C oi- ninkas, generalinis konsulas Anicetas Simutis, LB vicepirmininkė Eu
fins (sėdi dešinėje) įteikia lietuviu delegacijai proklamaciją, skelbian- femija Cibas, Danutė Miklaitė, Rasa Vilgalytė ir LB sekretorius Jo- 
čią Vasario 16 d. pradžia Lietuvos Nepriklausomybės Savaitės Nas- nas Vilgalis. 
sau apskrityje. Iš kairės Kęstutis Miklas, Batuno vykdomasis pirmi-

nori kraustytis’ Į pirmosios pa
galbos namus, gali savo kieme 
miegoti. ■ ,

Mūsų apylinkėje, netoli šv. 
Kazimiero parapijos, kiek teko 
patirti, lietuviams nuostolių ma
žai tepadaryta. Tačiau, kai pa
vaikščiojau gretima biznio Hy
perion gatve, tai drebėjimo žy
mės didelės: daug didžiųjų lan
gų išžvangėjusių ir vitrinos len
tomis užkaltos. Ir keista: kai 
kur net tame pat name vienas 
prekylangis be stiklų, o kitas 
sveikutėlis išlikęs.

Pasitaikė susitikti apylinkės 
kaimynų, kurie pirmąjį vakarą 
po žemės drebėjimo turėjo var
go: moterys taip išsigandusios, 
jog bijojo namuose miegoti. Pa
sigriebusios mažus vaikus ren
gėsi juos, lyg višta sparnais viš
čiukus užgužti, namo kieme per- 
nakvindinti. Vyrai sako, jog tai 
nerimta, nėra ko panikon leistis, 
tegul vaikai miega savo lovose. 
Naktis praėjo su mažais žemės 
pasipurtinimais, bet ką atneš 
kita?

žemės pardavimo ir pirkimo 
tarpininkai pranašauja, jog 
namų prekyba pagyvės, bet na
mų kainos gali kristi. Kai kurie 
žmonės, atvažiavę čia saulėtoje 
Kalifornijoje senatvę baigti, bus 
išsigandę ir keliaus iš Kalifor
nijos, jau neskaitant tų, kurie 
čia turto bus praradę.

Gaila ligonių ir senelių

Skaitytojai iš kitų žinių 
susidarę vaizdą, jog čia labiau
siai iš viešųjų pastatų žemės 
drebėjimas sunaikino dvi ligoni
nes: San Fernando ir Sylmar 
miestuose. Ten daugiausia žmo
nių gyvybės neteko. Ir keista, 
San Fernando mieste ligoninė 
nauja, prieš kelis mėnesius ati
daryta, bet jos kai kurie pasta

bos

- ? *

tai išvirto, čia inžinierių galvo
sūkis: ‘ar statybi vykdant buvo 
nesilaikyta statybos kodo,ir pa
vartotos ne tokios medžiagos, 
kaip planuose nusakyta, — ar 
reikia dar planuoti, kad būtų ga
lima pastatyti žemės drebėjimui 
atsparius trobesius.

Vieni žmonės liūdi, kiti iš ne
linksmos tragedijos juokus da
ro. Vienas reporteris rašo, jog 
daugiausia nukentėjusieji pre
kybininkai yrą gėrimų pardavė
jai. Degtinės, alaus ir vyno bori- 
kos nup lentynų nudardėjusios 
sudarė tiesiog upelius. Sako, be
trūko tik šiaudelio ir nuo gatvės 
būtų buvę galima siurbti... Ki-^ 
taip sakant, kaip ir toje lietu
viškoje operoje: “Upeliai tekėjo 
brangvyneliųų”...

Lietuvių būrelyje besišneku
čiuojant, kai vienas ištarė savo 
gailestį, jog ligoniai buvo už
griauti, tai kitas tuojau atsilie
pė, jog čia nieko nepaprastą: esą, 
įvyko pagal jėzuito Vaišnio re
ceptą. Jis siūlęs verčiau žudyti 
senelius, ligonis ir pensininkus, 
negu abortus daryti... Tai Die
vulis ir išklausęs kunigo žodžio. 
Bet kitas pokalbininkas labai 
žiauriai atrėžė: esą, tai yra bur
nojimas ne prieš kun. Vaišnį, bet 
prieš patį Dievą, kuriam skau
tai turį dėkoti-už tokį gerą dva
sios vadą... Vieni skautai gerbia 
jį, o kiti burnoja, — tiek tik, kaip 
korespondentas, galėčiau pridėti.

Dabar yra vasario 11 diena, 4 
vai. 40 min. Visas namas vėl 
susiūbavo, langai ir durys su
tarškėjo. Einu iki pašto dėžu
tės, ji senoje vietoje tebestovi.

NEW YORKAS. — Daug 
skalbimo miltelių įmonių ėmė la
bai girtis savo enzymais, kurie 
padeda baltinius išskalbti. Atsi
rado mokslininkų, kurie enzymų 
naudojime įžiūrėjo pavojų žmo
nėms. Dabar Procter ir Gamble 
bendrovė ičėmė iš savo "Tide” 
miltelių visus enzymus, kaip 
skelbia tos įmonės darbininkų 
unija. “Tide” yra Amerikoje pla
čiausiai naudojami skalbimo mil
teliai.

LAGOS. — Nigerija ir komu
nistinė Kinija susitarė užmegz 
ii diplomatinius ryšius.

SIMOKAITIS PASAULIO SPAUDOJE
Europos spauda, Vytautą Simokaitį Vilniuje nuteisus mir

ties bausme, skelbė, svarbioje laikraščių vietoje, pirmuose pus
lapiuose, žinias ir dėjo vedamuosius, kuriuos iškelta ir pavergtos 
Lietuvos dabinę padėtis. Eltą yra pasiekusios Italijos n■ švei- j student pirmininkui,
carijos spaudos iškarpos apie Simokaičius, sprendimą Valmujė,' '• ..... .
Lietuvą. Tos iškarpos vertos, dėmesio.

“Umamta”, Romoje, leidžia
mas italų socialdemokratų orga
nas, sausio- 20-21- laidoje pirma
me puslapyje stambiom raidėm 
skelbė ■■ apie“Nežmonišką sovie
tų teismų elgesį” ir apie “Lie
tuvį, pasmerktą mirti, nes jis 
bandęs lėktuvą nukreipti į Va
karus”^ T Laikraštis atpasakojo 
įvykį ir ta proga priminė Le
ningrade buvusią žydų bylą.

“Giornale del Popolo”, žymiau
sias Šveicarijos-dienraštis italų 
kalba, š. m. sausio 21 d. lai
doje Simokaičių reikalui skyrė 
net platų, dviejų skilčių vedamą- 
ję “Supančiota tauta”, šis straip
snis itin palankus Lietuvos by
lai ir savo poveikiu itališkai kal
bančiai Šveicarijos daliai — 
reikšmingas. Straipsnyje klau
siama: kodėl du lietuviai, vy
ras ir žmona, pasiryžo, gyvy
bes rizikuodami, bėgti iš savo 
krašto? Ir toliau atsakoma, nu
rodant į Lietuvos padėtį, oku
paciją, rusų kolonizaciją, religi
jos persekiojimą ir pabrėžiama: 
lietuvių tauta priešinasi, siekia 
atsikratyti rusų jungo, nepai
sant Vakarų abejingumo, jų no
ro neerzinti Kremliaus ir “Ost- 
politik” priemonėmis vykdyti 
“kapitalistinius biznius”.

“Vytautas Simokaitis nuteis
tas mirti”, “Įteiktas prašymas 
pasigailėti”, “Ar Simokaitis bus 
sušaudytas?” — apie tai Itali
jos laikraščiai š. m. sausio 20- 
22 dienomis skelbė plačias infor
macijas. Panašiai kaip Bražins
kų, Kudirkos atvejais, italų spau
da vėl dėjo stambias antraštes, 
pvz. “Dirottatore lituano”, “H 
lituano”, “H drama della Litua- 
nia” ir pan. Tik retais atvejais 
kai kurie dienraščiai, kaip Cag
liari mieste leidžiamas “I? Uni- 
one Sarda” rašė ne apie lietuvį, 
bet apie "Un dirottatore russo” 
(Rusas, lėktuvo nukreipėjas).

Iš laikraščių, kurių iškarpos

yra pasiekusios Eltą, skelbusių 
apie Simokaičius išsamias žinias, 
savo korespondentų Maskvoje ar 
kai kurių agentūrų (AP ir kt.) 
minėtini šie: Giornale di Ber
gamo, Corriere di Napoli, Liber
ia (Piačėnza mieste) , Message- 
ro . Veneto (Undine) , La Pro- 
vincia (Cremona), Giornale di 
Brescia, Romoje leidžiamas “11 
Secolo d’Italia” (pateikęs ant
raštę “Lietuvos drama”), EI Se
colo (Genova), Gazzetta del Po- 
polo (Torino), Alto Adige (Bol
zano), II La voro (Genova), Cor
riere dTnformazione (Milano), 
La Prealpina (Varese) ir visa 
eilė kitų.

Apie Simokaičius žinias tei
kė ir oficiali litalijos žinių agen
tūra A. N. S. A- Romoje. Didelį 
dėmesį Simokaičiams skyrė Ro
moje leidžiamas, amerikiečiams 
skiriamas, dienraštis “Daily 
American”. Dar sausio 20 d. 
dienraštis savo antraštėje bylo
jo apie “nuteistą rusą”, bet kitų 
dienų laidose prabilo apie “Lie
tuvį, atsisakiusį įteikti pasigai
lėjimo prašymą” (sausio 22) ir 
“Lietuvio advokatai įteikė pra
šymą” (sausio 23). Tas pats 
dienraštis sausio 21 d. aprašė 
lietuvių demonstraciją New Yor
ke, sausio 19 d., pažymėjęs, kad 
du dalyviai buvo suimti.

Dar galima pridurti, kad Ita
lijos spauda, ypač 1970 metų pa
skutinėmis dienomis dėjo labai 
plačius bylų Sovietų Sąjungoje, 
kuriose buvo teisiami žydai, ap
rašymus. Nepagailėta vietos ir 
žinioms apie pasauly žydų reng
tas demonstracijas. Kai kuriuo
se straipsniuose buvo paminėta 
ir Lietuva.

Mirties nuosprendis Vytautui 
Simokaičiui buvo pastebėtas dau
gelio Vakarų kraštų spaudoje. 
Apie įvykį, bylą Vilniuje ir nuo
sprendį rašė įvairių kalbų laik
raščiai, New Yorke leidžiamas

TŪKSTANČIAI LIETUVIU VISOJE 
AMERIKOJ PAMLNĖJO VASARIO 16
ČIKAGA. — Sekmadienį, vasario 14 d. daugelyje Amerikos 

lietuvių kolonijų įvyko Vasario 16 — Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos minėjimai. Vienas didžiausių minėjimų įvyko Čikagoje, 
Marijos Aukštesnės Mokyklos salėje.. Minėjime kalbas turėjo pa
sakyti generalinis konsulas Dr. P. Daužvardis, JAV kongreso na
rys Roman 'Pucinski, Juanita Castro, Antanas Razgaitis. Meninę 
minėjimo dalį išpildė Jungtinis choras, su Dainavos, Marquette 

j Parko Lietuvių parapijos, Vyčių ir Aidučių dainininkais.

i Dr. Kazys Bobelis, Alto pir
mininkas, gavo iš kongreso at
stovo Wayne Hayes laišką ir 
knygą, kurioje atspausdinta 
svarbesnioji Hayes vadovauja
mo komiteto veikla Simo Kudir
kos išdavimo reikalu.

Sen. Everett Jordan, kuris va
dovauja kongreso Rules and Ad
ministration komitetui, parašė 
laišką, kuriuo pasižada Vasario 
16 dienos progą paminėti Lietu
vos nepriklausomybę ir pasaky
ti, kokiam varge yra pavergta 
lietuvių tauta.

Sen. McGovern pareiškė, kad 
jis yra labai gerai informuotas 
apie sovietų prievartą Lietuvo
je ir kituose Baltijos kraštuose. 
Jeigu, jis bus senate, kai bus mi
nima Lietuvos nepriklausomy
bė, tai jis yra pasiryžęs prašy
ti žodžio ir pasisakyti už Lietu
vos ir kitų pavergtų tautų lais
vę. . . .

Kongreso atstovas William S. 
Broomfield, atstovaująs Michi
gan© 18-tą rinkiminį distriktą, 
vasario 10 dieną kalbėjo kon
greso posėdyje apie sovietų ka- 
ro jėgų įsiveržimą į Lietuvą ir 
nenorą išXtėtiivpš4šsik?akštfti. 
Jis ■ nedviprasmiškąi''pasmėrkė 
dabartinę'Lietuvos okupaciją ir 
pratarė sovietų' 'kardimj,ėgb?ns 
-trauktis Liš .okupuotu, kraštų.

Vatikaną atstovaą .^Vashing- 
tone.- nuncijus Louisi Raymondi 
pranešė, kad Popiežius yra ga
vęs labai daug-lietuvių- protestų 
dėl Vytautos Simokaičio nuteisi
mo už pastangas, pabėgti iš oku
puotos Lietuvos į. Švediją, šiuo 
reikalu popiežius yra padaręs ofi
cialų pareiškimą..,,,

Dr. Bobelis išskrido į Cleve- 
landą, kur Nepriklausomybės 
šventėje sekmadienį pasakė kal
ba Cleveland© lietuviams.

VARŠUVA. — Lenkijos sei
me iš pirmininko pareigų pasi
traukė seimo pirmininkas Wy- 
cech ir jo padėjėjas Kliszko. Jie 
abu buvo artimi nuversto komu
nistų partijos vado Gomulkos 
bendradarbiai.

ČIKAGA, —. Du ugniagesiai 
žuvo ir penki buvo sužeisti, ša
lis-keturių civilių, kai gesinant 
gaisrą Čikagoje sprogo greti
mas pastatas...

LONDONAS.—,Britanija da
vė leidimą Amerikai statyti Can
ton saloje, Ramiajame vandeny
ne raketų ryšių centrą, kuris bus 
reikalingas bandant tolimo skri
dimo raketas.

BEIRUTAS. — Irako spauda 
pranešė, kad Alžire iš kalėjimo 
buvo išleistas buvęs prezidentas 
Ahmed Ben Bella po Šešerių me
tų arešto.

MANILA. — Filipinų valdžia 
kelia bylą Manilos universiteto

nes sąjunga prisidėjo prie riau
šių. ' '

PRAGA. —- Vasario 18 d. Če
koslovakijos televizijos komen
tatorius Vladimir Skutjna bus 
teisiamas. už režimo šmeižimą, 
prezidento Švobodos ir sovietų 
vyriausybės įžeidinėjimą. .

ROMA. — Keliuose Italijos 
miestuose įvyko komunistų or
ganizuojamos demonstracijos 
prieš fašizmą ir naujųjų fašis
tų organizacijos sustiprintą veL 
klą Italijoje.

Bara žurnalistus
Vilniuje, š. m. sausio .men. 

įvykusiame žurnalistų sąjungos 
valdybos plenume, kaip ir reikė
jo tikėtis, ypatingas dėmesys 
buvo kreipiamas vad. tarptauti
niam auklėjimui. Gavo barti vi
si laikraščiai ar žurnalai, kurie 
nusikalsta dėl partijos nurodyto 
“idėjinio turinio” nepakankamo 
pabrėžimo. Ne pirmą kartą puo
lamas “Nemuno” žurnalas ( į 
Vakarų kraštus neišleidžiamas), 
nes skelbiąs “neestetiškas, men
kavertes iliustracijas”, “švytu
rys” kritikuotas dėl nepakan
kamai atrinktos medžiagos ir kt.

(E)

rusų emigrantų dienraštis “No
voje Ruskoje Slovo” š. m. sau
sio 21 d. apie nuosprendį Vilniu
je paskelbė pirmojo puslapio 
svarbiausioje vietoje, smulkiai 
pateikė įvykio aplinkybes ir dar 
painformavo apie New Yorke, 
sausio 19 d. vakare, 67 gatvė
je, netoli .sovietų misijos J. Tau
tose, įvykusią lietuvių demons
traciją.

Apie Simokaičius rašė ir Pietų 
Amerikos spauda. Venecueloje 
leidžiamas dienraštis” El Uni
versal” sausio 19 d. įdėjo Ass. 
Press žinią apie mirtį nuteistą 
lietuvį. Visur teisingai rašoma 
“Vilnius, Palanga, Simokaitis”.

(E)

PALM SPRING. — Viceprezi
dentas Agnew, koris pernai gol
fo turnyre sviedinuku pataikė 
savo partneriui j galvą, šešta
dieni du kartus įmušė sviedinu
ką j žiūrovų minią, vienai mo
teriai sužeisdamas koją. Ligoni
nėje peršvietus, paaiškėjo, kad 
kaulas nejskeltas, Agnew labai 
atsiprašė užgautos moters;

NYT apie Lietuvą
“New York Times” š. m. va

sario 7 d., politinių žinių prie
de paskelbė Lietuvai, lietuvių 
žygiams palankų trumpą straips
nį — informaciją “Commuted”. 
Nurodyta, kad Baltijos valsty
bės retai tesidžiaugdavo politi
ne nepriklausomybe, tačiau jos 
Visuomet išlaikydavusios kultū
rinę nepriklausomybę ir jose 
vykdavo veiksmai, kėlę Mask
vos nepasitenkinimą. ... .

Toliau pažymėta, kad .lietu
viai pernai nukreipę lėktuvą į 
Turkiją ir kad praėj. mėnesį Vil
niuje buvę teisiami Simokaičiai. 
Dar teigiama, kad patyrus apie 
nuosprendį, tai daugelyje kraš
tų sukėlė demonstracijas. Paga
liau, priduriama, kad neseniai 
patirta apie mirties bausmės Si- 
mokaičiui pakeitimą. (E)



GYVA LIETUVIU PENSININKU 
VEIKLA FLORIDOJE

ST. PETERSBURGAS—“Man 
tenka didelė garbė ir džiaugs
mas pasveikinti tokią didelę mi
nią šiandien atsilankius į St. 
Petersburg© Lietuvių Klubo pie
tus”.

Taip pasveikino klubo pirm, 
p. A. Kandus susirinkusius na
rius ir svečius. Tikrai pirminiu-

dėlę minią”. Klubo salė buvo 
pilnutėlė, visi papildomai pri
statyti staliukai buvo užimti. 
Klubo šeimininkės, vadovauja
mos p. Jomantienės, buvo paruo
šusias 250 pietų ir visi buvo iš
duoti.

Į pietus vėl buvo atsilankę 
daug svečių iš tolimesnių šiau
rinių miestų. Klubo vicepirmi
ninkas p. V. Ugenskis visus sve
čius pristatė ir supažindino su 
klubo nariais. Pietums baigian
tis scenoje pasirodė St. Peters
burg© Liet, klubo choras, vado
vaujamas muziko p. P. Lingio. 
Dabartiniu metu chorą sudaro 
virš '60 asmenų. Choristai dau
gumoje yra vyresnio amžiaus. 

' Tačiau paskutiniu metu teko pa-, 
stebėti chore jau jaunesnių vei
dų. St. Petersburg© apylinkių 
graži gamta ir Floridos šiltos 
oras vis daugiau pritraukia nau
jų žmonių, kurie ieško sveikes
ni© ir šiltesnio klimato. Choras 
išpildė 5 dainas ir dar bisui po
ra. Choras skambėjo labai dar
niai ir visos dainos buvo išpildy
tos gerai. Reikia tikėtis, kad

- ateityje chorasugalės atlikti iri
- „ sudėtingesnius kūrini usž ai, . <

St. Petersburg© Lietuvių Klu-. 
bo veikla gyvėja ir plečiasi.

š. m. sausio 81 d. įvyko klubo! 
visuotinis narių susirinkimas. ’ 
Susirinkimui pirmininkavo ldu-1 
bo pirm. p. A. Karnius, sekreto
riavo p. J. Giparas. Susirinki-1 
mas atsistojimu pagerbė 1970 
metais mirusius narius.

Priėmus darbotvarkę, susirin
kimo pirmininkas pranešė, kad. 
yra gauti 8 pareiškimai naujų 
narių, kuriuos susirinkimas pa-Į 
tvirtino. Po to sekė revizijos 
k-jos pranešimas, kurį padarė p. 
Urbonas, perskaitydamas revi
zijos aktą. Revizijos komisija 
tiksliai patikrino visas knygas J 
visus pinigų atsiskaitymo do
kumentus ir rado, kad klubo pi
niginė atskaitomybė tvarkoma 
tvarkingai. Visoms išlaidoms 
yra pateisinami dokumentai. 
Klubas 1970 metų bėgyje turėjo 
gryno pelno $5,365.15. Praėju
siais metais buvo baigta sumo
kėti už sklypą paskutinė skola. 
Dabar klubo žemės sklypas ir 
namai'— salė yra pilnai išmokė
ti. ‘ Revizijos k-ja siūlo 1970 me-

Donald Kosėk yra gan prityręs vandens pašliūžą sporte. Jis ir žiemą mėgsta išeiti paslidinėti. 
Minesotoje, Balto Lokio ežere jis pabandė pradati kelionę atbulas nuo ledo. Kitame paveiksle 
j « > v i matome, kas atsitiko (psl. 6).

O T * A SUSIVIENIJIMAS
X I LIETUVIŲ

-^ .AMERIKOJE
[ i i . < - *-’ < r •ūfca - 4 V ’ r

-SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
-. .. ~ giau, kaiPi 5EPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo. apdraus 

tiems nariams.
SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy 

bės a pd r a ūdą k ligoje pašaipą, kuri yra pigi, aes SUSIVIž>. 
NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milrjono doleri? kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi* Kiekvienas lietuvis čia gab 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 

r?
SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrauda • Endowment In

surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštoja mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

-------------------- ------------------- ..... ........................... .................. ... _________

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą. 
už $1,000.00 apdraudos tik §3.00 mokesčio metams.

Sl-A — AKCIDENTALR* APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugiją n>-

^4-metuš.—. ---------------- -- r—..-----------------------------------------------------------------------------------

SLA. Jąjopos yra daugumoj^ lietuviu, kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
‘ . veuLėjus ir jie plačiau^paaiškins apie-SUSIVIENIJIMO darbus.

i -k? -i y

spausdintas informacijas, jeigu parasysit:

i%Wnian alliance OE-AMERICA
3(17 WEST 30 STREET. NBW YORĘ. N. Y. 1QQ0I

* ■ JT\ •- ♦ Z ' 2^ L . * ■ • -į . ■ •

duodami.papigintai pietūs, nes’ 
Wai“.saie y.r- dinose-. dauguma lamstų, toli gyvena,
ti. Revizijos k-ja siūlo 1910 me- redcįa važiuoti į repeticijas, kas 
tų piniginę apyskaitą patvirtm- sudaro daug, išlaidų. Susirinki- 
tį Susirinkimas visais balsais mas pavedė klubo valdybai, susi- 
1970 metų apyskaitą patvirtino. Una su toybos ^,„,1313, 

Po to buvo renkama revra- choristems pieįus nupi«mti.
jos k-ja. Susirinkimas visais bal-į
sais į revizijos k-ją išrinko p. K.1 Atsirado asmenų, kurie iškėlė 
Daknį, p; Ragelį ir p. Ed. Vare- klausimus, provokuojančius ■ St. 
kojį. 1 Petersburg© Liet. Klubo veik-
’ Rinkimams užsibaigus sekė lą. -Matulis viešai pareiškė, kad 
diskusijos; paklausimai ir su- St.1 Petersburg© Liet. Bendruo- 
manymai. Ponia štoupienė pa- menėjauyra;nųtarusi St. Petr. 
siūlė, .kad choro‘dalyviams būtų Lietuvių. -Klubą nusavinti, (per- 
___________________________ imti savo žinion) . Susirinkimo 

pirm.np. Karnius tuojau atsakė, 
kad V y. mėla^igaš* provokaci
nis šmeižtas. Khiba’s veikia" pa
gal susirinkimo patvirtintus įs
totus ir be to, yra valdžios prie
žiūroje. Pilnas klubo šeiminin
kas yra klubo narių visuotinis 
susirinkimas —‘vykdomieji or- 

: ganai —: .klubo \ direktorių į tary
ba iš7nąrių-ir-valdyba, iš/Sua
ri * !

šią žinutę rašantis, tuojau pa
klausė St. Petersburg© bendruo
menės^ pirmininką p. .Giparą, .ar 

. jis. tokį pareiškimą p. Matuliui 
yra davęs. Buvo ‘ atsakyta, - kad 
ne Kad niekas iš Bendruomenės 
narių su p. Matuliu tuo klausi
mu nekalbėjo. Pati Bendruome
nė nesvarsčiusi ir nemananti 
svarstyti, tokio klausimo...Visi

Pietų Amerikoje
Lietuviai Argentinoje
Jonas Karolis Jankūnas, 
automobilių administrato- 
SLA f> Skyriaus veikėjas, 
firmos reikalais lankyda-

Fiat 
rius, 
gavo 
masis sostinėje, buvo pagerbtos 
SLA Centro. Aukštas Fiat parei
gūnas J.’Jankūnas yra Argenti
noje gimęs, puikiai- kalba lietu
viškai. Jis yra vienas-’iš tų; Kor
dobos sūšivienijimiėčių, kurių 
■pastangomis - gatvei- Chicativo 
gaūta:vardas’"Lituania. I-' r.'■ 

• Inžinierius Paulėnas gavo 
diplomą. Jau ■’ pernai Buenos’.Ai- 
'res universiteto inžinierijos fa
kultetą baigė Mario. Ernesto 
Paulėnas, bęt jdė^ (neramumų 
uniyęrsrteiįet chemijos, inžinie
riaus diplomas jam tapo-iškil
mingai Įteiktas tik spalio 18 d.

Šia progą prisimintina, kad 
Draugijos lįetuvąĮ. choro daly
viams černiams 'mžriis, jų vien-, 
turtis sūriūsįbdęką vienos pran
cūzų šeimos ‘ globai, ■ taipgi bai
gė Buenos Aires universiteto in
žinerijos fakultetą.

Į .*>- ( t* . T* ’' J• ■
, — Antanas ir Domicėlė Kal

pokaitė Rinkevičiai buyo ? pir
mieji pokarinių ąteivių globėjai 
Villa Lugane. Kai kuriems, pav. 
L. St^ pardavė paliktus namus 
ir persiuntė pinigus į JAV, ne-

a skaitydami nieko už tą pataraa- 
f vimą,' Vienok jie visi atsimena.
Tik gerbiami čėpelevičiai iš Chi- 
cagos, per grįžtančią gerb. Mas- 
lidnierię, atsiuntė Rinkevičiams 
Kalėdinę dovaną, — dolerių. 
Už atsiminimą Rinkevičiai jiems 
labai dėkingi.

— La Prensa. patalpina Leo
nardo Sruogos laišką, kuriuo jis 
pataria sostinės municipalitetui 
tvarkyti sąšlavų ir parkų tvar
kymo reikalus.'-

— Inžinier. Vytautas Gogelis, 
A. P. Green keramikos fabriko 
direktorius, to fabriko veiklos 
35 metų sukaktį minint, sykiu 
su savo žmona Maryte Rimšai
te Gogeliene. dalyvavo Ameri
kiečių Klube įvykusiame sukak
tuviniame bankete Buenos Ai
res. ..

— Aleksandras Vilčinskas, 
kaunietis, virš 70 m. amžiaus, 
metą laiko sirgęs mirė 28JLL 
1970. Palaidotas Lomas de Za
mora kapinėse. Velionis daug 
metų dirbo anglų laivyno Royal 
Mail atstovybėje. Liko liūdinti 
žmona Adolfina Budirkytė-Vil- 
činskienė, gyvenanti Mendoza 
3640, Buenos Aires, sūnus med. 
gyd. dri prof. Viktoras VBčins- 
kas, buv. Argentinos Sveikatos 
dep. vicedirektorius, dabar dir
bantis mokslinį darbą Buenos 
Aires universitete ir duktė archi
tektė Adolfina Vilčinskaitė de 
Mendez Mosquera, buvusi archi
tektu žurnalo Summa redaktorė ■ii'.''su šeima. Prof. V. Vilčinskas 
gimęs Katine, studijavo Argen
tinoj. Vedė danų tautybės žmo
ną;-

Vaidybos meno likimas 
Argentinos lietuviuose

’.. Amerika Pirty, slaptai vaidin
ta Lietuvos daržinėse, įvedė mū-

sų tautos atbudimo istorijon rez
gėj us ir vaidintojus. Kaip kiek
viena kultūringa tauta vaidybi
niu scenos menu Lietuva garsė
jo ir dabar garsėja, ypatingai 
Miltinio teatru Panevėžy išgar
sėjo visame pasaulyje.

Argentinos lietuviai taipgi ga
li pasidžiuoti per 50 metų pasta
tytomis scenoje dramomis ir ko
medijomis. Jose Verdi, Vor- 
waerts, Roma, Lietuvių Klubas, 
S LA, ALC ir kitos salės matė 
geriausias lietuvių autorių dra
mas ir komedijas. Suvažiuoda
vome tramvajais. Dabar išlepo
me.-

O dabar? Gal “modernizmas” 
mūsų sceną prarijo? Ryma, Mi- 
čiulis, Kudirka vaidina ir reži
suoja ne lietuvių ansamblius. 
Televizijoje ne lietuviškai skam
ba lietuvaičių kūryba. O lietu
viška scena apleisto. Ko stoko
jame, publikos ar artistų?

Kpomet tekdavo samdyti sve
timas sales, buvo nugalimi visi 
sunkumai- O dabar, kuomet jau 
turime savus rūmus su puikio
mis scenomis, tai ant laurų už
migome. , . —

Rašome ir sakome: Mūsų tau
tos ateitis yra mūsų jaunimas. 
Labai gražiai skamba ir tos jau
nimas “nosį riečia”, komikus 
beskaitydamas. O scenose pūs- 
tynė.

Pasistatę puikiausias sales su
sidūrėme su. vaidybinio meno 
sunkumais, kaip jau anksčiau

Bet štai jauniausiu ir vyres
nių vaidintojų grupė, Lietuvos 
ir Argentinos scenos veteranės 
Elenos Vileinskaitės-Ryselieijės

KiNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS D t, 336 psL $5-00
2. - Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 246 psl.-3 .. ------------------ -- -----
4.

M. Zosčenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl.
Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE- :

TUVA. 699 psl. ................ ............_______________
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ____
J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. __ __________________ __________________
Prof. V. , Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl____________ $2.00 ir
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. 
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ____ ___________
VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir-, darbai. .       ,
Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ___ _____

12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psL, m i nirštai* 
viršeliais $2.00, kietais __ __ __________

Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl............. 1 .

$100
$2.00

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

13.
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ...
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ
16. *
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ.
18.

19.

20
21.
22.

C. R. Jurgela, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 
___ 236 psl. ____ 

Kip-M Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.
310 psL ------ ------------ -------------- ------------------£.

Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL 
angliškai . .. ...... ........... ...... ....... ..... ........ ......

Pranys Aiženas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl. 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl______
V. O. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.......... .....

$1X00

$150

$3.00
$5.00
$2J»

$6.00
$100

$4.00
$100
$5.00

$10.00

$1.00

$-».Q0

$230
$6.00

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

orderiu, šiuo adresu:

-NAUJIENOS"
. 1739. So. Halsted St. Chfcag-o. T1L 60608
ŪWiw—CTW—GWWNB—NM—1 i įiM—

nariąi ir labai džiaugįasi 
-.klubo veikla. Vįsiems^t. Peięfs- 
btfl'go Dietuvių’iKlubb nariams 
patarimas:-jei esi klubo tikras 

/nąrys, būk uSfaūsriįmgas, visur 
ir visados -visomis išgalėmis 
remk‘klubo darbus ir aktyviai 

rdalyvauk jo"Veikloje, bet neųžsi- 
’ imk gandais ;ir visokiomis klu

bą šmeižiančiomis kalbomis.
Susirinkimo pirmininkas išsi

tarė dar keliais bėgamais reika
lais ir pasiūlė, kad reikia perre
daguoti klubo įstatus, nes įsto
tai buvo parašyti prieš 19 metu 
ir dabar kai kurie jų punktai 
nebetinka šių dienų reikalavi
mams. ’: '

Klubo įstatams perredaguoti 
susirinkimas išrinko komisiją.iš 
p. A. Ragelio, p. A. Urbono ir p. 
Vyt. Ugenskio.

Užbaigdamas susirinkimą, pir
mininkas A. Karnius pranešė, 
kad šiais metais Vasario 16 die
nos minėjimas įvyks St. Peters
burg© Lietuvių klubo patalpose 
vasario mėn. 21 d. Pradžia 1 vai 
po pietų. Minėjimai ruošti yra 
sudarytas komitetas iš vietinių 
organizacijų 6 atstovų. Komite- 
tos intensyviai dirba, kad vasa
rio 16 d. minėjimas būtų iškil
mingas ir kad į minėjimą kuo- 
daugiausia atsilankytų narių ir 
svečių. ' *

Džiaugsmingi pietūs

šių metų vasario mėn. 7 d. M. 
1 Petersburg©-Lietuvių klube, kaip 
ir kiekvieną sekmadienį, buvo 
pietūs, į kuriuos atsilankė virš 
200 asmenų. Laike pietų klubo 
pina. p. A. Karnius, sveikinda
mas narius - ir svečius, pranešė 
labai linksmą žinią, kad 2 klubo 
nariai — Antanas Chalkis ir

Emilija Gaižutis — paaukojo 
klubui po vieną tūkstantį dole
rių. Salėje kilo didžiausios ova
cijos. Ilgais plojimais publika 
reiškė padėką už tokias dideles 
aukas klubui.

Aukotojai buvo pakviesti prie 
mikrofono tarti savo žodį. Ponas 
Ant. Chalkis ir Emilija Gaižutis 
pareiškė, kad‘jiems St. Peters- 
burgo Lietuvių klubas labai pa
tinka, nes šiame klube visada 
susirenka labai daug lietuvių ir 
jie visi čia labai linksmai pralei
džia laiką. Mes, aukodami po 
tūkstantinę, norime padėti klu
bui, kad jis ir toliau taip gražiai 
gyvuotų L.

Ir vėl tęsėsi ilgi ir džiaugs
mingi plojimai aukotojams. Visa 
salė spontaniškai aukotojams su
dainavo ilgiausių metų. '

Pietums užsibaigus, vyko šo
kiai. Palmė

režisuojama, nutarė visus pri
kelti iš miego, saldaus miego: 

šeštadienį, gruodžio 5, 1970, 
20 valandą, daktaro Jono Basa
navičiaus vardo Argentinos Lie
tuvių Centro Rūmų scenoje su
vaidins pasaulinio garso veika
lą .Neturtas — ne yda. Vai
dintojos ir vaidintojai pasišven
tė. Už salę mokėti nereikia.

Kiekviena tauta didžiuojasi 
savo auksiniu jaunimu. Mes taip 
pat norime didžiuotis, ir norime 
jį matyti salėje vaidinimų me
tu, o ne vien tuomet, kuomet 
prasideda bendri publikos Šokiai. 
Ir tai, jeigu malonės ateiti į to 
jaunimo tėvų kruvinu prakaitu 
pastatytus Rūmus jaunosios kar
tos veiklos patogumui

šis mažas straipsnelis yra ra
šomas tom, kad apibūdinti mūsų 
vaidybinio meno srities apleidi
mą. Ne vien Argentinoje ši vei
klos sritis pergyvena sunkumus. 
Išeivijoje dominuoja ne tiek ma
terializmas, kaip kultūrinio žmo
gaus gyvenimo lygio nuosmukis. 
Džiugu, kad bent ne visi jame — 
tame nuosmukyje —paskendę.

P. Barauskas

EfiSKKEHEEKKZZKCSBSRI

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI''
N A U J I E N. A S

IMlllliaiS5222x2223
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Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B-’ Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti —- $3.00.

-- ...... i .. f. ■;

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:
• ' i - - . .-.-f J. i . . i i » - ; 1 .i * .. . i ,* rt ■

N A UJ IEN 0 S ' . ’ .
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

‘ . v ' ' f .<*' ■ . .• •.m 1 -V' ' i : 1',****“ "*>

• •" < A i ? X T g . K * < į <4 >

Good intentions never saved a penny.
.-.***, '* -*■*“. _* * - -- ’ * * .

It takes a commitment to save money. To 
your family, to the future. And maybe to 
your country. Good intentions just aren’t 
enough.

That’s why the Payroll Savings Plan 
works so welt It’s a way of saying ‘Tm 
committed.**

And it’s almost effortless. All you do is 
sign up once, where you work. Then the 
amount you specify is automatically set 
aside from your check each payday and 
put into UJS. Savings Bonds. You have 
automatic saving power.

After all, it’s hard to spend money you 
don’t touch.

Oh, you’ll touch it someday. For that 
house, or dream vacation, or for your 
kids’ college education.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 5?4% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 16%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 ... with a compa
rable improvement for all older Bonds.

So think it over. The Payroll Savings 
Plan. It’s a small effort, but it’s a big 
commitment. For-you and your country.

Bonds nre safe. If lost, stolen, or destroyed, 
we replace them. When needed, they can be K 
cashed at yonr bank. Tax may be deferred ♦ *
ontS redemption. And always remember, 
Bonds are a prowd way to tave.

Take stock in America.
Wrfh higher paying US Savings Boadb

Th* U-S. CiRrominl 4om nei
11 in pr*a*e»«d «n ajwMit ■ ■**>

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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KALPAS UOGINTUS

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI ISTORIJOJE
Suplevėsuos, kaip būdavo, trispalvės, 
Ir aikštėsna vėl virs minty minia — 
Sutraiikinsi Tu šliužu daugiagalvį, 
Kurs šiandien gniaužia m ūsų krutinės,

J. Aistis

(Pabaiga)
Redde quod debes

Tą brangią tautos šventovę, 
bolševikas okupantas nugriovė, 
su žeme sulygino, sutrypė, išnie
kino. Bet žiauriausias priešas 
nepajėgė ir niekuomet nepajėgs 
iš mūsų širdžių išplėšti krauju 
parašyto mūsų karių testamen
to: “Žuvome, kad gyventumė
te laisvi”. — “Grąžink, ką esi 
skolingas” — Ką grąžink ? Lais
vę! Jei jos netekai, esi mums už 
mūsų gyvybę skolingas. Tie žo
džiai įpareigoja mus gyventi tuos 
žodžius įrašiusiųjų idealais ir jų 
pavyzdžiu. “Per amžius budė
ję”... Kas budėjo? — Ne mes 
vieni. Budėjo mūsų seneliai ir 
senelių seneliai. Tai jie kentė, 
aukojosi ir tas pasiaukojimas 
įgalino mūsų kartą naują ir to
kią turtingą istorinio laisvės lai
mėjimo lapą prirašyti.

Taip mums išsiplečia vaizdas. 
Daug prosenelių kartų bekovo
dami žuvo už save ir už būsimas 
kartas. Mūsosios kartos karžy
giai vedini vėliavų su šūkiais: 
“Tau tėvų žemė”! — žuvo ir te
bedūsta už mus, mūsų vaikus ir 
mūsų vaikaičius. Tautą sudaro 
ne viena gyvenančioji karta, — 
mes, bet lygiai visos prieš mus 
gyvenusios ir mums savo istori
nį palikimą perleidusios kartos, 
ir visos būsimos kartos, kurios 
gyvens po mūsų ir paveldėjusios' 
mūsų palikimą tęs amžinybėn.

1794, 1812, 1831, 1863, 1941,' 
1944 ir 197? metai

Vasario 16-sios Aktas savo po
litine, dvasine ir moraline jėga 
prilygsta Lietuvos himno tauti
nės dorybės didybei. Į Vasario 16 
lietuvių tauta ėjo heroizmo keliu, 
beveik kas trisdešimti metai su
kildama prieš priespaudėją — 
maskolių. Vasario 16-toji — tai 
1794, 1812,1831,1863 metų Lie
tuvos sukilimų aukų ir skaudžių 
kančių pateisinimas ir 'apvaini

kavimas, moralinis palikuonių 
atpildas ir istorinis įprasmini
mas Kosciuškos ir Mickevičiaus, 
Hioteraitčs, Jacevičių, Stanevi
čių ir Mackevičių, Kalinauskių ir 
Sierakauskių, ir kitų dar reikš
mingų ir brangiu Lietuvos sūnų 
ir dukterų žygių įtvirtinimas ir 
labai didelis dvasinis ir tautinis 
mūsų kelrodis, tolimesniame tau
tos valstybinio gyvenimo kelyje.

Juk ir mūsų partizanų aštuo- 
nerių metų atkaklus priešinima
sis rodo, kaip Uetuvai buvo ir 
yra brangi Vilniuje Vasario 16- 
tą paskelbtoji laisvės ir nepri
klausomybės idėja.

Vasario 16 dvasia — maras 
okupantams. Jiems tai kontr- 
revoliucija, reakcija, fašizmo 
šmėkla. Jau ne viena lietuvaitė 
ištremta už tai, kad Vasario 16- 
tosios proga padėjo ant žuvusių
jų už tėvynės laisvę kapo kelias 
supintas rūtų šakeles ir užde
gė vaško žvakutę. Nevienas taip
gi lietuvis jaunuolis, vergo sąly
gomis dirba Altajaus kasyklose 
sunkiausius darbus tik už tai, 
kad Vasario 16-tą papuošė savo 
krūtinę lietuviškuoju Vyčio žen
kliuku. Ir šiandieną labai žiau
riai baudžiama už Vasario 16- 
sios minėjimą pavergtoje Lietu- 
tuvoje.

Nors Lietuva okupuota jau 
virš 30 metų, bet nepriklauso
mybės atsiminimas tebėra gy
vas ir šventas visoje mūsų tau
toje ir Vasario 16-sios niekas 
neįstengs išbraukti.

Kai dabar mūsų tauta vėl pla
ningai žudoma negali pareikšti 
savo protesto, tai mūsų, laisvųjų 
lietuvių pareiga rūpintis, kad 
Lietuvos okupantas greičiau bū
tų priverstas Lietuvą apleisti, 
kad mūsų tauta nebūtu visai su
naikinta fiziškai, kad tūkstan
čiai tūkstančių jos tremtinių iš
liktų gyvi ir sugrįžtų į savo tė
vynę.
' šiandien mūsų kovos pulkai

Žuvusiems už Lietuvos laisvę kariams paminklas Karo Muziejaus sodnely

,čia šilą saraša galima lesli be 
galo.

V.

J. Butėnas pernai ar užper- 
; nai “Literatūroj ir Mene” džiąu 
gėsi, kad jau daug slapyvar
džių, inicialų išaiškinta. Bet1 
kam? Literatūros mokslui, lie
tuvių spaudos istorijai? J. Bu- 

! lėnas rašo, kaip Mokslo Aka
demijos darbuotojas. Jam rū
pi pati liesa. Bet kur baigiasi 

i talka mokslui, o kur Sniečkui 
ar NKVD, kas gali pasakyti? !

' Čia nutikimas su poetu Kubi- 
! linsku. Ar ne Mokslo Akade-

mija “narstė” vokiečių o 
pacijos meto periodiką ir už
tiko jo “antisovielinį rašinėlį”. 
Kaip ^Išsivoliojęs vokiečių oku 
panto spaudoje’.’ buvo pašauk 
tas pas NKVD majorą Orieč- 
kiną. Tolimesnė eiga aiški: 
poetas įfiltruojamas į partiza
nus ir t t. ir t. t.

VI.

Vilniuje • Filaretų gatvėje 
(buvusiam lietuvių inoksl. ben
drabutyje ) kovoms su partiza
nais aštrėjant, NKVD įsteigė 
specialią diversantų mokyklų. 
Tai “Osobnyj Banditskij Ol-

ku-.dicl’ majoro Sokolovo vailo- 
vaujama. Ir ko ten rašytojui 
Šimkui eiti instruktuoti moki
nių, kurie čia pat buvo pasiųs
ti diversijai tarp tremtinių Va
karų Vokietijoj?

Metai bėga po metų, o Cvir
kos ir Marcinkevičiaus su au
tomatais rankose šešėlis tebe- 
krenta į okupuotos Lietuvos 
kultūrinį gyvenimą.

J. Cicėnas

• Mylėdamas Lietuvą, myliu 
Laisvę, kurią tegali man laiduo
ti nepriklausoma šalis mano “Tė
vynė”. Vaižgantas

yra visos lietuviškos patriotinės 
organizacijos, o mūsų ginklas 
— teisė ir teisingumas. Mūsų 
kovos barai — spauda, knyga, 
minios gatvėse, radijo, TV, de
monstracijos gatvėse ir aikštė
se ir demaršai vyriausybėms, 
kongresuose ir universitetų bei 
aukštųjų mokyklų auditorijose.

Kad suderintas šauksmas 
greičiau pasiekia viešosios opi
nijos sferas ir pasaulio galin
gųjų ausis, Įsitikinome, kad ir iš 
tautiečio-kankinio Simo Kudir
kos kančios (XI.23.1970. Dėlto 
kiekvienas gyvas lietuvi, atiduok 
tautai ką skolingas. Redde quod 
debes.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
2606 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629

i Telefonas 778-6901

BRANGŪS LIETUVIAI!

Vasario šešioliktoji lietuvių tautai yra reikšminga, kaip Nepriklausomos Valstybės atstaty
mo diena ir kaip nenuilstamos kovos ir laisvės siekių realizavimas.

Sovietų Sąjunga, sulaužiusi visas sutartis ir visus pasižadėjimus, 1940 m. birželio 15 d. ga
jai augančią valstybę okupavo, broliams ir seserims vėl uždėjo okupanto jungą ir atėmė laisvę 
bei nepriklausomybę.

ienų skeveldros
JAV Sovietų okupacijos nepripažino ir šiandieną to nusistatymo oficialiai laikosi.

I.

Pernai okupuotos Lietuvos 
spaudoje pasirodė B. Luko
šiaus lyg ir atsiminimų žiups
nelis. Tai iš pargrįžtančios bol
ševikų okupacijos Vilniuje. Ir 
taip, vieną 1944 m. liepos po
pietę Polocko turgelyje stovi
niavo būrelis kažko lūkuriuo
jančių žmonių. Plentu nuo N. 
Vilnios ėjo ir ėjo okupanto ka
riai.

— Ten jis, Petras, — sušu
ko rež. Grybauskas.

Taip, kovos apranga su au
tomatais rankose artėjo P. 
Cvirka ir J. Marcinkevičius, 
{vyko viešas pasibučiavimas. 
Neilgai trukus Petras tarė: — 
Reikia apsiprausti...

Atsiminimų autorius nepa
brėžė, bet ten buvęs prašalei- 
vis pasakojo. P. Cvirka stačio
kiškai apžvelgė Būreli tautie
čių ir užklausė’,'— O kaip jūsų 
sveikatos reikalai? !

Sniečkus ir Paleckis ir kiti 
iš Kremliaus gavo barti. Oku
puota Lietuva mažiausiai iš 
kitų “sąjunginių” parūpino 
bėglių į rytus su raudonąja ar
mija kartu. Kalbėta ir šaukta 
apie “tarybinę” rašytojų išti
kimybę partijai, o čia vos vie
nas kitas iškilo i bolševikinę 
tremtį. Cvirka, Venclova, Kor
sakas, Salomėja, na dar pridė
kime -rūsčiojo birželio dieno
mis išvežtą ir karui kilus “re- 
habilituotą” Gricių. O vokiečių 
okupuotoj Lietuvoj liko nepa
lyginti daug daugiau.

Sugrįžtančiai okupacijai duo
ta Įsakymas “susitvarkyti”^.

Daug pasakanti V. Sirijos 
Giros gyvenimo ištraukėlė:

“Pirmas susitikimas su tary
biniais draugais (Kaune). Pa
sitiko mane gana mandagiai, 
tačiau be entuziazmo, ką gali 
žinoti ką tas Sirijos Gira buvo 
pridaręs okupacijos metais”.

Nors mes čia esame paviršutiniai linksmi, bet dvasioje esame prislėgti dėl pavergtoje Lie
tuvoje nuolat tebevykdomo teroro. Okupantas klastoja mūsų istoriją, naikina mūsų lietuvišką 
kultūrą, mūsų bažnyčias ir net pačius žmones. Tą faktą paliudija nuolatiniai pabėgėliai iš pa
vergtos Lietuvos, ypač praeitų metų paskutiniais mėnesiai įvykdytas dramatiškas tėvo ir sūnaus 
Bražinskų pabėgimas į Turkiją ir visus laisvuosius lietuvius smarkiai sukrėtę Simo Kudirkos ir 
Simokaičių bandymai pasprukti iš sovietiškos vergovės. Okupantas ir mūsų pačių nepalieka ra
mybėje, siunčia savo agentus į šią. laisvą mūsų šalį, mus savitarpyje kiršinti ir mūsų kovos pa
stangas silpninti. . >. '

1 L - 4. t - / ■■ ” v _.

Amerikos lietuviai jautrūs savo-brolių sunkiai daliai, nuo pirmųjų okupanto dienų išėjo į 
kovą padėti savo tautai laisvę ir nepriklausomybę atgauti. ,

Sujungę savo organizuotas jėgas į darnų junginį — Amerikos Lietuvių Tarybą, pavedė jai 
vadovauti kovai su . sovietiniu okupantu. Kova nelengva.

Tad gausiai dalyvaukime Vasario 16 d. minėjimuose, skelbkime Amerikos plačiajai visuo
menei okupanto mūsų tautai daromas skriaudas ir vieningai bei gausiai aukokime vedamai ko
vai finansuoti. f '
fš -..1 • r”1” ■
i Tik pasiryžimu ir vienybe ^grąžinsime trispalvę į Gedimino kalną, o laisvės Varpą į Karo mu
ziejaus bokštą. t _ ' ■?

Chicago, 1971 m. Vasario 16 d.| • ‘ >
• , - į -J’ . - ' ; ■- -į‘ ■' į-.'

/. / . J. f / Dr. KAZYS BOBELIS,
; . ’ -y et ■' L Amerikos Lietuvių .Tarybos Pirmininkas
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psh, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato. Ketais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui DaiL A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 doL

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Filiuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

N A U JIEN O S,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

.Ryto' dieną P. Cvirka vienam 
teatrologui stačiai pareiškė:

-— Būkite pasiruošę. Reikės 
talkos mūsų (bolševikų) teisin
gumo veiksniams.

__ 9 i
— Visa, ką žinote ir ką ma

tėte, reikės surašyti. Rašyk 
apie kitus, apie tave bus kas 
parašo...

II.

Į atsiminimus besigilinant 
kažkas vis neaišku ir neaišku. 
Kodėl P. Cvirka ir J. Marcin
kevičius kaip kariai su auto
matais, ir parengtais šauti. Juk 
Vilnius jau buvo kelių mūsų 
“draugų” “išvaduotas”. Tai 
AK lenkų ir reguliarių “gudų” 
pulkų. Ko čia Marcinkevičius? 
Juk jis 16 neva lietuviškos di
vizijos vyriausio politruko pa
vaduotojas, ir jau su leitenan
to ženkliukais. Divizija nega
vo teisės Įeiti Į sostinę. Krem
lius diviziją nuo Tverečiaus 
pasuko Į Anykščius, Šiaulius. 
Kas liepė Marcinkevičiui ati
trūkti nuo savo pareigi] ir tai
kinėti Cvirkai?

P. Cvirkai ir Marcinkevičiui 
liepta atstovauti smogiamąją 
okupantų teisę.

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 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

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

čeki ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608

ni.
Gyvų liudininkų pasakoji

mais, pirmiausia okupacijos 
mėnesiais buvo neapsakomas 
siaubas, žmogus galėjo suryti 
žmogų. Skundė draugas drau
gą, skundė pažįstamą ir nepa
žįstamą. Neskundė ir nesis
kundė gal tik kokie 4 rašytojai. 
Tai Sruoga. Putinas. Jakubė- 
nas. Boruta. Jie iš okupanto at
sirinko. šit “Tarvbu Lietuvos 
Rašytojai”. Kas verčia net po 
23 metų viešai atgailauti ? Ir 
koks atgailavimo teksto pana
šumas?

Čia Gira (sūnus):

... pats faktas, kad daly
vavau okupacijos metu litera
tūriniam gyvenime, tegu ir lai
kydamasis neutraliteto (nega
lėjau juk rodyti viešų simpati
jų raudoniesiems), buvo fata
liška klaida, bet, deja, daž
niausia klaidas suvokiam ge
rokai pavėluotai... ”

Matuzevičius:
“... turiu pripažinti, kad jau 

pats bendradarbiavimo tuo
metinėje spaudoje faktas buvo 
skaudi klaida mano gyvenime”.

A. Jonynas:
. dalyvavimą okupanto 

spaudoje galiu paaiškinti tik 
savo politiniu nesubrendimu”.

Gyvi] liudininkų pasakoji- 
masis, okupacija traiškė cha
rakterius nei vieno nepasigai
lėdama. Kremliui rūpėjo ver
gai, o kuria kaina, argi oku
pantas rūpinasi? !

IV.

Pats Cvirka įspėjo:
— Jokios pagalbos iš šalies...
Nei vienas draugas neišėjo 

ginti Giros, kai jis susipainio- 
o “Voratinkliuose be vėjo”.
Niekas negynė Borutos, kai 

, is bilvo sučiuptas už ryšius su 
jogrindžiu. Jakubėną sušau
dė, ir niekas nei neaiktelėjo.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI v - 
Lithuanian American Council, IncĮ ' - - 
2606 West 63rd St., Chicago, ID. 60629

• _ . 'V. . I

Kovai už Lietuvos laišyę,t^sii|n šiff'Lietuvos’Nepriklausomybės atstatymo paminėjimu siun- 

sumoje. ? ’ .■ .ic - *.
• • ■" .. '-f- -2J

žiu savo auką

i
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parašas ir adresas A

Raginkite savo apylinkę 
aug ti - taupykite!

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF SSJKO. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

J
JSURtD

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 priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

Taupymu Indeliai 
Apdrausti iki $20,000,

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

įsteigta 1923 meUia TeL 421-3070
Įftalgo* pletnoM kiemas automobiliams pastatyti

1 M NAUJIENOS, CHICAGO ILL. — MONDAY, FEBRUARY IS, lfl?l
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ox month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months. $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year
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Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiuose 

metams __________    $20.00
pusei metų _____________   $n.oo
trims mėnesiams ________  $6.00
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Kitose JAV vietose:
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pusei metų  $10.00

trims mėnesiam* _____ $5.00
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Kanadoje:
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

ir rusiškojo imperializmo garbinimu; bolševizmo — ko
munizmo visomis priemonėmis brukimu; lietuvių tautai 
savistovės egzistencijos pagrindo — žemės atėmimu ir vi
sus lietuvius į sovietinių dvarų — sovchozų ir kolchozų 
kumetynus suvarymu; valdiškos baudžiavos įvedimu ir 
net maisto pasigaminimo priemonių (duonos kepimo) 
atėmimu...

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų
Sąjungos atsišaukimas

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
53 metų sukakties proga

AMERIKOS LIETUVIAI!

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekinadienius, nuo 
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Vasario 16 Mandatas
Jau virš pusės šimto metų minime visai lietuvių tau

tai brangią šventę, kurios tik mažesnę dalį (vos 22 metus) 
šventėme kaip džiaugsmo dieną, kitą didesnę dalį minime 
su gedulu ir sopuliu širdyse.

Gerokam nuošimčiui senosios kartos ta data yra na
tūrali, jų pačių pergyventa, bet daugumai jau tik kaip 
iš tėvų girdėtas ir tautos istorijoje skaitytas faktas... 
Viena, kuo mes ir senieji ir jaunieji esame laimingesni 
už prieš Vasario šešioliktąją gyvenusias lietuvių tautos 
gentkartes, tai kad mes turime tai, ko jos neturėjo — to
kią visus apjungiančią ir atgaivinančią šventę, karia ga
lime sustiprinti dvasią, sutvirtinti ryžtą ir atnaujinti 
priesaiką — būtinai atgauti tai, ką dar taip neseniai tu
rėjome, ne dėl savo kaltės netekome.

Mus ypač turi stiprinti žinojimas, kad mūsų tėvai iš
kentė ir gyvi ištvėrė, nešdami sunkią Rusijos carų oku
pacijos naštą,per 120 metų; ištvėrė ir, pirmajai progai 
pasitaikius, sukilo jaunatvišku užsidegimu išsikovoti 
laisvę, o mes kenčiame dar tik apie trisdešimt metų, ir 
geroka mūsų dalis patys tebesame turėtos laisvės ir ne
priklausomybės gyvi liudininkai, nors visa priaugusioji 
gentkartė apie Vasario šešioliktąją ir jos legąciją bėra 
tik iš tėvų girdėjusi ir istorijoje skaičiusi. Taigi, tautos 
išlaikymo sargyboms besikeičiant, pačios tautos manda
tas yra, kad visi, kurie šiandien tebesame gyvi, būtume 
Vasario šešioliktos mums paliktos evangelijos apaštalais.

Laikas, be abejo, veikia mūsų priešo naudai. Bene 
pavergtieji su laiku apsipras, o tikriausiai išmirs,' bene 
jų vaikai, juo labiau vaikų vaikai nebebus tiek ryžtingi 
jų tėvams išplėštos brangenybės ieškoti. Kai p patyrę 
tautų grobikai rusai, o dar labiau jų įpėdiniai, dabarti
niai imperialistai bolševikai, turi keleriopus tautų su jų 
žemėmis pagrobimo ir absorbavimo planus — būtent, 
greitąjį planą, lėtąjį planą ir ilgametį planą.

Šiandien jie jau vykdo visus tris planus lygiagrečiai: 
savo pastatytų iškamšų ministerių bei direktorių rusiš
kais “pavaduotojais” apstatymu,, lietuvių jaunimo į Azi
jos ir Sibiro dykras prievarta ir “savo noru” deportaci
jomis ir į statomus fabrikus jų vieton rusų darbininkų 
importavimu; Lietuvos rusais kolonizavimu; rusų kal
bos priverstinu į Lietuvos mokyklas įvedimu.;. okupuotoje 
Lietuvoje bet kokios laisvos, juo labiau tautinės minties 
ir spaudos drakonišku uždraudimu; rusiškosios kultūros

Su nauju dideliu susirūpinimu tenka stebėti planingą 
pasikėsinimą į priaugančiąją lietuvių kartą — atimti jai 
savos lietuviškos kultūros paveldėjimą ir komunizmo 
priedanga įskiepyti rusišką nacionalizmą. To pasikėsini
mo vėliausi ryškiausi pavyzdžiai yra — paskelbta visų 
Lietuvos mokyklų “pagrindinė reforma”, kuriai pravesti 
jau esą paruošta per 850 kompartijos priimtų mokytojų, 
ir penkių geriausių lituanistų lietuvių mokytojų ir pro
fesorių nugalabijimas...

Ruoškimės ilgoms žūt-būtinėms rungtynėms Dovydo 
su Galijotu. Sovietų imperija joms planingai ruošiasi, 
nors tie jos planai pagrinde yra tų pačių Rusijos carų 
vietininkų Novosilcevu pradedant ir Murovjovu baigiant, 
planai. Kai kas, lygindamas sovietų komunistų vykdomą 
visame Pabaltijy genocidą, teigia, kad carinės Rusijos 
slogutis buvo lengvesnis ir mažiau rafinuotas. Rusifika
cija ir anuomet buvo varoma visokiomis priemonėmis, 
pradedant kirilica, baigiant kartuvėmis. Miestuose, mies
teliuose ir kaimuose knibždėte knibždėjo rusiški karei
viai, kazokai, načalninkai, isprausninkai, asesoriai, 
uriadninkai, zemskiai ir rujos iš vietinių atmatų parin
ktų launinkų, šimtininkų, dešimtininkų, kurie ėjo oku
panto ausų ir akių pareigas ir dažnasis ėjo Savo “parei
gas” su nemažesniu pasišventimu, kaip šiandien eina to
kie tautos išgamos kaip Amerikos lietuvių mulkintojai — 
lietuvių kalba maskolių dvasia leidžiamųjų laikraštukų 
redaktoriai.

Tauta tačiau per 120 metų atlaikė savo gyvybę ne 
atsiremdama, kaip mes dabar, į mums patiems tebeatsi- 
menamą laisvės ir nepriklausomybės dvidešimtmetį, ne 
pasisemdama dvasiai stiprybės savo gimtąja kalba spaus
dintame lietuviškame žodyje, kaip mes dabar, neturėda
ma prieinamų sau istorinių šaltinių ir negalėdama atsi
remti į senąją istorinę Lietuvos didybę ir galybę, o vien 
tik įgimtu ir per amžius išnešiotu savo tautinio identiš
kumo nujautimu. Motinų prie ratelio iš slaptai spausdin
to elementoriaus, o dažniausiai iš kantičkų skaityti pra
mokyti vaikai išaugo knygnešiais, tautos prisikėlimo did-'

Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų Sąjunga kviečia visus 
lietuvius ir jų organizacijas da
lyvauti 1971 metų Vasario šešio
liktosios minėjimuose ir savo 
auka Amerikos Lietuvių Tary
bai prisidėti prie ją sudarančių 
politinių ir visuomeninių orga
nizacijų vedamos kovos už Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mą.

Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų Sąjunga, kreipdama 
ypatingą dėmesį į lietuviškų or
ganizacijų reikšmę, kviečia pa
vienius lietuvius Vasario šešio
liktosios proga aktyviai įsijungti 
į Amerikos Lietuvių Tarybą su
darančių politinių ir visuomeni
nių organizacijų veiklą tiek ALT 
centre, tiek ALT skyriuose. Te- 
nelieka nė vieno Amerikos lie
tuvio nepriklausančio lietuviš
kai organizacijai ir nė vienos lie
tuviškos organizacijos, neįsijun
gusios į Amerikos Lietuvių Ta
rybos politinę kovą prieš bolše
vikinį Lietuvos okupantą ir jo 
primestą rusiško imperializmo 
diktatūrą.

Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų Sąjunga dalyvauja 
Amerikos Lietuvių Tarybos vei
kloje nuo jos įsikūrimo ir kvie
čia visus Amerikos lietuvius ir 
Amerikos lietuvių organizacijas

Vasario šešioliktosios proga su
rinktas aukas skirti ir siųsti 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
(ALT), vadovaujančiai Ameri
kos lietuvių politinei kovai už 
Lietuvos demokratinės valstybės 
atstatymą.

Amerikos Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjunga 
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Rūpinasi Simokaičio 
gyvybe

Dėl Simokaičių Vilniuje nu
teisimo, įvairiais kanalais buvo 
daromi žygiai palengvinti jų li
kimą. Sausio 22 d. Strasburge 
Patariamo j i Europos tarybos 
asamblėja svarstė rekomendaci
jas dėl Hagoje pasirašytos tarp
tautinės aviacijos konvencijos 
apie neleistiną keleivinių lėk
tuvų grobimą. Pirmininkas Re- 
verdin pranešė, jog ryšium su 
rekomendacijomis turės, būti 
svarstomas ir naujausias sovie
tinio teismo sprendimas, kuriuo 
paskirta mirties bausmė lietu
viui už pasikėsinimą pagrobti 
lėktuvą.

Po trumpos olando M. Piket 
kalbos, šnekėjo turkas prof. M. 
Yalcon. Jis ilgiau sustojo prie

jai siekti drąsos pavyzdžiais, kaip tatai’savo gyvybės ri
zika parodė Bražinskai, Kudirka ir Simokaičiai. Turė
dami tokius herojiškumo pavyzdžius, drąsiai ir viltingai 
žvelgiame į jau beveik visą gentkartę trunkančios žiaurios 
nakties tamsą. Kur nors gi tik saulė yra ir ji anksčiau ar

Drazinskų bylos. Pranešė, jog 
sovietai darė didžiulį spaudimą, 
kad lietuviai, tėvas ir sūnus Bra
žinskai, būtų išduoti. Tačiau 
apeliaciniai Turkijos rūmai at
metė sovietų ir prokuroro reika
lavimus. Kalbėtojo nuomone, 
negali būti laikoma nusikaltimu 
bėgimas į laisvę iš totalitariškai 
valdomo krašto.

Sekantis kalbėtojas dr. Pitter- 
mann, Austrijos socialistų pir
mininkas ir Socialistų interna
cionalo pirmininkas, nurodė, kad 
lėktuvų grobimas yra baudžia
mas veiksmas, tačiau jis prieš
tarauja ekstradicijos dėsniui. 
Tokiais atvejais netaikytina 
ypač mirties bausmė. Jis siūlė, 
kad dėl lietuvio Simokaičio nu
teisimo mirti Asamblėja pareik
štų tokį pat protestą, koks bu
vo pareikštas sovietų piliečių 
žydų byloje Leningrade.

Pirmininkas Reverdin kalbė
tojų siūlymui pritarė. Jis kons
tatavo, kad ir kiti nariai yra tos 
pačios nuomonės. Telegrama tą 
pačią dieną buvo nusiųsta So
vietų Sąjungos ministeriui pir
mininkui Kosyginui.
J. Glemžos padėka Pittermanui

Jonas Glemža pasiuntė Dr. 
■Pittermanui, Austrijos socialde
mokratų partijos ir Socialdemo
kratų Internacionalo pirminin
kui telegramą, dėkodamas jam už 
rūpestį okupuotoje Lietuvoj nu
teisto Simokaičio likimu. Tele
grama šitaip skambėjo:

“D-rui Pittermanui, Austrija, 
Viena, Parlamentas.

Lietuviu Socialdemokratų Par
tijos Tremtyje vardu dėkoju tau 
už Štrasburge pasakytą kalbą ir 
už tavo pastangas palengvinti 
lietuvio Simokaičio likimą.

Jonas Glemža”

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS rašyti neverta,
1931 METŲ DIENORAŠTIS'
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Ką tik parvažiavau iš pirties. Pirmas 
kartas, kad iš pirties namo važiuoti turė
jau . Iki šiol visuomet nakvodavau pas 
Eliozį. šiandien jo Klaipėdoje nebėra, jau 
vieši Kėkštuose pas Papūnį. Išvažiuoda
mas paliko man savo dvirati. Rytoj, jeigu 
nelis, reikės pasivažinėti, kol dar nėra 
purvynų.

Ištuštėjau paskutiniu laiku. “Išsiblaš
kęs”, Įprasta sakyti tokiais atvejais. Ka
žin, ar aš esu bent kiek išsiblaškęs, bet 
galva tai tikrai tuščia pasidariusi yra. Do
ro dienoraščio parašyti nebegaliu. Koki 
čia vakarą norėjau parašyti laišką Korni- 
kui, bet tik pradėjau. Sėdėjau, sėdėjau t 
prie jo ir mečiau šalin.

Karlais sutrukdo mane kas nors, atei
na į kambarį ir šneka. Nieko dirbti tuo
kart nebegaliu. Ir šį vakarą buvo užėju
sios šeimininko dukterys ir išbuvo iki pu- . 
sė» dešimtos. O pagal savo nuolatinę tv ar
ką atgulti turėjau pusę devynių Bet ne
svarbu: ryt vistiek sekmadienis, poilsiui 
paskirtas, tad galėsiu ir vėliau bekelti. Tik 
dar nežinau, kaip aš tą laisvą sekmadieni 
praleisti turėsiu.

Mintys vėl iš galvos išbyrėjo. Mirkau 
plunksną jau kelintą kartą, o nė vieno sa
kinio neparašau. Nors aprašyti daug ko 
būtų. Dabar man viskas atrodo paprasta,

vyriais ir Vasario šešioliktosios aušrininkais ir varpi- vėliau patekės! Žydai jos laukė 2000 metų ir tačiau šu
niukais ! laukė, kadangi visus persekiojimus atlaikė ir masinio

Vieta priminti, kad Vasario šešioliktos Dienai pri- genocido gadynes pergyveno išlikdami žydais, kurie die-
artinti ir jai įgyvendinti labai daug prisidėjo tų laikų Lie
tuvos išeivija, ypač Amerikoje. Dar didesnė pareiga yra 
dabartinės Amerikos Lietuvos, kur yra sukoncentruota 
trečdalis visos lietuvių tautos. Mūsų par eiga, yra sunkes
nė ir dviguba. Carų gadynės rusai dar nebuvo išsimiklinę 
siųsti į išeivių tarpą sau pasidarbavusius šnipus provo
katorius ir lietuviškos vienybės ardytojus, kaip dabar 
komunistai daro. Dėlto mūsų gentkartei tenka kovoti 
dviem frontais — vienu ruošiant pavergtai Lietuvai tė
vynei laisvės ir nepriklausomybės grįžimą, antru — de
šifruojant, keliant dienos švieson ir šluojant lauk iš savo 
tarpo lietuviškai kalbančius, rašančius ir dainuojančius 
maskolbernius, kurių uždavinys yra migdyti mūsų bud
rumą ir paveikti kad apsiprastume su esama padėtimi 
Geležine Uždanga aptvertoje ir prievartaūjamoje mūsų 
tėvynėje Lietuvoje.

Kur yra pikta intencija, ten atsiranda kieta rezis
tencija. Tautos laisvės ilgesys jprasiveržia nepaprastais

na iš dienos ilgėjosi, meldėsi ir siekė savo pažadėtosios 
žemės.

Gruzinai, armėnai, lezginai, čečėnai Kaukaze per 
šimtus metų nutautinami, ( rusinami, tačiau tebesidi- 
džiuoja savo tautine kalba ir kultūra, nebekalbant apie 
mūsų artimiausius kaimynus lenkus, ukrainiečius, lat
vius, estus ir suomius. • ‘ '* 'V

Istorijai neskubu. Gentkartė daugiau ar mažiau jai 
kaip mums viena diena. Pagaliau laiko švytuoklė grįžta 
ir išaušta lauktoji diena, Tiesa persveria Melą ir teisin
gumas grąžina teises neteisėtai jų netekusiems. Mūsų 
gentkartė buvo liudininkė per šimtmečius pavergtų ir 
laukinėmis paverstų Afrikos genčių nepriklausomomis 
valstybėmis pavertimo. Sekantis istorijos etapas bus 
mūsų Žemės planetoje dar išlikusios kolonialinės vergų 
imperijos subirėjimas ir pavergtųjų tautų išsivadavimas, 
jų tarpe trys Baltijos seselės: Lietuva, Latvija, Estija.

J. Pr.

KIEKVIENA KARTĄ NAUJA
... jaunesniosios kartos poetai 

yra pasukę visiškai kitu keliu 
(negu senesnieji). Jie nardosi 
didelėse tragedijose, kurios yra 
ištikusios šiandieninį žmogų. Tai-
gi ir tos naujosios poezijos visas 
tonas yra apimtas daugiau sun
kaus nerimo...

41. . K. Abr^
iš Europos Lietuvio, 1969 Nr. 21

Pirmas automobilis Lietuvoje
Kauno turtuolis Fanstelis 1908 

metais nusipirko automobilį. Tai 
buvo pirmasis automobilis Kau
ne.

SUBRENDIMAS JAUSMAIS
Tauta gausėja, kada žmonėms 

gimsta daugiau vaikų, bet gyvė- 
ja-šviesėja, žmonėms taurėj ant, 
o tam reikšmingi yra sąmonin
go rašytojo, galingo menininko 
kūriniai. Vydūnas

bet keleriems metams pra
ėjus šios dienos bus Įdomios prisiminti, i 
Jau žinau, kad praėjusieji laikai juo toli
mesni, tuo brangesni yra.

Įdomu bus prisiminti, kad ir tą Jonaiti. 
Daug jis šneka, apie visokias revoliucijas, 
ir mano viską žinąs. Arba ir Jokužaiti, 
kurio charakteri net nemokėčiau nusakyti. 
Ir visi, su kuriais kartu dabar Paupio dva
re dirbu, bus man kuomet nors tik praei
ties prisiminimas. Jie pasiliks praeityje, 
dvare bedirbą, o aš išeisiu tolyn Į pasauli. 
Ir aukštyn. Aš baigsiu gimnaziją. Toks 
vra mano užsibrėžtasis tikslas.

Ar realizuosiu tą savo tikslą?
Tur būt, taip.
Taip!
Rugpiūčio mėnesio uždarbi išsiunčiau 

namo. Tik apie dešimtį litų sau bepasili- 
kau.. Su tais gyvensiu toliau.
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Kodėl dar nėra baigtas Telšių — Kre
tingos geležinkelis? ! O kaip gera būtų jį 
turėti. Užeina kartais toks didelis noras 
namo parvažiuoti. (Visuomet tas noras 
yra — teisingiau būtų pasakius), šeštadie
nio vakarą po “feiram” Įsėsti į traukinį ir 
pardundėti į Kėkštus. O pirmadienio rytą 
vėl Čia būti.

Kartais galvoju, kad su Eliozio dvira
čiu galima būtų kokį sekmadienį parva
žiuoti, bet tai, žinoma, yra tik svajonė. 
Viena — nors čia ir geri keliai yra, Į Že
maitiją Įvažiavus nebūtų galima per purvą 
išplaukti. Antra — žmogus turi daryti ne 
tai, kas malonu, o tai, kas daryti reikia.

Tą namų ilgesį sukėlė man Stasio laiš
kas. Bus vakaras su- vaidinimais prie Ša
kienės Bereniuose šį sekmadienį. O dar 
Eliozis dabar ten yra. Bet nieko nepada
rysi.

Stasis esąs dabar labai užimtas to vaka
ro rengimu. Ir geroje nuotaikoje esąs. Tai 
suprantama darbas gerą nuotaiką žmo
gui sukuria.

Laukiniai nėra mano krašto, mano 
gimtosios aplinkos žmones, bet yra labai 
nuo gyvenimo atsilikę. Tai matau aš da
bar, kai gyvenimą ir žmones Klaipėdos 
krašte pamačiau. Bet ten, gimtojoje ap
linkoje, tarp tų atsilikusių žmonių, yra 
kažkoks magnetas, kuris visą laiką traukia 
mane grįžti į jų tarpą. O tai yra dėl to, 
kad ir aš esu vienas iš jų, toks pat atsili
kęs.

Tad kodėl pabėgau iš jų tarpo? Kodėl 
nepasilikau toks, koks buvau? Kodėl ne
galėjau, kaip ir visi kėkštiškiai, ramiai 
ūkininko gyvenimą nugyventi, Kėkštuose 
mirti ir Plungėje pasilaidoti? Kodėl?

Žinau tik, kad negalėjau. Negalėjau 
vienoje vietoje tupėti, kai gyvenimas pro 
mane šuoliais dardėjo. Turėjau pakilti ir 
vytis jį. Pasilikęs esu labai. Gyvenimas 
yra civilizuotas, o aš tebesu su pusiau lau- 
kinišku savo aplinkos kvapu. Turiu sku
bėti. Turiu užsimoti, pulti, klykti. Turiu 
progresuoti. Gyventi aš turiu!
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Kažin kaip čia seksis rašyti? Lauke 

kalbasi kamarninkas su Jurgaičiu, ir jų

pašnekesys skverbiasi man į ausis, trukdo 
susikaupti.

Esu geroje nuotaikoje. Žmogaus nuo
taika, tur būt, daug priklauso nuo oro. Kai 
užeina biaurios, šaltos ir lynančios dienos, 
nuotaika tuokart pagenda. O dabar po il
go lietaus prasidėjo nors ir ne saulėtos, 
bet šiltos dienos, su šiltais ir balsų pilnais 
vakarais.

Esu įgimęs ir įaugęs į sodžiaus gamtą, 
į jos tylą, ir miesto triukšmas, tur būt, 
niekuomet nebus man už ją malonesnis. 
Sendvaryje buvau beveik kaip mieste. Da
bar pasitraukiau toliau į kaimą, ir tuojau 
viskas gražiau atrodo.

Patinka man Šiltą ir balsingą vakarą 
stovėti po kaštanais, kurie ties mūsų lan
gais auga, ir klausytis, kaip visokie vaka
ro balsai į vieną harmoningą muziką susi
lieja. Prisimenu tada namus, gimtąjį kai
mą. Ir ten vakarais taip pat visos apylin
kės šunys lodavo. Bet ten tarp šunų lojimo 
pasigirsdavo ir daina, čia dainuojant nie
kuomet negirdėsi. Vietoj dainos į šunų 
balsus čia įsipina brazdesys, visuomet iš 
vienos pusės ateinąs. Tai amžinai gyvas 
Klaipėdos miestas.
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Vasara jau visai baigiasi. Baigiasi ir 
rugsėjo mėnuo. Su spaliu prasidės žiemos 
mėnesiai, už kuriuos mažesnę algą begau
siu, ir per kuriuos, esant jau ilgesniems 
laisvalaikiams, mokysiuos. Juk mano pla
nas yra vasarą uždarbiauti, žiemą moky
tis.

Taigi, su spalio pradžia, ir aš mokytis 
pradėsiu. Jau ruošiuosi tam. Susistačiau 
mokslo planą visam mėnesiui. O dabar 
laisvalaikiais dar skaitau šį tą, ir rašinėju. 
Tęsiu pradėtus “Naujokystės dienų atsi
minimus”. Šiuo metu perrašau iš juodraš
čio “Pasiruošimą ir išvykimą”. Paskui, 
kai tas mano mokslo laikotarpis jau pra
sidėjęs bus, tokiems rašinėjimams nebe
turėsiu laiko. Nebent šventadieniais ret
karčiais.

Baigiasi ir Eliozio atostogos. Kitą pen
ktadienį eisiu pas jį. Bus parvažiavęs. 
Jau laukiu aš jo. Kurį laiką Kėkštuose pa
buvęs, parveš ką nors iš namų ir man, kad 
ir naujienų.

Bijojau, kaip reikės bulves kasti. O da
bar jau kasame, ir jokios bėdos nėra.

Yra, žinoma, sunkiau už kitus darbus. 
Bet tas yra gerai, kad pasitaisė oras. Nak
tys yra dabar šaltos ir žvaigždėtos, su stip 
riomis šalnomis, o dienos yra šiltos. Ly- 
nant kasti būtų biauru. Bet čia kasame 
stati. Su plūgu aria, o kiekvienas turi už- 
mieruotą jam barą išrinkti. Vienas nori 
išrinkti pirmiau, kitas dar pirmiau, taip ir 
skuba visi kaip papaikę. šiandien nuo pie
tų dvi mergos atstojo. Nebetrivojo.

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolofu PRospect 8-322$ 

Rezid. teiefu WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

quo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

Rez. teL 2394683

DR. K. G. BA1UKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U12

Tolofu PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽIS
GYOYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKtai antradieniais ir penktadieniais. 
ITeėiad. ir sekmari olisas uždarytas.

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

Roselandas
Vasario 16 minėjimas

Rosdando lietuvių visuome
nė jau buvo painformuota, kad 
53-čia Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktis bus iškil
mingai švenčiama šio vasario 21 
dieną. Minėjimas prasidės pa
maldomis bažnyčioje ir jo tąsa 
vyks Visų Šventųjų parapijos 
salėje, 1089 S. State St., tokia 
tvarka:

9:45 vai. ryto iškilminga su
ma. Šv. mišias už žuvusius ko
joje dėl Lietuvos laisvės atna
šauja kun. česius Auglys. Jis

DR. PETIR BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rend.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirta*!. 1—1 vaL, 
aatrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir sesuo, tiktai susitarus.

„ p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

*■ (Arch Supports) ir L t.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd SU Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

GRADINSKAS
UG VASARIO 15

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisias.

DR. EDMUnD E. C1ARA 
2/vy vv. dist STREET 

fel.:GR 6-2400
VaL pagal susitarimą; Pirm., ketv

NEŠIOJAMA TV

TIK $84.88
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮI

 sestad. 10—2 vaL 

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi p atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: F Rentier 6-1882

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telu 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 SPEC. r 
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

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

taipgi šventės minėjimo pradžio
je salėje perskaitys Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo ak
tą. šiai didžiai šventei išskir
tiną pamokslą pasakys svetys 
kun. Juozas Vaišnys, S. J. Jis 
taip pat šventės 2-roje dalyje sa
lėje atkalbės invokaciją. Gie
dos parapijos choras, vadovauja
mas vargom Povilo Skridailos. 
Giedros roselandiečiams pažįs
tama solistė Janina Armonienė, 
smuikuos muz. Povilas Mažiu
kas ir vargonais gros muz. Ma- 
nigirdas Motekaitis. Antroji 
bažnytinė rinkliava, kaip ir kas
met, klebono kun. Prano Luko
šiaus skiriama Lietuvai laisvin
ti. Pamaldos baigiamos Marija, 
Marija, Tautos ir Amerikos him
nais.

šventės oficialioje — 2-roje 
dalyje pagrindiniu kalbėtoju su
tiko būti LB Tarybos narys ir 
Chicagos apygardos pirminin
kas Jonas Jasaitis. Minėjimą 
atidaro ir jį praveda vietos apy
linkės pirmininkas Bronius Ma
cevičius.

Meninę programą atlieka: po
etė Julija švabaitė-Gylienė, so
listė Janina Armonienė, muzi
kai — Povilas Mariukas ir Ma- 
nigirdas Matekaitis. Pasirodys 
ir lituanistinės mokyklos moki
niai, vadovaujami vedėjos Ma
ri jos Pėteraitienės su statiniu 
vaizdeliu “Lietuva”.

Po meninės programos seks 
vaišės visiems nemokamai. Veiks 
atskiras baras bendruomenės na
rio Stasio. Grišmanausko sėkmin
gai aptarnaujamas.

Tad dar kartą, mieli tautiečiai, 
esate maloniai prašomi tą dieną 
— vasario 21 d. nepasilikti na
muose, o būtinai atvykti ir da
lyvauti didžiosios metinės Va
sario 16 šventės minėjime.

Yra kviečiami ir tie roselan- 
diečiai, kurie savo pamiltą lie
tuvių koloniją su ašaromis aky
se apleido ir apsigyveno kitose 
vietose, šios šventės proga ne
tapkime užuomaršomis, o būki
me solidarūs ir vieningi : taip, 
kaip kad gyvenome kartu Rožių 
žemėje.

LB Apylinkės Valdyta'
(forai)

Upytes Klubas
Upytės klubo veikla

Upytės Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyko vasario 5 d. Ven- 
geliausko salėje, 4500 So. Tal
man Avė.

Pirmininkė Ona Condux atida
rė susirinkimą, pakviesdama vie
nos minutės atsistojimu pagerb
ti tris mirusius narius, būtent 
Joseph Baličią, Mariana Viršu- 
las ir Joseph šniuką.

Protokalą perskaitė raštinin
kė Antoinette Kalys. Protokolas 
ir kitų valdybos narių praneši
mai vienbalsiai priimti.

šokių vakaro atskaitą išdavė 
Agnes Deikus. Knygų metinio 
patikrinimo raportą išdavė Leo 
Vaičekauskas.

Pasirodė, kad klubo turtas rū
pestingai tvarkomas ir knygos 
gerai vedamos.

Raportai priimti su pagyrimu 
padėka išreikšta Mary Radzu- 
kienei už puikią vakarienę (jos 
namuose įvyko knygų patikrini
mo posėdis).

Po susirinkimo visi nariai pa
sivaišino ir linksmai išsiskirstė.

Upytės draugiško klubas prieš 
užgavėnes kas metai rengia bly
nų šokius. Rengiamas jis ir šie
met, būtent vasario 20 d. Ven- 
geliausko salėje, 4500 So. Tal
man Avė. Pradžia 7:000 vai. va
kare. Rengimo komisija: Agnes 
Deikus, Auna Sandarga ir Ona 
Cond Condux.

Gros geras Tony Valiūno ir 
Hank Bauerle orkestras. Bus 
gerų dovanų. Taipgi veiks tur
tingas baras su gerais gėrimais, 
skaniais užkandžiais (įskaitant 
blynus) ir kavutę.

■ Klubo pirmininkė Ona Condux, 
visa valdyba ir komisija kviečia 
visus narius ir svečius gausiai 
atsilankyti., .

. . Koresp. Ona Condux

vai vaike; du vytai neflsdami su i 
gėrimais patarnavo. Muzikos 5 
vyrai traukė be pertraukos. Va
dinasi, balius gerai pasisekė ir 
visi patenkinti apie pirmą va
landą nakties pradėjo skirstytis.

žvalgas

Iš TĖVO IŠMOKO

moko ir vaikai. Kartą, tėvui sun
kiai susirgus, išbėgo į kiemą ma
žesnysis penkerių metų sūnus ir 
šaukia:

— Velniai, eikit į gryčią, tė- 
miršta!

(iš lietuvių tautosakos)

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires I

PLEASE

REMSITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

•NAUJIENOSE'*

3V

vas

LIETUVOS ŽVĖRYS
Lietuvos miškuose gausu žvė

rių (stirnų — 68,500, briedžių 
— 6,900, tauriųjų elnių — 
1,300).

Beje, taurieji elniai yra labai 
sėslūs. Tad juos reikia pervež
ti į kitus miškus, kai jų būna 
viename miške per daug.

Lietuvninkumpi ir žemaičiumpi
Mažvydas 1547 m. prabilo: 

“Lietuvninkumpi ir žemaičium
pi”. Iš viso iki 1939 metų karo 
pabaigos išėjo per 41,000 lietu
viškų knygų.

BEVERLY HILLS GĖLINYCIA 
GtLBS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

T.l«fonah PR 8-0833 Ir PR 8-0834

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava. — 586-1222

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i

Į

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

TeU HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE

CHICAGO. ILL. 60629

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

KELIONĖS I LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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 Rasėiauskas 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 MUe- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą. 

Tel. 238-9787-8

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

Every year we fail' 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

------ -cnfTYIUSDO-------- :

NAUJIENAS
Write: The Preeideet** Conurittee 
on Mental Retardation, 
Waahington, D. C. X2QL

ffi TIMYI SULTS-

ir props sxnno tktai per 

NAUJIENAS
PubGiM Mt public MTrica incoop- 
prUton wiB TW Adwrl sintOBunet
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Brighton Parkas
Joniškiečiai darbuojasi .

Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros Klubas turėjo savo mė
nesinį skaitlingą susirinkimą 
vasario 2 d. Talman, salėje. Val
dyba dalyvavo visą. Prie klubo 
prisirašė naujas geras narys 
Justinas žemaitis. Protokolą 
perskaitė raštininkė Antoinette 
Kalys; buvo priimtas kartu su 
kitu valdybos narių pranešimais 
vienbalsiai. Klubas turtingas fi
nansiškai ir turi nemaža skai
čių narių. Nors klubas yra miš
ri organizacija, bet didžiumą na
rių sudaro vyresnio amžiaus mo
terys, užtat valdybon ir į komi
sijas parengimams patenka mo
terys, nes jos pasirodo daug 
smarkesnės už vyrus.

Gera joniškietė Marytė Ado
maitienė, gyvenanti Hollywood, 
Floridoje, prisiuntė 4 dolerius 
klubiečiams pasivaištinti. Mary
tė nepamiršta kiekvienais me
tais. Būtų gera, kad Marytė at
sikeltų gyventi Chicagon, mat, 
reikia glaustis arčiau savųjų Jo
niškiečių.

Nutarta turėti smagus links
mas vakarėlis sekmadienį, kovo 
14 d., Talman salėje. 2 vai. po 
pietų. Bus visokiausių įdomy
bių, bet šokių žada nebūti. Sve
čiai turės progą dalyvauti žai
dimuose ir laimėti daug dovanė
lių. Taipgi bus visokiausių gar
džių gėrimų. Nežiūrint didelio 
darbo klubo valdyba ir vakarėlio 
komisija yra gerai iš anksto pa
siruošę svečius patenkinti. Ko
misija: Emilija Survila, Valeri
ja Samuolis, Anna Klimas ir ke
liolika patarnautojų.

Po susirinkimo su dainele il
giausių metų atšventėme gimta
dienius ponių Gileson, Vensku- 
nienės ir kitų, kurios mums atsi
dėkojo vaišėmis. A. Jusas

ROCKFORD, ILL
Puikus šampano balius

*** - f Į . - z * .

'* -Rengėjai 'buvo A. L. B-nės 
■Roekfordo Apylinkė. Ne be rei- 
'kalo Roekfordo lietuviai Įsigijo 
šią veikh ausi Ą organizaciją. Dir
bo patylomis; -mažai tesigarsin- 
dami, bet iš peties. Reikia ati
duoti kreditą pirmininkei p. Kiz- 
nienei ir jos vyrui Jonui. Jie iš
pardavė virš 200 bilietų, žinoma, 
neapsėjo be Jtalkos. Buvo su
kviesta daug svečių ir svetim
taučių; Puiki-orientacija. Lietu
vių klubo didžioji salė stebėti
nai gražiai išpuošta. Rodos, kad 
astronautų fotografas būtų nu
traukus žvaigždėtą padangę. Ant 
grindų iškloti platūs palmių la
pai. ■ ;

Mielų svetelių daug iš Chica
gos, Kenošos-ir Roekfordo, visi 
linksmi, šampano taurės kelia
si aukštyn, visi sveikinasi, tik
rai graži žmonių draugystė. Po
nios ir panelės ilgomis balinėmis 
suknelėmis kai* išeina šokti euro- 
pietiškus šokius, tai gražu pa- 
ižūrėti. Atrodė visi žymiai pa
jaunėję. Matėsi ir gerų šokėjų, 
kurie drąsiai galėtų išeiti į sce
ną pasirodyti.

Skanius valgius gamino po
nios Savickienė ir Stružienė. Di
džiulis stalas buvo apkrautas iš
tisą vakarą, kas tik norėjo, pa
siėmė ko norėjo. Baras irgi gy-

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
išgena 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 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip , pat 
‘^Svajonių Šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dot Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui. f

Anatolijaus Kairio trys knygos;
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 doL

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psL, kaina 1.00 doL -

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorine į>je- 
sė. 120 psL, kaina 1.00 dol. - t

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu ęrvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJI E NO S,

1739 Sc. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HKR.MITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

GERAIDAS F. DAIMID

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

— Žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
vasario 17 dieną, 7:30 vai. vak. Holly
wood svetainėj, 2417 W. 43rd St. Na
riai kviečiami atsilankyti ir aptarti 
bėgančius reikalus. Jau laikas užsi
mokėti savo duokles. Taipgi išgirsite 
komisijų ir kitus pranešimus.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Humboldt Parko Lietuvių Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadieni, vasario mėn. 17 dieną 1:00 
vai. po pietų Almera Simos svetainė
je, 1040 N. Drake Ave., pirmame aukš
te, 103 kambaryje. Nariai ir narės 
prašomi atvykti ir pasistengti atsives
ti kandidatų, norinčių Įstoti i mūsų 
klubą. Po susirinkimo kuklios drau
giškos vaišės.

W. Mankus, rast.

VINCENTAS GUDAITIS
Gyv. 6904 So. Oakley Ave.

" Mirė 1971 m. vasario 14 diena 3:30 vai. ryto, sulaukęs 76 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Gudaičiu kaime.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Agota (Plaušinaitytė). duktė Jolanda, žen

tas Alfonsas Kerelis, dvi anūkės: Vilija ir Svajonė.
Priklausė L. K. S. “Ramovei” ir Lietuvių Tautinei Sąjungai.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue. .
Antradieni, vasario 16 dieną 9 vai. ryto bus šv. Mišios Tėvų Jė

zuitu koplyčioje, 5620 So. Claremont Ave, o 10 vai. bus lydimas iš į 
Mažeikos -Evans koplyčios i Lietuviu Tautines kapines. 1

Visi a. a. Vincento Gudaičio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

žmona, duktė, žentas, anūkės.

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

NARIAI: ;
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS CIENĄ 
IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. 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 I

South Holland, Illinois
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Vandens pašliūžą specialistas Kosėk atsidūrė šaltame vandenyje.

Aukokite gimnazijai
Vasario 16 gimnazijos 

atsišaukimas
Paskelbtame Vasario 16 gim

nazijos direkcijos atsišaukime be 
kt. rašoma:

Vienintelei laisvajame pasau
lyje lietuvių gimnazijai šiemet 
suėjo 20 metų, kaip ji gavo pras
mingąjį Vasario 16 vardą. Tai 
įvyko 1951 m. Vasario 16 Diep- 
holze, šiaurės Vokietijoje, kur 
tada gimnazija buvo. (Ji įsteig
ia ten pat šiek tiek anksčiau, 
11950 m. rudenį). Per tą laiką 
ji išleido 80 abiturientų, 150 jau
nuolių su mažąja abitūra, 250 

‘su keliomis klasėmis. Apie 50 
jos abiturientų baigė aukštąjį 
mokslą ir sėkmingai dirba savo 
profesijose. Jų tarpe yra profe
sorių (Jungt. Amerikos Valsty
bėse), Mokytojų, inžinierių, gy
dytojų, ekonomistų, kunigų. 'Ne 
mažesni gimnazijos nuopelnai ir 
lietuvybei. Pirmiausia jos deka- 
keli Šimtai jaunuolių išliko ar 
išsiugdė lietuviais. Jie pamažu 
permią lietuvybės darbų' naštą 
ant savo pečiu ir tuo apsaugo Vo
kietijos ' lietuvių bendruomenę 
nuo sunykimo.

Brangūs lietuviai! Jūs būsite 
girdėję, kad gimnazija pastarai
siais metais negali pasigirti di
deliu mokinių skaičiumi. Šiais 
mokslo metais joje mokosi 73 
mokiniai, naujų mokinių įstojo 
25. Reikėtų, kad gimnazija tu
rėtų bent 100 mokinių. Kai ku
rie tėvai neleidžia savo vaikų to
dėl, kad apypraštės bendrabu
čio patalpos. Pilis, kurioje yra 
bendrabutis, jau stovi apie 100 
metu. Jos tinkamai’ atremon-

tuoti kone neįmanoma. Todėl 
yra geriau statyti naują bendra
butį. Vokiečiai, kaip ir 1965 me
tais pastatytam klausių namui, 
duoda % visų reikalingų lėšų. 
Tuo būdu jų parama sieks DM 
880.000 ($250,000). Kadangi vi
sas bendrabučio pastatas atsieis 
DM 1,300,000 ($370,000), tai lie
tuviams reikia sudėti DM 420,- 
000 ($120,000). ,

Šita stambia suma suaukoti 
Vokietijos negausūs ir, palygin
ti, neturtingi lietuviai nepajėgs. 
Vėl tenka kreiptis į jus, brangie
ji lietuviai, ir prasyti mums pa
dėti.

Mūsų veikėjų gimtadieniai

Įdomu, kad trijų mūsų gerų 
ir plačiai žinomų veikėjų mo
terų gimtadieniai pasitaikė tą 
pačią dieną, būtent ketvirtadie
nį šio vasario 25 d. — Stasytės 
Jurėnas, Emmos Petraitis ir Ro
žytės Didžgalvis.

Taigi ta didžioji triguba šven
tė jau čia pat, įvyks tik už kelių 
trumpų dienų ir manau visos 
trys su nekantrumu laukia tos 
savo gyvenime labai svarbios 
sukakties, kad galėjus šventiškai 
su gražiais prisiminimais bei pa
kilioje nuotaikoje praleisti tą re
tą dienelę.. -> 4

Taipgi laukiame ir mes visi,’ 
kurie įvertiname jų gerus lietu
vybei darbus ir iš anksto svei
kiname, linkėdami joms geriau
sios sėkmės, sveikatos bei ilgiau
sių metų. Būtų malonu surasti 
dar daugiau tokių žymių tą die
ną gimusių sesučių lietuvaičių.

Kapinės streikuoja
Penkioms sustreikavus, likusias 

19 savininkai uždarė
Nuo praeito ketvirtadienio su

stabdyti mirusių laidojimai 24 
Chicagos -srities kapinėse. Pen
kių kapinių duobkasiams sustrei
kavus, kapinių savininkų sąjun
gą uždarė ’(paskelbė lokautą) 
likusias 19 kapinių. Iš 100 Chi
cagos srityje esančių kapinių 25 
kapinės Įeina į minėtą kapinių 
savininkų.'sąjungą, ’ Streikas pra- 
sidėjo trečiadienį, kai antradienį 
nutrūko derybos tarp savinin
kų sąjungos, ir.-kąpinių darbinin
kų unijos del’jau gruodžio 31 d. 
pasibaigusio ir- 4 (neatnaųj into 
kontrakto’:- C * ’ fį

Chicagos.. sveikatos tarybos 
pareigūnai sako, kad dėl to strei
ko gyventojų sveikatai pavojaus 
nėra. . ... -. . -

Chicagos katalikų arkidibee- 
zijai priklausančiu- 18 kapinių 
ir visos eilės kitų privačių kapi
nių, kurios su--savo darbinin
kais. turi anksčiau padarę su
tartis,. šis streikas nei lokautas 
nepalietė. . ....

GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________  $3.00
Minkštais viršeliais tik  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Vietoje $2.00 dabar
tik  $1-50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki •rba 

money ordert

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

------j

i iiamas -
,.. ( ■ '• ■ .. ■-

Chicago Today j tula.Richard 
Ario klausimą, ar tiesa, kad Chi- 
cagos įŽūr^jąs buvo . juodasis 
žmogus, atsakė:.. ,

Keletas’ ankstybųjų - Chicagos 
gyventojų palikuonių varžėsi dėl 
garbės, kieno pirmatakai buvo 
pirmieji Chicagos gyventojai, 
bet trys naujausi dokumentai 
patvirtina, kad pirmasis Čika- 
gietis buvo Jean Baptiste Du- 
Sable, “išąuklėtas, turtingas ir 
charakteringas”. Jis . buvo arba 
negras arba mulatas, faktas, kad 
tiesioginiai prisidėjo prie Chi
cagos įkūrimo. Indėnai šią sri
tį buvo baltiesiems kolonistams

£ ■ ■■ 11 ............................ 1" ■

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairiv prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
Vu ■■■■■■■■...................................................................  I. I I

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halrted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

'................................ ........... -- . ' .. ...................................—................... .............................................................
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uždarę, bet jie priėmė Du Sable, Į" 
kurs pagaliau vedė indėnę mo
terį. čia jis pasistatė namą, I- 
kurs buvo ir malūnas, ir dirbtu- GENERAL OFFICE 
vė, rūkykla ir, galbūt, distileri- Į Pleasant surroundings. Interesting 
i« (“Kamawnno” varvklal 1806 work in hoteI manager’s office. Able ja ( samagono varykla). to meet jpublic. Some shorthand nec- 
metais jis. savo nuosavybę par-| - essary.
davė, greičiausiai dėl to, kad in- Į ‘ Phone YA 7-ou80, e^st. 283 
dėnai atsisakė jį išrinkti savo ____ for interview.___________
"čyfu (viršininku), kadangi GENERAL OFFICE
jis savyje turėjo negrų kraujo. Plumbing and Heating Wholesaler 
Jis išsikėlė į St. Charles ir 1805 has excellent position for qualified 
metais padėjo ištirti Šiaurvaka- ??? ^T*5*’*.5 .. Excellent Opportunity.
nų teritorijas. SCHULHOF CO.

Du Sable mirė 1818 metais, j CHICAGO ° 348-1123

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkią Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

, I HOUSEKEEPER
Uždraudė abortus * F0R A widower

TAvru- a i XX--. • • m • Light house eleaning, plain cooking, uAV-bių Ąuk.-ciausiOJO Teis- steady work. Live-in. New immigrant 
mo teisėj as-Th urgood Marshall accepted,
panaikino trijų federal, diatrik- ““'TeTSKdO^1'5'’ 
to teisėjų vasario 1 dieną dviem 
balsais prieš vieną priimtą nuta- . ....js-;----------  _—==-
rimą, kuriuodbuvo leista Chica- help wanted — male 
gos ligoninėse daryti iki 3 mė- —. ■ B.rb>ntofcw ».lkl. 
nešiu nėštumo abortus. Cook DENTAL TECHNICIANS 
apskrities valstybės prokuro- ALL AROUND CHROME MEN. 
ras Edward Hanrahan pasakė, Testing, polishing and finishing, 
kad jis griežtai prižiūrės, kad 
abortai nebebūtu daromi. ‘ t lweuu ų urumK 5VIPLA DENTAL LAB.

Aukščiausiojo Teismo teisėjo 1951 W. 22 PLACE 
Marshall© nuosprendis ypač pa- —----------------------- ---------- ----
lietė Cook apskrities ligoninę, 
kuri jau buvo pasiruošusi dary
ti po 125 abortus kas savaitę ir I 
119 moterų jau laukė eilės šią ^experience necessary. Must be reliable 
savaite. - • ' - s I pay- Excellent benefits.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDAMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71 st STREET TEL. 925-6015
MACHINE OPERATOR 

TRAINEES
Will train men for positions as oper- 

f | a tors in fabrics roll processing. No 
Wj. 

j High pay. Excellent benefits.

JOANNA WESTERN MILLS 
2141 So. JEFFERSON

< .. . CA 8-3232
An equal opportunity Employer

DAŽAU NAMUS
' IS VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
"<■ . Pilna apdrauda.

L RUDIS - Tel. CL 4-1050

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

Kaip gyvena Panterų 
apsaugos ‘ministeris 

‘ ’ ft if
San Francisco Examiner pa f 

skelbė apiejiegrų “juodųjų 
panterų” partijos “apsaugosi* 
ministerio” Hue v P. Newtono
privatų gyvenimą, r -, v.; < Interior house painting and wall 

Kaitinamas:žmdgaus :tižniu- . cashing, neat work,.• 
Šimu jis yra. laisvas ptf $50,600 S^isonal prices, 
užstatu ir iki^tal gyvena sveti- rS<mqP’
ma. pavardę ,Don ,'.Pen , pąsiyą- Ki- > 
dinos. - . . 1 5 :

. ' - - : lĄdresu'1122 E. 46th Street ra-
“Ministerj”ųN'ewtoną iietikė-po/1“zfp>’. šaudyklių dirbtuvę, 

tai atpažino' Vignas švėčžas vie-įkur yąikų žaisliniai “revolve- 
no puošnaus Mpariainento Oak Į riukai” buVo perdirbami i mir 
lando* CaL€d'angofaiži<ytėIėva-hinai,šnudančius.--:- -- 
toriuje ir praneM.;; l<> apartadį'suimti 8 asmenys, Iš Jų pen- 
mento administracijai'. :Pasir6- Įa,^įUa^1ge_JluD_29 -iki-41 metn 
de. kad-Newton nbo fpriteW amžiaus, ir du vaikai, vienas 
lapkrmio įgyvena tame turtam 14 ir mas 13 met„ 
lių dangoraižyje,' nfoka $650 ‘ \; ......
mėnesinės .nu o mosJ ir turi paši _Į-__ _ ___ '
rašęs - visiems' metaiils koAtiJak i T R U' M P A’ I *^l
tą.,; Ponui “minišferiui’* '■ Iri (du- “ _________  _Jį
ris atidarinėti r-yra.:'-$peci&lus ‘ : J -: < ■ 
durininkas; . jis^rii.?-privadi< ■ %an. B SagMas pasiun(č 
p.rtii;. gimnastikos^^nbarĮ ir įer Bįf, tlž š. m. vasario mėn. 
h. !■ ,r. ka;, «- S920 116 Vasario Gimn. $700;
zidencijoje ' viena'.: Oaklando gįaeziežtanis ?200 ir Punsko 
gėlių firma kasdien £ jam, at- Gim $20 * 
siunčia šviežių gelių.. c. , ? - r :

‘ ' : ’ . j: — Anna Charaska,
Superior- teismas NewWnW'Luette parko. Lietuvių Namu 

bylą dėl Oaklandb policininko Savininkų organizacijos švie- 
1967 metų rudenį peršovimo timo va3ovė pasisakė prieš 
persvarstyti paskyrė atęinan- fiktyvių ir uždarų brganizaci. 
cio kovo 12 dienų. j jų veiklą apylinkėje, naudo-

~ ~ ' jant tai ąsmeniniams ar siau-
Gaujos ir ginklai Iros politikos tikslams. ' Jos'pa- 

4 ..... reiškimas tilpo spaudoje, nu-
. Chicagos policija penktadie- rodant konkretu pa^zdi. 

nio naktį padarėrtrijose. vieto-l ‘ . .’
se kratas miesto pietinėje daly-1 Mdrgaretę. A. Beleckis bai- 
je , ieškodama juodukų gat- §ė De Paul universitetą Master 
vės “Black P Stone nation” laipsniu Biznio administraci- 
gaujos ginklų sandėlio. Rado į jos, moksluose. Ji yra baigusi 
aštuonis šautuvus ? iŠ jii trys Southern Illinois u-tą. Carbon 
smarkios jėgos karabinai, ir dale, III. ir tarnavo konsultan 
apie 1,000 patronų amunicijos, te Illinois Bell telefomj ben

drovėje.

— Alice Lampsatytė, Valpa
raiso universiteto muzikos stu
dentė, vasario 21 d., 5 vai., Tė
viškės parapijos salėje ruošia 
piano koncertą. Ji išpildys 
Mozarto, Schumano, Barbeno 
ir Francko kūrinius. Nesenai 
ji sėkmingai išpildė juos uni
versiteto suruoštame koncer
te.

ČIKAGOS MIESTO DAIGAS

Taip atrodė pirmojo čikagiečio Jean Du Sable prie Chi
cago* upės žiočiy, Usūrinėje pusėje pirmasis namas, pa
statytas 1779 meteis. Vaizdelis H Andrees "History e< 

Chicago".

Mar-

♦ Rūpestingai Pildau Income 
Tax, P. Zailskas, 1934 So. 48 
Court, Cicero. Tel. OL 2-7066.

(Pr).

♦ Margučio rengiamame kon
certe, vasario 27, 28 d. Marijos 
aukštesniosios mokyklos audito
rijoje bus atlikta A. Ponchielli 
operos I Lituani uvertiūra, M. 
K. Čiurlionio simfoninė poema 
— baletas Jūra, D. Lapinsko ba
letas Infinitas VII. Ribėtai: 
Marginiuose ir Margutyje. (Pr).

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELĖ, liuksus rezidencija. , 6 

kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, 1% vonios, naujas garažas. 
$31,200.

GRAŽUS 2 BUTŲ mūras, 2 po 6. 
Naujas šildymas gazu, Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

VERTINGAS APARTAMENTINIS 5
-1 metu. $22,000 pajamų. - Nepaprastai 
■ | graži vieta, -arti- Marquette Parkoj Šu

tus,
Į LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne- 

,turi. Pastatytas turtingam rajone. 
(Kaina greitam Dirkėiui $77.000.

KUKLŪS NAMELIS — 2 butukai 
načiame Marquette Parke. Kaina 
$17.000 gal ir- mažiau. • įT f t;*

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brish- 
' ton Parke. Duoda virš- S16.000 nuo

mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500^,, . x

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina susi
tarsim. z- ’ •'

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

\ mokėta kaina grižta beveik, per 7. me-
A. & L. INSURANCE & REALTY i tus. 'v

. INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

£ LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai? *'

HOME INSURANCE
Call: Frank Žapolis 
3208% W, 95th St, .j 
.. . GA 4-8654

rnn mu

IMfVRAMCi

1 State Farm Fije^and Casualty

GERAI PILDOMI
INCOME TAX 
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave. 

Susitarimui 254-7450

Ju) U ' -«■ ’>■ * < w ref -

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer,
Chicago/III. 60632. TeL YA 7-5980

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
./rWr^. Namų, automobi- 

Xi ' rįf y. lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

V-įį.t^iumr. J Patogios išsimokė- 
|tmo sąlygos.

J. B A C E V I č I U S 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek REpublic 7-1941

Federalinią Ir valstijos pajamg 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Paraly paliudijimas 

NOTARYPUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43 rd STREET 

CL 4-2390

— Donna Kamm yra išrink
ta antram terminui Marquette 
Parko Senior Citizen klubo 
vicepirmininke. Ji dirbo Chi
cagos miesto valdyboje ir bu
vo aktyvi lietuvių organizaci
jose. ♦

w6.v.'. jBfe.i/.’’wtuni-s:'?;A

2 PO 6 MŪRINIS. 2. atskiri karštu 
vandeniu šildymai. gazu.;\’M(xferriids 
virtuvės. 2 automobilių garažas,^’ Mar
quette Parke. .«32.‘000.. ‘

PUIKT ^. MTEGAMU. . . 2^ '. Vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsvs radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv golfni lauku. $49.500.

5% KAMBARIU 8. metų mūras. .Ęa- 
diant šilima, alumihijaUs Įangąiįj',2 
automobiliu garažas, geroje .vietoje. 
Tilr ^94 900 ; ’ • ' '

R BTJTTT-K METU-MŪRAS'-Karsto 
vandenę Eazu.
ffai. auto’nob’Uarns pastatyti vieta, j 
vakarn<? Ava ' $115 hbo.

20 BŪTU IR KRAUTUVĖ;.
nivtu 20 metu mūra* Flpyikor kon- 
strukciia. Įbnamu virš $29,000 ihe-’ 
tams: T’k .MA5.0A0. . i ’S sjv *

4 BUTU Mūt?AS. Nauia šilima ^a- 
7ii. 2 antomobūni mum ^r»žas. La-1 
bai švari nuosavybė. > $44 500.: ?

NĖRIS TIK AI. ESTATE!'
3009 WEST 63rd -

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS;.. 
Namų Statyba Ir Remontu

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i 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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

l tuno-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”




