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AKARL „o JLAIDOS SOVIET
NAUJOJI LENKIJOS VYRIAUSYBĖ 
ATŠAUKIA KAINU PAKĖLIMUS

VARŠUVA. — Lenkijos vyriausybė, nesibaigiant darbininki 
streikams ir nepasitenkinimui, paskelbė, kad prieš Kalėdas pa 
skelbti kainų pakėlimai atšaukiami nuo kovo 1 d. Premjeras Pioti 
Jaroszewicz, pranešdamas šią žinią, įspėjo darbininkus, kad algą 
pakėlimų šiuo metu negalima tikėtis, priešingai, teks didint 
darbo našumą. 'Premjeras 18 valandų derėjosi su streikuojančio 
mis Lodzės tekstilės įmonių darbininkėmis, kurių streikas tęsės 
keturias dienas. Kainų pakėlimo atšaukimas yra jau antra ko 
munistų režimo nuolaida lenkų darbininkams. Pirmoji buvo padi 
dintų darbo normų panaikinimas sausio 26 d.

Lodzės komunistų partijos 
skyrius toliau veda derybas su 
darbininkais septyniose tekstilės 
įmonėse. Medvilnės audinių įmo
nėse moterys susirenka į darbus, 
tačiau, nepaleidžia mašinų ir visą 
dieną sėdi fabrikuose nedirtda- 
mos. Valdžia pažadėjusi mote
rims 5% algų pakėlimą. Toli
mesnes derybas tęsia lengvosios 
pramonės ministeris Tadeusz 
Junički. Buvo pašalinti keli įmo
nių direktoriai ir prižiūrėtojai, 
matyt, darbininkių atstovams 
reikalaujant.

% Stebėtojai Lenkijoje nenuma
to greito reikalų pagerėjimo, 
Lenkijos pramonė yra dideliuo
se sunkumuose ir žmonės nepa
tenkinti savo valdžia. Sakoma, 
kad naujas partijos vadas Gie- 
rekas turi žmonėse gerą vardą, 
nes jis 14 metų valdė Silezijos 
provinciją ir ten pagerino darbi
ninkų gyvenimo sąlygas. Kato- 
Wicų provinci j a laikoma. pavyz
džiu kitoms. pramonės šakoms, 

. nors čia vyrauja akmęną angiių 
pramonė. ’
.- ; - / T L •* - -i
* Lenku darbininku algos ma-

sfci-būtĮųi? pramonės planavimąs 
'centralizuotas,: įmonių priežiūra 
prasta;’ d.stū^ gaminamą broko, 
gaminiai menkos kokybes. Len- 

: kai, ypač šu šeimomis, vargsta ir 
šeimose- dažniausiai tūri dirbti 
keli šeimos , nariai, šiaip taip iš
siverčiamą .'su “kombinoxvanie”, 
kasi Lenkijoje reiškia’ vogti, kas 
p^kft.ūna’po ranka. Nauji keliai 
gfeit' šubyraį nes darbininkai ne- 
sūnaudoja statybai viso duoto ce
mento, didesnę jo dalį pavogda
mi ir parduodami juodojoje rin
koje.

“Kremlius dar nėra
• I 4 ' ’ * . 5 <

"suminkštėjęs”
ČIKAGA.' — “Chicago Today” 

antradienį vedamųjų skyriuje 
rašo: “Kremlin going soft? Not. 
yet”. Straipsnyje apsidžiaugia-, 
.ma žiniomis iš Lietuvos, kad Si
mas Kudirka, yra sveikas ir gy
vas. Jei ta žinia yra tikra, yra 
maloni staigmena daugeliui lais
vajame pasaulyje, kurie galvojo, 
kad jis bus greit ir sunkiai nu
baustas.

Galimas daiktas, sako laik
raštis, kad pasaulio pasipiktini
mo didumas privertė rusų val
džią pagalvoti apie Kudirkos nu
baudimą, o gal jie tiesiog dar 
nesuspėjo prie jo prieiti.

Pakartojęs žinią, kad Kudir
kos laivo kapitonas Popovas bu
vo nubaustas kariniame teisme 
ir dabar yra darbo stovykloje, 
laikraštis sako, kad dar neatėjo 
laikas galvoti, kad Kremliuje 
jau priimtas humaniškumas. 
Laikraščiui visas tas įvykis pri
menąs mušeiką, kuris nenori pul
ti mažesnio už save, kol daug kas 
žiūri. Jis savo pyktį išlieja ant 
kitos aukos, netaip visų mato
mos.

IŠ VISO PASAULIO

io rronre apie y,uw ameriKie^iy stovi pne Laoso sienos, sue 
miečiy daliniams, kurie Laose užėmė Ho Chi Minho keliu dalį.

ą vietna-

B AL HARBOUR. — Ameri 
kos darbo unijų federacijos vy
riausias komitetas pasmerk* 
prezidento Nixono pasiūlytą “lė 
šų pasidalijimo” su miestais ii 
valstijomis planą. Unijų vada 
sako, kad atskiros vietovės, ga
vusios 5 bil. dolerių, be federali- į 
nės valdžios priežiūros išmėtys 
pinigus be jokios tvarkos ir pla
no, neprižiūrės mažumų ar dar
bininkų teisių.

NEW YOiiKAS. — žydų gy
nybos lyga vėl pradėjo savo vei- j 
klą prieš sovietų diplomatus New 
Yorke. Policija suėmė lygos va-. sausio 30 d. Clevelande, Lietu- 
dą, rabiną Kahane. |viū Namuose, įvyko šiais me-

STOKHOLMAS. — Švedijoj tais pirmasis Pasaulio Lietuvių 
streiką paskelbė 500 dantistų. Bendruomenės Valdybos posėdis. 
Valdžios’ įstaigų tarnautojai (užtaikęs penketą valandų. Pir- 
streikuoja jau nuo vasario pra- mininkavo PLB pirmininkas Sta- 
džios. SYS Barzdukas, sekretoriavo Ant.

ČIKAGA. — Cook apskrities Gmliušiš. Be jų, posėdyje daly- 
komisijonierių prez. George W.’vavo vicepirmininkai dr. H. Bra- 
Dunne vasario 16 d. — vakar zaitis, Al. Laikūnas, M. Lenkaus- 

kienėriridr. V. Majauskas, PLB 
Kultūros Tarybos pirm-kas dr. 
Alg..Nasvytis ir PLB Švietimo 
Tarybos pirm-kas: Ant. Rinkū- 
nas. Nedalyvavo vykd. vicepirm. 
dr Ant. Butkus.

Metus baigus ir pradedant ki
tus, kiekvienas valdybos narys 
posėdyje glausta forma pateikė 
savo srities praėjusių metų 
liktų darbų apžvalgą, kartu 
ryškindamas šiems metams 
sibrėžtos veiklos metmenis.

PLB valdybos finansinė būklė 
buvo skaitmenimis pavaizduota 
jos iždininko Ant. Gailiušio. Pa
jamų turėta apie 4,500 dol., iš
leista apie 4,000 dol. Pajamas 
sudarė konstituciniai paskirų 
kraštų Bendruomenių įnašai, Pa
saulio Lietuvio prenumerata ir 
aukos jam JAV LB apylinkių 
įnašai, kurie pagal nustatytas 
taisykles turėtų būti 10% apy
linkių surinkto solidarumo mo
kesčio, galėjo būti didesni. Jų 
gauta 269 dol. 20 c. Greičiausiai, 
kad apylinkės solidarumo mo
kesčio nešrenka arba išrinku
sios su PLB valdyba nestropiai 
atsiskaito.

•Piniginių išteklių ribotumas, 
kurį padidina gautinos, bet ne
gautos lėšos, stabdė PLB užsi
mojimus, ypatingai jos kultūri
nėje veikloje, konkrečiai Kultū
ros Taryboje, švietimo Taryba, 
apie kurios darbus teks spaudoje 
atskirai prisiminti, galėtų ir sėk
mingiau reikštis, jeigu ji galėtų 
disponuoti didesne sąmata. Po
ra tūkstančių dol., kuriuos Lie
tuvių Fondas yra PLB paskyręs 
iš savo 1969 metų pelno, iki šiol 
dar negauta. Alna

buvo paskelbęs Lietuvos Nepri
klausomybės dieną ir kvietė vi
sus apskrities gyventojus daly
vauti tos dienos renginiuose. Pa
skelbtoje proklamacijoje pabrė
žiama, kad Lietuva nelegaliai 
pagrobta ir Cook apskrities val
dyba pflnai pritaria lietuvių troš
kimui Lietuvai laisvės ir nepri
klausomybės.

KARACHI. — Pakistane dvi 
stiprios politinės partijos: buvu
sio užsienio reikalų ministerįo 
Bhutto vadovaujama Liaudies 
partija ir Rytinio Pakistano 
Awami lyga nesusitaria dėl nau
jos Pakistano konstitucijos. Ly
ga reikalauja Rytiniam Pakis
tani pilnos autonomijos. Liau
dies partija grasina nedalyvauti 
konstitucijos svarstymo posė
džiuose, jei nebus įmanoma ieš
koti juose kompromisų dėl Pa
kistano ateities ir vienybės.

Paskelbė senus, 
H-jo karo laiškus
WASHINGTONAS. — Valsty

bės departamentas pirmadienį 
paskelbė slaptus II-jo Pasaulinio 
karo raštus, iš kurių matosi są
jungininkų ir jų to meto vadų 
santykiai. Viename laiške prezi
dentas Rooseveltas aštriai kri
tikuoja Churchiliui prancūzų 
gen. Charles de Gaulle ir sako 
nežinąs, ką su de Gaulle daryti. 
Rooseveltas siūlo padaryti jį Ma
dagaskaro gubernatorium. Roo
seveltas rašo, kad de Gaulle yra 
teisingas vyras, tačiau turįs me
sijo kompleksą.

Rosevelto karinių reikalų sek
retorius Henry Stimson rašo 
viename laiške prezidentui, kad 
Britanijos valdžia nelabai nori 
pulti Europą. Kitas susirašinė
jimas liečia britų tankų staty
bą. Amerika, pagreitinusi gamy
bą, prigamino per daug tankų, 
todėl ji siūlė Britanijai sustab
dyti savo tankų gamybą, o pirk
ti tankus iš Amerikos.

Pasaulio B-nei 
nemoka mokesčių
CLEVELAND, O. — š. m.

sys Barzdukas, sekretoriavo Ant.

at- 
iš- 
už-

/

LIMA. — Pelikonų Peru sosti
nėje Limoje netrūksta. Jie čia 
skaitomi tikra “sloga”, žiemos 
metu, kai pelikonai nebegauna 
užtektinai žuvies, jie atskren
da j miestą ir čia ieškodami ža- 
lėsų užtvindo gatves, suparali- 
žuodami trafiką.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Vakar Čikagos spauda pra
nešė, kad negrų kunigas John 
Barber šeštadienį organizuoja 
negrų žygį į Cicero. Vėliau, gal 
būt, bus žygiuojama į Marquette 
Parką ir į Gage Parką, žygių 
tikslas esąs atkreipti dėmesį į 
negrų getus. Cicero pasirinktas 
todėl, kad ten -žygiavo Kingas, 
kol dar buvo <^vąs.. Meras dr. 
Kingą apgavęs, todėl jo žygius 
reikėsią tęsti. -

■- ♦•Vakar Baltuose Rūmuose 
12 žuvusiųr.Vietname karių gi
minės- dalyvavo, ceremonijose, 
kuriose įnirusiems buvo skirti 
Garbės MedaliaL

♦ Automobilių darbininkų 
unijos prezidentas kaltina AMA 
— Amerikos gydytojų sąjungą, 
kuri slepianti nub žmonių tikrą
ją sveikatos padėtį Amerikoje. 
Sąjunga skelbianti tik tuos fak
tus, kur Amerika pralenkia kitas 
tautas, tačiau nuslepia faktus, 
jei jie rodo Amerikos atsilikimą 
nuo kitu vaisi vbiu.

♦ Vakar kongrese buvo ap
klausinėjimas dėl numatytos 
Aliaskoje statyti žibalo vamz
džių linijos. Kai kurie pasisakė 
prieš liniją, kurią žemės dre
bėjimui ištikus, žibalas užlietų 
tyrą, nepaliestą Aliaskos gamtą. 
Aliaskos gubernatorius pritarė 
linijos statybai, sakydamas, kad 
reikia rūpintis ne tik gamta ir 
gyvuliais, bet ir žmonėmis.
♦ Britanijos paštininkai atme

tė dar vieną valdžios pasiūlymą 
ir streiko nebaigė. Streikas už
truko jau 28 d.
♦ Japonija iššovė į erdvę sa

vo antrąjį žemės palydovą.
♦ Vakar Alto delegacija va

dovaujama pirm. dr. K. Bobe
lio, susidedanti iš vysk. A. Deks- 
nio, buv. Alto pirm. E. Bartkaus 
ir Cievelando Alto skyriaus pirm. 
A. Pautieniaus, išvyko į Wash- 
ingfoną dalyvauti Vasario 16-sios 
priėmime Lietuvos pasiuntiny
bėje. Vysk. A. Deksnys vasario 
18 d., ketvirtadienį, kongrese 
skaitys invokaciją. Yra numa
tyti delegacijos pasitarimai su 
JAV administracijos, kongreso 
atstovais, šiandien įvyks JAV 
Baltų Jungtinio komiteto posė
dis aptarti ir subendrinti pabal
ti ežių veiklą. Dr. K. Bobelis yra 
to komiteto pirmininkas.

“Lietuvos sukaktis”
NEW YORKAS. “New 

York Times” antradienį laiškų 
skyriuje įsidėjo F. Berzins laiš
ką, pavadintą “Lithuania’s An
niversary”. Autorius primena, 
kad vasario 16 laisvojo pasaulio 
lietuviai mini 53-čią nepriklau
somybės sukaktį ir tik Lietuvo
je nebus minėjimų, nes šalis yra 
okupuota Sovietų Sąjungos.

Nors sovietai varžo asmeni
nes laisves’ Lietuvoje ir nors 
Jungtines Tautos nenori atakuoti 
sovietinio imperializmo, laisvos 
Lietuvos idėja yra labai gyva. 
Kolonijų laikai yra pasibaigę.
Žmonės Sovietų Sąjungoje pra-

Laose Saigono daliniai perkirto deda reikalauti asmeninių lais-
apie pusę Ho Chi Minho kelių, vių, sovietinis imperializmas ir
Komunistai tais keliais jau ne- kolonializmas turi pasibaigti, 
begali siųsti ginklų ir-kareivių.

Nežinia, kokių dabar imsis tos neteisingumas Lietuvai, Lat-
priemonių Hanojus. Diplomat!-’ vijai ir Estijai privalo būti pa- 
niai stebėtojai spėlioja, kad ko- taisytas. Alės norime, gyventi 
munistai gali sustiprinti spaudi- geresniame pąsaulyje, l^e karų 

”* * ■ ir priespaudos,. o toks ^pasaulis
bus pasiektas, kada asmeninės 
laisvės ir laisvo apsisprendimo 
teisės bus duotos visiems žmo
nėms, įskaitant Baltijos šąlis.

Ką darys Kinija?
SAIGONAS. — Per paskuti

nes astuonias dienas Amerikos 
helikopteriai padarė į Laosą 5,- 
600 skridimų. Todėl nemažas jų 
skaičius buvo sužaloti ar numuš
ti. Helikopteriais gabenama 
amunicija vietnamiečių dali
niams, jais išvežami sužeistieji, i

mą pačiame Laose, arba gali ban
dyti tiesioginį puolimą iš šiau- 
rės-Vietnamo per demilitarizuotą 
zoną. Hanojus gali ir nereaguo
ti, palaukdamas kol Saigono da
liniai iš Laoso pasitrauks.
.. Didelę mislę sudaro ir Kinijos 
laikysena. Pekine įyyko jau ke
lios masinės demonstracijos prieš 
I^aoso invaziją. Kinų valdžia 
grasina Amerikai ir P. Vietna
mu! ir gali atsiųsti kariuomenę 
į Laosą. Yra žinių, kad jau nuo 

Jeruzalė bus 
žydų miestas 

• - . t ’

JERUZALĖ. — Izraelio namų 
statybos ministerija, nežiūrėda- 

1968 m. Laose yra Kinijos ka- ma tarptautinių kritikų,, paskel- 
reivių, kurie stato didelį, svar- ^ė savo planus Jeruzalės mies- 
bų kelią iš Dien Bien Phu. šiau- tui praplėsti. Numatoma pasta
ras Vietname, iki Mekongo upės ^yti 35,000 naujų butų, kuriuos 
Laoso-Tailandijos pasienyje. Be g7’ve^s 1^2’DOO naujų Izraelio 
kelių statybos dalinių, kinai Lao- piliečių imigrantų iš kitų kraš-
se turi tiekimo, priešlėktuvinės 
artilerijos, apsaugos dalinius, vi
so apie 14,000—18,000 vyrų.

e Prezidentas Nixonas pla
nuoja suvaržymus statybos pra
monėje, kad daugiau nekiltų dar
bo jėgos kainos.

Priei 6 mėnesius Urugvajuje buvo Fe- 
roristy pagrobtas amerikietis agrono
mas Claude Fly. Kiti jau galvojo, kad 
jo nebėra gyvo. Tupamaro grupės te
roristai savo kalinį nufotografavo ir 
nuotraukas išsiuntinėjo Urugvajaus 
spaudai, įrodydami kad Ffy yra gyvas.

TRYS SĄJUNGININKAI PRIPAŽįSTA: 
BERLYNAS NĖRA VOKIETIJOS DALIS

Bonos valdžia pritaria nuolaidoms
BERLYNAS. — Vakarų Vokietijos socialdemokratų partijos 

vadai, susirinkę Vakarų Berlyne, nutarė priimti vakarų sąjungi
ninkų užimtą poziciją Vakarų Berlyno klausimu. Amerika, Bri
tanija ir Prancūzija siūlo nusileisti komunistams ir pripažinti Va
karų Berlyną specialiu politiniu vienetu, neturinčiu su Vakarų Vo
kietija jokių konstitucinių ryšių. Sąjungininkai už šią nuolaidą 
reikalauja, kad sovietai pripažintų specialius santykius tarp Va
karų Vokietijos ir Vakarų Berlyno. Tie santykiai susidarę metų 
bėgyje. Socialdemokratų vadai ir pats kancleris Brandtas nutarė 
pabandyti šitokią formulę ir patikrinti ar sovietai rimtai nori pa
šalinti nuolatinius įtempimus Berlyne.

Toliau Berzins rašo, jog Jal

tų. Statybos ministeris Zev Sha- 
ref aiškiai pabrėžė, kad naujieji 
imigrantai garantuos, kad Jeru
zalė liks žydų miestas. Arabams 
bus .statomi namai kituose mies
tuose: Ramaloj, Betliejuj ir kt.

Izraelis Jeruzalės prįemįesčių 
statybai paruošti pakvietė gar
sius architektus iš Amerikos, 
Italijos ir kitų šalių. Bandoma 
statomus namus suderinti su Je
ruzalės miesto charakteriu, su 
gamtos bruožais ir istorinės 
reikšmės vietovėmis. Miesto pla
nus kritikavo Izraelio ir užsie-. 
nio spauda ne tik politiniais bet 
ir estetiniais sumetimais.

Šiuo metu Jeruzalė turi 275,- 
000 gyventojų, iš kurių apie 60,- 
000 yra arabai. Keturi nauji 
priemiesčiai turės priglausti 
apie 10-15 nuošimčių visų Izra
eliu atvažiuojančių imigrantų.

SAIGONAS. — JAV aviacijos 
pulkininkas, transporto lėktuvų 
eskadrilės vadas, Gerald Kehrli, 
46 m., karinio teismo buvo nu
baustas 3 metais kalėjimo ir 15,- 
000 dol. bauda už maruanos nau
dojimą. Jis ištarnavo karo avia
cijoje 28 metus. Baigęs bausmę 
jis galės išeiti pensijon.

Dabartinė Vokietijos konsti
tucija, jos 23-čias straipsnis kal
ba apie Berlyną, kaip apie Fe
deralinės Vokietijos dalį. Vaka
rų Berlynas sudaro vieną iš 11 
federalinių provincijų, nors jo 
22 atstovai bundestage, vokiečių 
parlamente, nebalsuoja ir į par
lamentą nėra renkami, bet ski
riami V. Berlyno miesto tarybos. 
Vakarų sąjungininkai šitokio V. 
Berlyno apibrėžimo nepripažino 
jau 1949 metais kada konstitu
cija buvo rašoma ir tuo klausimu 
padarė savo pareiškimą.

Ketvirtadienį įvyks naujas ke
turių didžiųjų susitikimas Ber
lyno klausimu. Britų ambasado
rius Sir William Jackling, Ame- 
rikos-Kenneth Rush ir Prancū
zijos Jean Sauvagnargues derė
sis su sovietų ambasadorium Ab- 

, rasimovu. šitie pasitarimai vyk
sta jau nuo kovo 26 d. 1970 m.

SovietaLgarantųoią įvažiavi- 
mą.Į -Vakarų Berlyną trim są
jungininkėms, tačiau negaran
tuoja jo Vakarų. Vokieti jai, ku
riai pataria dęl priy^iayĮmo? tei
sių tartis su UįbriShĮto yyriaųsy- 
be. Tačiau dabar/pasirašiusBo- 
nos-Maskyoš, sutartį, sovietams 
labai rūpi, kad tą sutartį Bonbs 
parlamentas rąpfikūotū. Bonos 
vyriausybė pirma reikalauja 
Berlyno klausimų išsprendimo. 
Brandtas pasakė, kad jis nerei
kalaus ratifikavimų, kol nebus 
garantuotas kelių į Berlyną sau
gumas. Ūž mėnesio V. Berlyne 
įvyks rinkimai. Jei iki> jų Ber
lyne pasisektų su sovietais,susi
tarti, Brandto partijai tai būtų 
nemažas laimėjimas, kuris vėl 
padėtų laimėti daugumą Berlyno 
miesto parlamente.

’ . .* *, 'X Į

Siekia geresnių 
ryšiiį su Libija

TUNISAS. — Amerikos vy
riausybė prašė Tuniso vyriausy
bės tarpininkauti ir padėti page
rinti santykius tarp Amerikos-ir 
Libijos. Kada jauni karininkai 
Libijoje nuvertė karalių Idrį ir 
paėmė valdžią, Libijos vyriausy
bė pasuko į kairę ir ėmė kriti
kuoti Amerikos politiką, ypatin
gai Izraelio rėmimą.

Sakoma, kad Libijos vadai ir 
toliau negali dovanoti Amerikai 
už paramą Izraeliui, tačiau jie 
nenori ir sovietų komunizmo įsi
galėjimo. Neseniai sovietai pra
šė Libijos leisti pasinaudoti Li
bijos Viduržemių jūros uostais, 
tačiau Libija leidimo nedavė. At
sisakyta ir nuo sovietų ginklų 
bei karinių patarėjų. Libijos val
džia nesutiko leisti sovietams ati
daryti kultūros centro Tripolyje. 
Libijos karinė valdžia komuniz
mo nemėgsta, nes jis prieštarau
jąs musulmonų tikėjimui. Libi
jos revoliucinės vyriausybės gal
va pulk, el Quaddafi pareiškęs 
Tunisui savo norą pagerinti san
tykius su JAV.
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VIENAS IŠ BŪDINGŲ KAZIUKO MUGĖS KVIESLIŲ 
V. Bacevičiaus nuotraukoje: skelbimas Clevelande

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

ŽMOGUS, GI Mę$ URVE, NEGALI SUPRASTI, 
REIŠKIA LAISVĖ.

ŽMOGUS, KURIS VISĄ GYVENIMĄ BADAVO, 
GALI PASOTINTI SAVO ALKIO.

MIRTI, SIEKIANT LAISVĖS, YRA VERTA RIZIKOS
(Iš rastųjų užrašų) SIMAS KUDIRKA

Kq tik gautas laiškas

Australijoje stovyklavo 180 broliy ir sesiy
IV-ji Australijos Rajono stovykla, pavadinta “Nemuno” var

du, įvyko sausio 2-13 Wonga Parke, Victorijos valstybėje, Yarros 
upės krantuose, apie 25 mylias nuo Melburno. Čia išaugo palapi
nių “miestas” su savo “priemiesčiais”: apie 180 brolių ir sesių.

Šio miesto “burmistrui” s. A. 
Karpavičiui talkino jo pavaduo
tojas s. v. v. si. R. Cibas, sto
vyklos adjutantas — ps. H. An
tanaitis, klebonas — ps. fil. kun. 
P. Dauknys, užsiėmimų — dar
bų vadovas ir stovyklos daktaras
— j. b. v. vi. R. Šarkis, iždinin
kas — ps. V. Stasiliūnas. Kiti pa
reigūnai : stovyklos laikraščio' — 
“Nemuno Gurgulių” redaktoriai
— ps. fil. kuri. P. Dauknys ir v. 
s. v. si. U. Kazokaitė, ūkvedys
— p. čėsna, ‘stovyklos virėja — 
p. Liubinieriė.’ ■

“Priemiesčių*7— pastovyklių 
-viršininkų pareigas ėjo: skau
čių v. s. v. si. L. Apinytė, skautų
— S. v. pi. G. Tamašauskas, sk. 
vyčių — s. v. si. A. Baltrūnas, 
jūrų skautų —j. b. si. A. Gru-j 
žauskas, vilkiukų — ps. S. Da-

Sausio 5-6 stovyklos ribose, 
įvyko LSS, Australijos Rajono 
Vadovų Suvažiavimas. Suvažia
vimui pinnin inkavo s. y. v. si.

R. Cibas. Be reikalų aptarimo, 
antrosios dienos bėgyje buvo iš
klausyta s. J. Makulio paskaita 
— “Skautybė ir jaunieji vado
vai”, sukėlusi gyvų diskusijų. 
Suvažiavime dalyvavo 19 vado
vų iš visų, rajoninėje stovykloje 
dalyvavusių, vienetų.

Sausio 7 d. vakare, po laužo, 
įvyko sk. vyčių sąskrydis, ku
riame dalyvavo 23 sk. vyčiai. 
Sąskrydį pravedė s. c. j. s. V. 
Vaitkus. Nauju rajono vyčių 
skyriaus vedėju buvo išsirinktas 
s. v. pi. R. Badauskas.

Sausio 8 d. prisiminta Lordo 
R,. Baden-Powell’io mirties su
kaktis., j Rytinio vėliavos pakėli
mo metu, vėliavą nuleidus pu
siau stiebo, perskaitytas B. P. 
paskutinis laiškas . skaųtams- 
tėms.

■ Iš o- GL Gėelongo radijo sto
ties visą stoyykla klausėsi lietu
viško skautams skirto pusvalan
džio, ktirį paruošė p.- Jomantienė..

S. A. J.

MINTYS

DIENAI
Žengiant į gyvenimą

VEIDAI

DARBAI
★ Susitiksime ir šoksime 

Knights of Columbus salėje. 
Penktadienį, vasario 19 d., lygiai 
7:00 vai. vakaro Knights of Co
lumbus salėje, 69-tos ir Oakley 
gatvių kampe, įvyks “Kernavės” 
tunto ruošiami šokiai Chicagos 
skautiškajam jaunimui.

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

“Kernavės” skaučių turttas
★ Didžiojo Lokio kalnų stovy

klavietei dar trūksta 8,000 doL 
Los Angeles skautai prieš 5 me
tus įsigijo stovyklavietę (11 ak
rų) dosnių tėvų ir tikrai susipra
tusių lietuvių pagalba. Bet sto
vykla dar nėra pilnai, pagal val
džios reikalavimus, įrengta. Dar
bams baigti, kad praeitų inspek
ciją reikia virš 8,000 dolerių 

Skautai bando visokiausiais bū
dais tą sumą sutelkti: ruošia ba
lius, gegužines, Kaziuko muges. 
Bet tos pajamos tepadengia sko
lų nuošimčius.

Ir vėl reikia kreiptis į tėvus 
ir lietuviškai susipratusius lie
tuvius prašant aukų. Tikėkit, 
yra labai nemalonu skambinti 
žmonėms ar važinėti į namus ir

KVIESTI

Vyr. Skaučių židinys “Vili-’ 
ja” kasmet nešą labai didelę naš- 
■tą. išių sesių rūpestis yrą,ne tik 
pagaminti visokių gėrybių sa
vo paviljonui, bet ir papildyti 
skaučių . bei paukštyčių pavil
jonus. Jau ne vienos židiniętės 
namuose kraunasi, daugėja len
tynose mugės fantai. O to dar
bo- dar vis galo nesimato!

šiais-metais mugės stalai ir 
vėl jĮ^i^uoš gražiomis lietuvis-, 
kais .tautiniais " dfabužiail^pa- 
puoštomiš lėlėmis, įvairiais iš
kaišytais ir išaustais namų pa-; 
puošalais -— pagalvėmis, take
liais ir kitokiais “dalykais...Ne
maža ši ateinanti mugė^žadą ir 
Įvairių medžio išdirbinių f droži
nėtų kryželių, koplytėlių, statu
lėlių, paveikslų, išdegintų papud- 
šalų, lėkščių ir kitokių smulkes
nių papuošalų, namam. Kaip ir 
kasmet, mažiesiem mugėš lan-

kuri įvyks kovo 7
Jąu nuo „ rudens . Nęw; Yorko

- 'skautai ir škautes pradejo ša- 
' vo didžiausią metų bėgyje dar-
- bą. Tas darbas ir yra pasiruoši

mas kasmetinei Kaziuko mugei.
'r Kiek vienais, m et ai s sumanūs va- 
f dovai. -tartum iš gausybės ra- 
“ go, atranda .vis naujų idėjų, ku- 
Į rias įgyvendina broliai ir sesės, 

neišskiriant ir pačių; mažųjų.
-• Visi sutartinai dirba, stengia

si, todėl ir, mugės dienai atėjus, 
draugovių stalai pasipuošia gra
žiomis vertingomis' įvairiaspal- kytojam bus galima pasirinkti 
vėmis prekėmis. Visiems čia bū- vosokios rūšies žaislų ir kitokių- 
na proga įrodyti savo skautiš
ką sumanumą ir nagingumą.

prašmatnybių.
Mugės metu veiks New Yorko

SKAUTYBĖ vaikams iš pat 
pagrindų patinka, ypatingai, 
j eigų vadovai stengiasi širdyj e 
siekti esminio tikslo: kad pats 
skautas taptų pilnesnis asmuo 
iš vidaus ugdydamasis.’ •' Bran
giausias skauto turtas yra drau
gystėj sveiku būdu sukurta tarp
— •• ■ ■ __ ■ ___ '

skautų, skaučių. Jie kartu iš
gyvena jaunatvišką džiaugsmą 
gamtoje, bendrai planuotais už
daviniais kitiems padėti, visu . 
tuo, ką mato, girdi, užuodžia, 
jaučia. Išgyvendamas draugys
tę praktiškame gyvenime, vai
kas išmoksta pasireikšti už šei
mos ribų — su kitais sugyven
ti, taikytis prie kitų, suprasti, 
įvertinti.

s. ČESLOVAS KILIULIS, 
Liet. Skautu Brolijos Vyriausio 

Skautininko Pavaduotojas
s. Č. Kiliulis BSA organizacijoje, ku-

Skaūtams Tiemti' Komiteto bufe
tas, bus paruošti karsti lietuviš
ki valgiai pietum. Vyr. skautės 
ruošiasi vėl įsirengti kavinę, ku
rt viširomėt Būna kupiha -skanių 
tortų,- įvaifiti saldumynų ir ga
luojančios; kavos; - ■

^Tod'ėl ir tienubstabu, kdd N. 
Y. visuomenė kasmet laukia', ka- 

. dą ląikrašęjaj pradės .ręįiamuoti 
skautų ruošiamą* Kaziuko mugę.

Tad tegul nebūna nei vieno, 
-kuris šių metų kovo 7 neatsilan
kytų mugėn, kur dar kartą ga
lės įsitikinti “Neringos” ir Tau
to tunttĮ skautų-čių darbštumu. 
Visus kviečia patys mažiausieji 
savo Šukiu: — Jūs turėsit gra
žų daiktą, — mes turėsim pini-

Nepamirškite paūgės datos, ir 
kovo 7 tDc&nėš visus pamatyti 
Viėšpatieš Atsimainymo parapi
jos salėje, Maspfeth, N. Y., New 
Yorko skautų-čių Kaziuko mu
gėje!

JAUNAM: ŽMOGUI svarbiau
sia jo savijauta: ką jis pats apie 
save mano.' Pareikšdamas ir to
bulindamas savo sugebėjimus 
užsiėmimuose, skautas yra kitų 
įvertinamas pagyrimu, patyri
mo laipsniu ar specialybe. Svar
biausia, j is £ pats pajunta, kad 
gali atsiekti tų^ dalykų, kurie tu-

. , . Ill 1 S. V. XSJL11U115 VJ.5OJLLLZ^1VAJL/JC, A.U’

n vertes: pvz., pagalbą kitiems, priklauso viena Bostono skautu 
sveikata, mokslą, ir visa tai jo draugovė, baigė Gilwellio kursus ir 
amžiui tinkamu bei prieinamu įatiaraištį, šio žiedą ir virvutę su gil-

wellininku “kauliukais”.būdu. Atrasti ir išbandyti savo 
asmenišką pajėgumą labai svar
bu, kad žmogus paaugęs pasiti
kėtų savimi.

PRIE DRAUGYSTES po at
viru dangumi ir sveikos savi
jautos reikėtų pridėti dar du da
lyku, kurie praturtina skauto 
gyvenimą. Per skautišką pro
gramą jis išmoksta įvairių dar
belių ir nikių, kurie neretai pa
rodo kelią j profesiją, kurią jis 
paaugęs pasirenka. O sąmonin
gas ir kruopštūs veiklos plana
vimas skiltyse, draugovėje, sto
vykloje duodd didelį organizaci
nį patyrimą.

I;

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

FOTOGRAFAI GAUDO IR TOKIUS MOMENTUS, 
kai pavargstama Kaziuko Mugės ruošoje

G. Plačo nuotr.

TĖVAI DŽIAUGIASI, kad jų 
vaikai užsiima skautiškai, ne
laksto gatvėse. Dar svarbiau, 
skautiškos pastangos papildo 
šeimos lietuviškas pastangas ir 
jas ištiesia už šeimos ribų į drau
gų tarpą, o vėliau, skautų vyčių 
ir vyresniųjų skaučių amžiuje, 
— į platesnę visuomenę, kurioje, 
sukūrę šeimą ir pasirinkę gyve
nimo kelią, jie savarankiškai 
reiškiasi.

Lietuvių bendruomenė skau
tuose, kaip ir kitose jaunimo or
ganizacijose, randa jau apjung
tą jaunatvišką šeimą, kurioje ug
doma tautinis sąmoningumas ir 
organizacinis sugebėjimas.

SKAETIJ A, NR. 3

raidinių knygelė puikiai tinka ir 
lituanistinėms mokykloms.

Kaip įžangoje išsireiškia B. 
Kidolienė, “Skautavimo idėja pa
remta žaidimu, nes tai pati jau
nimo mėgstamiausia užsiėmimų 
forma, atnešanti daugiausia nau
dos skautiškam auklėjimui”, šie 
žodžiai turėtų skautų vadovams 
priminti, kiek tokia knygelė pa
lengvins darbą, auklėjant jau
nuosius.

žaidimų knygelę išleido Liet. 
Skaučių Seserija. Jos kaina tik 
1 dol. ir gaunama pas vienetų 
tiekimo skyrių vedėjus ir skau
tiškos literatūros platintojus.

★ Jaunimo metų atgarsiai 
kukliame leidinėlyje. Akademi
nio Skautų Sąjūdžio — Filiste
rių Skautų Sąjungos lėšomis Ko
mitetas Jaunimo žygio už Tikė
jimo Laisvę šiomis dienomis iš
leido 20 psl. brošiūrą “Lietuviai 
kunigai 1966 Jaunimo Metais . 
Leidinėlyje pateikta tik statis
tikos medžiaga; be pastabų, ko
mentarų, be išvadų. Susidomė
jęs skaitytojas, betgi, ras daug 
nežinotų ir lituanistinių naujie
nų. - • • . G

Pvz., iš viso pasaulyje kunigų 
yra 1663. Europoje — 934 (Lie
tuvoje 833), š. Amerikoj — 644, 
P. Amerikoje — 54, Azijoje — 
T2,. Australijoje —8, Afrikoje 2 
ir nežinoma gyvenama vieta — 
6. Lietuviškų parapijų —_ 96 
vien š. Amerikoje. Kituose kraš
tuose mažiau. Leidinys duoda 
žinių ir apie lietuvių vienuolijas, 
vienuolius ir vienuoles.

Įdomios žinios apie, lietuvių 
pasiskirstymą atskiruohe konti- 
nentuošeir kiekvienoje valstybė
je. Lietuviai apskaičiuojami pa
gal Lietuvoj e'gimusius ir- pagal 
-lietuviškai kalbėjusius . tėvus. 
Pasaulyje priskaičiuojama 5,- 
519,535 liėtutiar' : * •
' Leidinio statistinė medžiaga 
surinkta iš; oficialių šaltinių: 
JAV 1960 m. gyventojų surašy
mo; The Official Catholic Direc
tory 1966 m.„ iš Lietuvių Enci
klopedijos, pagal JKunįgų Vieny
bės surinktus duomenis ir perio
dinėje spaudoje spausdintus jat-

prašyti pinigų, bet kitos išeities 
nėra. Tikimės, kad Kalifornijos 
lietuviai atvers širdis ir piniginę 
šiam kilniam jaunimo auklėji
mo darbui.

Mieli Los Angeles ir visos Ka
lifornijos lietuviai, savo dosnio
mis aukomis paremkite jaunuo
sius, kurie nori likti Lietuvos žie
dais.

Los Angeles skautai pradėjo 
savo vajų sausio mėnesio pabai
goje. Užbaigs koncertu kovo 6 d. 
Koncertą duos mūsj pačių už
augintos meno pažibos muzikos 
ir baiso srityse :• skautės B. Dab- 
šienė, sopranas ir pianistė R. 
Apeikytė.

Penkių metų stovyklavietės 
įsigijimo proga ruošiamas dide
lis skautiškai nuoširdus pokylis 
gegužės 15 d. (vi)

★ Praeitos vasaros kelionę į 
Lietuvą skaidrėmis iliustravo j. 
v. s. Br. Juodelis sausio 31 d. 
Chicagos Sakutininkų-ių sueigo
je. Ekskursijai, kurią sudarė 
14 žmonių, buvo leista aplankyti 
Vilnių, Pirčupį, Druskininkus, 
Kauną ir Trakus. Priskirti prie 
grupės vietiniai vadovai — gi
dai (ir gidės), o taip pat ir kelio
nėse sutiktieji, parodė daug lie
tuviško draugiškumo ir nuošir
dumo. Paties pasakotojo dary
tos spalvotos skaidrės buvo la
bai ryškios ir natūralios.

Šios skautininkų-ių sueigos 
dalyviai, apiberdami klausimais, 
pašnekesyje su skaidrėmis pra
leido nejuntamas dvi valandas.

Staigmena mėgstantiems 
žaidimus: net 347 žaidimai. Ne
seniai iš spaudos išėjo nauja kny
ga “Skautiški žaidimai’’. Šio lei
dinio iniciatorė, paruošus leidi
nį spaudai, yra ps. Birutė Kido
lienė, 130 puslapių knygoje pa
talpinta .net. 347 žaidimai, ku
riuos surinko — ps. Birutė" Ki
dolienė, s. kun. Antanas . Sau- 
laitis S-. J. ir s.. Liūtas Grimus. 
Daugumas žaidimų yra paimti iš 
sesės Kidoliehės ir brolio Sau-' 
laičio asmeninių užrašų, surink
tų per eilę, metų. Kai kurie lie
tuviams skautams, tinkamesnį, 
žaidimai yra versti iš vokiečių 
kalbos skautiškų- vadovėlių ir iš j skįrų* asmenų apskaičiavimui 
anglų kalba vadovėlių “Games 
for Girl Scouts” ir “Scoutmasters

Griniaus ir A. Saulaičio, S. J., 
gauta ir nemaža lituanistinių ir 
liet, liaudies žaidimų, todėl ši

^Leidinį paruošė kun. Kęstu
tis žemaitis, viršelį piešė Al^ir- 
dą^Eį^dįoįįs.. JSp^ude Galinda 
Press, Ine. Tiražas 500 egz. Ko
miteto adresas: 1911- Beverly 
Hills, Euclid, Ohio, 44117.

What if we told you

already own over $52 billion 
in Bonds.

It’s called pride.
It just so happens that most 

Americans still choose to drink 
this is the best piece of real 
estate going.

If you happen to be one of

A little over 4 dollars for 
every 3 you invest Plus, the 
privilege of buying die new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these arė the selfish
reasons for buying Bonds.

Good, but selfish.
There’s one other very im-

You wouldn’t like it, of course.
Yon see, one of the nice 

things about buying U.S. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all. if you think 
they’re a get-rich-quick scheme, 
forget it Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
haul For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a buck.

They do pay off, however. 
Handsomely, as a matter of fact

of ourš, why not buy into it 
Sign up for Ac Payroll Sav

ings Plan where you work.
Or go to your bank.
And cough up that $18.75. 
Please.

Take stock in America
Buy LLS. Savings Bonds & Freedoifi Shares

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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ST. TRINKA

(Tęsinys)
Per Žagarės miesto vidurį te

kėjo Švetės upė, kuri skyrė Ža
garę į dvi dalis, iš kurių viena 
buvo vadinama naująja Žagare, 
o kita —- senąja.

Žagarėje buvo 2 R-Kat. baž
nyčios, iš kurių senoji buvo pa
statyta 1528 metais, o naujoji 
1623 metais, karaliaus Zigman
to Augusto viešpatavimo laikais.

1812 metais, Prancūzijos im
peratoriui Napoleonui žygiuo
jant su savo kariuomene per 
Lietuvą, senosios Žagarės medinė 
bažnyčia ir klebonija sudegė. Jos 
vietoje Sirutavičius pastatė nau
ją mūrinę bažnyčią. Ar jis bu
vo tos bažnyčios klebonas, ar 
koks didikas — tikrų žinių nėra.

Prie pat Žagarės miesto, pietų 
pusėje, prie vieškelio žagarė- 
Kruopiai, ant švetės upės kranto, 
buvo piliakalnis, ant kurio, pagal 
padavimą, senovėje, karaliaus 
Mindaugo laikais, buvo iš ąžuo
linių medžių pastatyta kuni
gaikščio žvelgaičio pilis. Kad ant 
to piliakalnio tikrai buvo kokie 
tai trobesiai, tai liudija randa
mos ant jo išdegintos iš molio 
žalios spalvos koklių šukės. Iš 
to matyti, kad ant to piliakalnio 
buvo trobesiai ir kad jų apšil
dymui buvo pastatytas iš koklių 
pamūrytas pečius.

Amžiams praslinkus, pilis bu
vo sudeginta ir jos pėdsakų be
veik neliko. Liko tik sena liepa, 
kuri augo piliakalnio pakrašty
je. Nepriklausomybės laikais vi
durinės mokyklos mokiniai ant 
to piliakalnio pasodino jaunų pu-

Saicių, bet ar jos prigijo, neži
nau, nes 1921 metais persikėliau 
gyventi j Šiaulių miestą ir man 
to piliakalnio aplankyti nebete
ko.

Motina man pasakojo, kad 1890 
metais Žagarės mieste 
choleros epidemija, nuo 
mirė labai daug žmonių 
tingai daug mirė iš žydi 
nes tuo laiku jų Žagarėj d 
veno ir jie neprisilaikydavo šva-1 
ros taisyklių. Motina pasakojo, ■ 
kad choleros epidemija biivo , 
tiek išsiplėtusi, kad žmonės mir-; 
davo net eidami gatvėmis. Mi- i 
rusiųjų surinkimui, ir jų laidoji
mui buvo pasamdyti specialiai Į 
žmonės, kurie važinėdavo su ve- į 
žimais ir, surinkę lavonus, juos j 
veždavo į kapus laidoti.

Senosios Žagarės bažnyčios rū
syje, pusiau stikliniame grabe, 
buvo laikomi šventosios Barbo
ros palaikai. Pagal padavimus, 
ji buvusi kunigaikščio žvelgaičio 
karvedžio Umiestausko duktė. 
Ji buvusi labai dievobaiminga, 
todėl po mirties buvusi palaido
ta senosios Žagarės bažnyčios 
rūsyje, į kurį buvo įėjimas iš 
šventoriaus. Senosios bažnyčios 
klebonas pasakojęs, kad ji po 
mirties padariusi daug stebuk
lų. Todėl Popiežiaus buvo pri
pažinta už šventąją. Jos kūnas 
buvo sudžiūvęs lyg kempinė ir pa 
našus į mumiją. Jis išsilaikė ne- 
sugedęs. Jos veido viena pusė 
buvo pajuodavusi. Seni žmonės 
pasakojo, kad 1812 metais, laike 
gaisro, kai sudegė senosios Ža
garės bažnyčia, šventoji Barbo
ra išlipusi iš grabo, išėjusi iš de-

?•

siautė 
kurios

Lietuvaitės tautiniais drabužiais

SAVAITĖ, KURI SUKRĖTĖ KOMUNIZMAI
Pabaltijo darbininkai parodė, kad 
raudoniju delly galima nusikratyti

1 j carą, kuriam pervestos
I Lenkijos saugumo, žvalgybos, 
provokacijos, ir egzekucijos in
stitucijos.

Baltijos Pamario darbininkai 
parodė, kad visos tos raudonųjų 
utėlių pasistatytos savisaugos 
užtvankos žemės drebėjimui už
ėjus yra sugriaunamos. Reikia, 
kad tatai įsidėmėtų ir galvoje 
turėtų visi komunizmo paverg-

Kst^snį kaip kiti darbininkai.
Masinis mitingas su ministe- 

Į riu Kocioleku baigėsi visuotinu 
Į sumišimu.

Ta pati vakara Gdansko lai- visos . . .. .

Ugamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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 r ... ...... -- -------------------------- ---------------------------------------- __
siems bei jaunimui:

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

2. Vanda Franlcienė • 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 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais 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 
vaikąrns 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 
Eiliuoti 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.

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- • •_

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

gančios bažnyčios rūsio, įlipusi 
į šventoriuje augantį medį ir 
laukusi iki pasibaigė gaisras. 
Degant medinei bažnyčiai, bu
vęs didelis karštis, nuo kurio jai 
apdegė veido pusė. Užsibaigus 
gaisrui, ji vėl sugrįžusi atgal į 
grabą, į savo poilsio vietą.

Pagal padavimą jos tėvas, ku
nigaikščio Žvelgaičio karvedys 
karaliaus Mindaugo viešpatavi
mo laikais, su savo kariuomene 
buvo užpuolęs Rygos miestą, ku
riame tuo laiku buvo įsitvirtinę 
kalavijuočiai. Su savo kariuome
ne nusiaubęs Rygos miesto prie
miesčius, jis su grobiu grįžęs at
gal į Lietuvą. Tačiau begrįžtant, 
tarp Rygos ir Mintaujos miestų, 
prie Olainės, jo kariuomenę pa
sivijo kalavijuočiai su didesnė
mis jėgomis ir jo kariuomenę 
nugalėjo. Laike mūšio karvedys 
Umiestauskas žuvęs ir jam bu
vusi nukirsta galva, kurią kala
vijuočiai pamovę ant ilgo iešmo 
atnešę Į Rygos miestą ir nešio
dami gatvėmis džiaugėsi perga
le. Kiek tuose padavimuose yra 
teisybės — nežinau. .

1939 metais, nakties metu, ko
kie tai chuliganai, šventosios 
Barboros palaikus iš grabo iš
ėmė ir pastatė prie klebonijos 
durų. Klebonas tą vakarą buvo 
nuėjęs pas naujosios Žagarės kle
boną lošti kortomis. Belošiant 
išgėręs kelius stikliukus degti
nės, todėl jautėsi drąsus. Apie 
vidurnaktį grįžęs namo rado prie 
klebonijos durų pastatytą lyg 
kažkokią baidyklę. Manydamas, 
kad koks šposininkas norėjo jį 
pagąsdinti, jis rastąją baidyklę 
Įsinešė į savo miegamąjį kamba
rį ir, pastatęs ją į kampą, nuėjo 
miegoti. Sekantį rytą paaiškėjo, 
kad rastoji baidyklė yra švento
sios Barboros palaikai, kurie vėl 
buvo padėti atgal į grabą esan
tį bažnyčios rūsyje. Kas juos iš 
grabo išėmė — išaiškinti nepa
vyko.

Bolševikams okupavus Lietu
vą, pagal gautas iš Lietuvos ži
nias, šventosios Barboros palai-

ROCKFORD, III.
Dalyvaukime Vasario 16-os 

minėjime
Kaip kasmet, taip ir šiais me

tais, vietos Altos skyrius ypa
tingai kruopščiai ruošiasi kuo 
iškilmingiausiai paminėti Vasa
rio 16-tąją, tai yra Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 53 
metines. Minėjimas įvyks Lie
tuvių klubo didžiojoje salėje va
sario mėn. 21 d. Pradžia 1:30 
vai. po pietų.

12 vai. šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos bažnyčioje bus 
atnašaujamos šv. mišios lietuvių 
kalba. Mišias atnašaus svečias, 
kanauninkas Vaclovas Zakaraus
kas, už žuvusius dėl tėvynės Lie
tuvos laisvės.

Tuojau po pamaldų vykstame 
į salę, nes 1:30 vai. bus iškilmin
gas minėjimas.

Minėjime dalyvauja kongres- 
manas John B. Anderson, kuris 
pasakys pagrindinę ir labai svar
bią kalbą apie incidentą su S. 
Kudirka.

Po svečio kalbos, kaip ir vi
suomet įvyks aukų rinkimas, 
skiriamus tik Altai, o ne kam 
kitam.

Meninę programą išpildo vieš
nios iš Čikagos, Tautinių šokių 
grupė, kuriai vadovauja pagar
sėjusi ir žymi šokių vadovė p. 
I. Smieliauskienė.

Po visų programų užkandžiai, 
pokalbiai bei naujos pažintys su 
viešniomis.

Mieli lietuviai-ės, prašome kuo

Nepaisant, kaip komunistai ir 
besistengtų mažinti ir švelninti 
darbininkų sukilimą Lenkijoje 
praeito gruodžio mėnesį, to fak
to nebepasiseks jiems nuslėpti. 
Kaip gaisro kibirkštys gandas, 
kad vienoje komunistų pajung
toje valstybėje sukilę darbo žmo- 

nuvertė valdžią, pasklidęs
po visas raudonojo maro apsės
tas šalis, tvylos ir rusės kol kur 
kitur ir eventualiai visur pakils 
pakankamai stiprus vėjas visuo
tinam sukilimo gaisrui kilti.

Laisvoji lenkų spauda tuos 
gruodžio įvykius Baltijos pajū
rio miestuose pavadino “Tydzien, 
ktory wstrząsnal polską”, bet 
turint galvoje tų įvykių apimtį 
ir rezultatus, galima drąsiai pa
sakyti, kad tai buvo “savaitė, 
kuri sukrėtė komunizmą”. Nes 
buvo jau eilė kruvinų sukilimų
prieš raudonuosius parazitus, — 
toje pačioje Lenkijoje, Vengri
joje ir Rytų Vokietijoje, bet nie
kur pasekmės nebuvo tiek ža
dančios, kaip šį kartą. Gdansko, 
Gdynės, šcecino (Stettino) ir kt. 
miestų darbininkai parodė, kad 
visi tie jų vardu apgaulės ir jė- 

j gos keliu valdžią pasigrobusie
ji, nepaisant kaip giliai į tautos 
raumenis įsisiurbę, yra galimi 
nusikratyti, nors tatai dabar ne
mažai kraujo ir ašarų kaštuos.I *

Vladislovas Gomulka, kurs 
Lenkijoje mėgino vaidinti kinų 
“tėvo” Mao Tsetungo rolę, po 
keliolikos metų viešpatavimo 
staiga išlėkė iš valdžios balno 
kaip pūkelis vėjui pūstelėjus. 
Maskva Gomulkos vietą tuo tar
pu užkišo žmoniškesnių ir su- 
kalbamesniu technokratu Ed
vardu Giereku, bet atsargos dė
lei — lygiagrečiai pasodindama 
sau ištikimą Kremliaus auklėti
nį ir Stalino batų laižytoją Mo-

Kaip prasidėjo lenkų Pamario 
darbininkų sukilimas

Lenkijos Pamario darbininkų 
sukilimas prieš komunizmą pra
sidėjo praeitų metų gruodžio 12 
d., šeštadienį, kai atvykęs iš Var
šuvos į Gdanską (Dancigą) eko
nominių reikalų (rodos, darbo ir 
pramonės) ministeris Stanislo
vas Kociolekas susirinkusiems 
3,000 laivų statyklos darbinin
kams papasakojo, kad jau nuo 
ryt dienos, t. y. nuo sekmadie
nio gruodžio 13 d. pakeliamos iki 
20 nuošimčių maisto produktų ir 
vartoj imo reikmenų kainos. Dar
bininkai į tai aistringai užpro
testavo ir pareikalavo paaiški
nimų, kodėl kainos staiga dra
koniškai pakeliamos, kuomet 
valdžios propaganda skelbia, kad 
ekonominė padėtis gerėja?

Kociolekas dar aistringiau rea
gavo, pareikšdamas, kad darbi
ninkai privalo “demokratinio 
centralizmo” dėsnius priimti, o 
visi kas nenori priimti ar šiau
šiasi, yra “antisocialistinis ele
mentas”, kurs priešinasi valdžios 
potvarkiams, ir kad tuo labiau 
“antisocialistinis” yra laivų sta
tyklų darbininkų nepasitenkini
mas, kurie atlyginimą gauna

vų statyklose darbas sustojo. 
Naktinė pamaina irgi atsisakė 
dirbti. Prie jų prisijungė ir uos
to dokininkai. Sekmadienio rytą 
laivų statybininkai ir dokinin
kai nužygiavo prie partijos (PZ- 
PR) vaivadijos vykdomojo (K- 
W) komiteto rūmų, kuriuos sau
gojo “tik” mažas iš 20 milici
ninkų MO (saugumo) dalinys. 
Vienas KW sekretorius paliepė 
darbininkams išsiskirstyti. Da
lis paklausė ir grįžo, kiti likosi 
gatvėje ir pradėjo šūkauti “Duo
nos! Duonos! Šalin Gomulką!” 
Prie demonstrantų beregint pri
sidėjo dideli būriai studentų ir 
moterų.

Staiga i minią pasipylė šūviai. 
Kai kurie krito sužeisti, keli ne
gyvi. Dabar minios įtūžimas 
pasidarė bauginantis. Darbinin
kai kaip kokia lava pasipylė prieš 
KW rūmus saugančią miliciją 
ir ją šluote nušlavė nuo žemės 
paviršiaus. Kiti supuolę vidun 
pradėjo ardyti įrengimus ir pa
degė namus. Gaisras negesina
mus namus netrukus prarijo. 
Taip prasidėjo savaitė, kuri su
krėtė ne tik Lenkiją, bet visą ko
munizmą. J. Pr.

(B. d.)

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

skaitlingiausiai bei vieningai da
lyvauti pamaldose bažnyčioje 
bei salėje. Taipogi prašomos mie
los ponios ir panelės kiek ga
lint daugiau dalyvauti pasipuo- 
šiusios tautiniais rūbais.

Įspėju, kad nepamirštate, jog 
pamaldos bus lygiai 12 vai., o 
salėje programa prasidės 1:30 
vai. Prašome punktualiai daly
vauti ir negaišinti atvykusių 
svečių. Augis

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkc*e

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbūs. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

J X

INSURED
v\ r

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl, daug paveikslų. Kaina 82.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiau t 

čekj ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

kai buvę kažkur išvežti mena
mai ištyrimui. Ką bolševikai su 
jais padarė, ir kur juos padėjo, 
žinių negauta.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikais siena su Latvija buvo pra
vesta pagal pat Žagarės miestą, 
todėl visa prekyba su Latvija nu
trūko. Iš buvusių Žagarės mies
to 15,000 gyventojų liko tik apie 
5,000, nes dauguma žydų, užsi
darius prekybai su Latvija, iš
važinėjo Į kitus kraštus gyventi.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikais Naryškino dvarai Žaga
rės ir Gruzdžių valsčiuose, vyk
dant žemės reformą, buvo išda
linti savanoriams ir naujaku
riams. Vėliau Naryškino palo- 
ciuje buvo Įsteigta Vidurinė mo
kykla. Mūro siena, kuri buvo 
uždariusi kelią važiavimui per 
parką, buvo vėl išgriauta ir apy
linkėje žmonės vėl galėjo se
nu keliu važiuoti per parką. Pats 
parkas buvo priskirtas prie Ža
garės miesto, kad žmonės turė
tų kur pasivaikščioti ir jame bū
davo rengiamos gegužinės ir fut
bolo rungtynės.

(Pabaiga)

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metai* TeL 421-3070
Įstaigoc pietuose kiemą* automobiliams pastatyti

J — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL,— WEDNES., FEBRUARY 17, 1971
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vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams ____

pusei metų ___
vienam mėnesiui

$5.00
$1.76

$20.00
$11.00

$2.00

Lietuvos nepriklausomybes paskelbimo IĮįaį^vę
sukaktį minint

Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiuose 

metams _ ________ __
pusei metų _______ '
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui 

Užsieniuose:
metams _____
pusei metų ___
vienam mėnesiui

$21.00
$11.00

$2.50

Kitose JAV vietose: 
metams ______

pusei metų

$20.00
$11.00
$6.00
$2.00

$18.00
$10.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

(Dr. S. A. Bučkio žodis, pa
sakytas 1971. 11. 7 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės Atstatymo 
paskelbimo 53 metų sukakties 
minėjime, kurį rengė Lietuvių 
Amerikiečių Draugija, Wa
shingtone, D. C.)

JAV Prezidentas Richard 
Nixon 1969. XII. 8 d. spaudos 
konfeerncijoj yra pasakęs — 
“Negali būti kompromiso, ka
da klausimas kyla dėl tautų 
teisės laisvai apsispręsti ir lais 
vės bei taip pat dėl teisingos 
taikos pasaulyje”.

Vasario 16 Dienos Akto Sig
natarai, skelbdami Lietuvos

Nepriklausomybės Atstatymą 
— nesileido į kompromisus, 
štai paskutinio mirusio to Ak
to signataro, Aleksandro Stul
ginskio, žodžiai: “Jokia pa
saulio jėga negali paneigti Lie
tuvos teisių į laisvę ir nepri
klausomybę.”

Pacituotos mintys parodo 
mums kelią, kaip 
laisvės kova turi būti

Lietuvos padėtis sunki, o lie 
tuvių tautos likimas okupaci
joje — liūdnas. Mes visi tai ži
nome ir visų mintys sutampa, 
kad, nežiūrint mūsų vilčių, dar 
nematyti valandos, kada Lietu-

Lietuvos 
ginama.

Netoli skridusi antis
Šių metų vasario 11 dieną, penkiom dienom prieš 

Lietuvos nepriklausomybės sukakties minėjimus, gudrūs 
sovietų propagandos ministerial paleido “spaudos antį” 
apie jūrininką Simą Kudirką ir gražų jo gyvenimą Klai
pėdoje pastatytame naujame name ir modemiškai įreng
tame bute. Sovietų įstaigose dirbantieji ir policijos ap- 
robatą turintieji rusai “antį” amerikiečiams pakišo slap
tai, kad nereikėtų imti jokios atsakomybės. Jeigu ji pa
kils, pasieks Ameriką ir padės kiaušinius, tai viskas bus 
gerai. Bet jeigu ji savo tikslo nepasieks, tai jokia oficiali 
įstaiga nebus atsakominga ir nieko nereikės siųsti į dar- 
bo stovyklas.

Associated Press (AP) agentūra, kurios vadovy
bė Maskvoje labai retai moka atskirti pelus nuo grūdų, 
tą antį, nieko nepatikrinusi, paleido. Vasario 12 dieną 
ji jau nutūpė New York Times puslapius, o netrukus jos 
atneštos žinios apie Simą Kudirką buvo pakartotos ir ki
tuose Amerikos laikraščiuose. Žinią dėjo kiekvienas dien
raštis, kuris tikėjosi pasiekti lietuvį skaitytoją. Kiekvie
na žinia apie nelaimingą jūrininką buvo godžiai gaudo
ma, tai laikraščių leidėjai manė, kad ir ši žinia bus įdomi.

Radijo žinių ir televizijos tinklai laukė šios anties 
kiaušinio. Jie surengė visą eilę pasikalbėjimų su įtakin
gesniais mūsų tautiečiais. Kiekvienas lietuvis džiaugėsi 
žinia, kad Simas Kudirka dar buvo gyvas, bet niekas 
netikėjo, kad jis taip jau gražiai gyventų Klaipėdoje. 
Nei vienas užklaustasis netikėjo, kad Kudirka dar būtų 
gyvas ir kad laivo kapitonas Popovas jau būtų nubaus
tas. Žinia turėjo būti patikrinta. Deja, niekas to pada
ryti negalėjo. Užklausti lietuviai įtikino radijo ir televi
zijos tinklus, kad žinia yra melaginga.

Jeigu amerikfečiai būtų mokėję skaityti lietuviškai, 
tai jie patys būtų galėję įsitikinti, kad Maskvoje sufabri
kuota žinia apie Kudirką buvo melaginga. Rusams dir
bantieji keli Amerikos lietuviai žino, kas Sovietų Sąjun
goje darosi. Jiems labai gerai žinomas ir Simo Kudirkos 
reikalas. Kelias savaites jie tylėjo apie Simą Kudirką,’ 
kaip komunistai dar ir šiandien nieko apie jį nerašo oku
puotoje Lietuvoje. AP žinia, kaip ji buvo paskelbta New 
York Times, sako, kad sovietinio laivo komandierius 
Vladimir M. Popov buvo nuteistas ir jau yra sovietinėje 
darbo stovykloje, o mūsiškiai šitaip rašo: “Tačiau laivo 
“Sovietskaja Litva” kapitonas Vladimir M. Popov esąs nuskrido.

areštuotas ir darbo stovykloje laukia teisino”. (Vilnis, 
1971 m. vasario 13 d. 1 psl.).

Kodėl Vilnies redaktoriai Vladimir M. Popovą pa
dėjo j darbo stovyklą dar be teismo — sunku būtų supras
ti. Į prievartos darbo stovyklas juk siunčiami tiktai nu
teisti žmonės, o Vilnies redaktoriai pirma jį nubaudė, 
padėjo į darbo stovyklą, o vėliau rengiasi ruošti teismą. 
Šią lietuvišką konfūziją pastebėjęs amerikietis būtų tuo
jau pradėjęs tyrinėti visą 
kietis lietuviškai skaito.

Vilnies redaktoriai žino, kad tūkstančiai lietuvių 
buvo išvežti j Rusijos prievartos darbo stovyklas be jokio 
teismo. Užteko skundo, užteko sovietų policijos tardymo, 
kad būtų padarytas nutarimas lietuvį, o dažnai ir visą 
jo šeimą išsiųsti. Rusijos šiaurėn. Prievartos darbams be 
teismo buvo vežami lietuviai kariai, karo vadai, prezi
dentai, mokytojai, valstybės tarnautojai ir įtakingesni 
žmonės. Panašiai komunistai elgėsi ne tik Lietuvoje, bet 
ir pačioje Rusijoje. Ten geriausi strategai, gabiausi jū
reiviai, turintieji maršalų ir admirolų laipsnius, be jo
kios atodairos buvo degraduojami ir siunčiami į prie
vartos darbo stovyklas bei kalėjimus. Komunistai taip 
elgėsi su karą prieš vokiečius laimėjusiais sovietų ka
riais, tai Vilnies redaktoriai mano, kad panašiai rusai 
gali pasielgti ir su Popovu.

Komunistai gali atleisti kapitoną Popovą ir be jokio 
teismo pasiųsti jį į prievartos darbo stovyklas, bet komu
nistai jokiu būdu neleis Simui Kudirkai laisvai gyventi 
Klaipėdoje. Už bandymą pabėgti iš komunistų vergijos 
rusai baudžia mirtimi. Simas Kudirka ne tik bėgo, bet ir 
kalbinamas nesutiko grįžti. 0 kai atėjo sovietų laivyno 
viceadmirolas jo išsivesti, tai Simas Kudirka ne tik jam, 
bet dviem jo palydovams vykusiai pasipriešino. Turėjo 
dar trys sovietų laivyno policininkai ateiti, kad šešiese 
galėtų sumušti, apsvaiginti ir išsinešti suraišiotą Simą 
Kudirką. Tokiems jūrininkams rusai naujai pastatytų 
butų neduoda ir iki teismo neleidžia vartaliotis naujai 
atvežtose sofose.

Nepatikėjo sovietų paleista antimi lietuviai, nepa
tikėjo ir kongreso atstovas Roman-Pucinski. Nepriklau
somybės minėjiman susirinkusiems čikagiečiams jis pa
reiškė, kad jis ir toliau tęs darbą “Vigilant” vardui pa
keisti “Simo Kudirkos” vardu.

Sovietų propagandos strategai viską labai tiksliai 
apskaičiavo, bet jų penėta antis šį kartą labai, netoli te

stebėjęs ame 
reikalą, bet labai retas ameri-

ir nepriklausomybę gerbiame visus 
Lietuvos laisvės.

i tė).
I Mūsų praeities žygius už lais 

vę pagyvino praeitų kelių mė
nesių mus sukrėtę įvykiai — 

i Bražinskų žygis Turkijon, Si
mo Kudirkos tragiškas šuolis į 
laisvę ir prieglaudos teisės ne
gavimas. Tas lietuvio jaunuo
lio, augusio okupacijoje, žy
gis sujaudino visus, ypač jau
nimą išeivijoje ir jį uždegė ko
vai dėl laisvės. Spontaniškai, 
mūsų jaunimas įsitraukė į drą 
šią kovą dėl jos ir veiksmais 
parodė savo ryžtą. Baltieji 
Rūmai pirmiausia norėjo pa
tirti jaunimo pageidavimus. 
Mūsų jaunimo įsitraukimas į 
laisvės kovą — yra laidas, kad 
mūsų kova bus laimėta. Tai 
praturtina Vasario 16 Dienos 
minėjimą.

Po Simo Kudirkos žygio se
kė Vytauto ir Gražinos Simo- 
kaičių veržimasis į laisvę, pa
sibaigęs didžiausiom baus
mėm. Tie visi įvykiai yra mū
sų krašto jaunimo nuotaikų pa 
vyzdžiai. Ypačiai Simo Kudir 
kos vardas liks amžiams įrašy
tas istorijoje. Jis priminė ir iš 
kėlė laisvės principą reikia
moji aukštumom Jis simbolis 
mūsų tautiečių, siekiančių 
laisvės. Mums visiems jis bran 
gus ir mes didžiuojamės esą jo 
tautiečiai, liūdėdami dėl jo ir 
jo šeimos likimo. Beveik šešias 
savaites skambėjo jo inciden
tas ir laisvės principo pabrėži
mas Vakarų kraštuose. Simo 
Kudirkos užrašuose rasti žo
džiai “Už laisvę verta mirti”
— priminė mums pagarsėjusį 
1775 mestą Patrick Henri šūkį
— "laisvė arba mirtis”.

Yra žmonių Lietuvoje, 
rie-nori.išvykti iš Sov. Sąjun
gos ir turėti daugiau laisvių ir

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS 
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Metininkai kelia anksčiau. Jie dar 
prieš pusryčius eina arklių pašerti ir grįž
ta namo pavalgyti. Paskui vėl ateina, kai 
visi i darba renkasi. Eidami šerti arkbų 
jie matė šviesą mano lange. Teiravosi, 
kodėl taip anksti kėliau, ką ten dirbau. 
Bet ką aš turėjau jiems sakyti?

LAPKRIČIO 8 D.

Alano gyvenimas yra kaip kokia knyga. 
Ir įdomi, graži knyga. Daug jos puslapių 
yra jau prirašytų, džiaugsmais arba var
gais išmargintų, nuo kūdikystės iki šių 
dienų. Tarp vienodo kasdieninio tos kny
gos šrifto vietomis yra įterpti posmeliai, 
stambiomis raidėmis užrašyti — nekasdie
niniai mano gyvenimo įvykiai. Bet viskas 
jau į praeitį nubėgo. O praeitis yra daug 
gražesnė už dabartį. Net vargai praeities 
gražesni yra už dabarties džiaugsmus.

Šitaip žvilgsnį į praeitį mesti paskatino 
mane gerojo draugo Stasio išvykimas į ka
riuomenę.

Nudirbome Paupyje jau beveik visūs 
darbus. Beliko mašinavoti. Ir španinin- 
kai (su arkliais dirbą žmonės) turi dar 
suarti dirvas kol užšals. Bet užšalti dar nė 
nemano., šilta dabar yra kaip pavasarį. 
Tik šiandien kiek didesnis ir šaltesnis vė
jas buvo.

O praeitą savaitę jau tikra žiema buvo. 
Buvo visai užšalusi ir apsnigusi. Praeitą

sekmadienį, Visų šventų dieną, snigo visą 
Į dieną. Ir buvo jau storai apsnigusi. Dabar 
’ sniego nė ženklo nebėra.
[ Dirbame dabar, laiko turėdami, tokį 

akmens grindinį pas runkelių kamarą. 
Mudu su kamarninku išardėva ir dirbava.

Iki pietų šiandien kaliau į galvą bota
nikos sistematiką. Net galva buvo panorusi 
skaudėti. Po pietų nubėgova su Viliumi į 
daubą, į paupalį, ir gimnastikavo v a ten, 
ir šokinėjova. Paskui nuvažiavova į Klai
pėdą prie Eliozio. Belosiąs šachmatus su 
vienu gimnazijos mokytoju. Buvo jau su
temusi.

Mokslas eina kol kas gerai. Laisvalai
kiai ilgėja. Jau litro žibalo pradėjau sa
vaitei nebeužtekti. Šį vakarą parsinešiau 
Gobio “Istoriją”. Eliozis ją man nupirko.

LAPKRIČIO 18 D.

Ar nutverti už uodegos tą šunytį, pro 
i mane bebėgantį, tarytum vejamą? Ar su

laikyti šią pablūdusią į praeitį skubančią 
dieną?

Švystelės pro šalį ši diena, trumpą va
landėlę pasirodys, ir jau jos nebebus. Pra
bėgs pro mane, kaip ir tūkstančiai pirma 
jau prabėgusių, o man tik jos prisimini
mas beliks.

Matau aš — stovi didžiausia eilė dienų, 
paprastų vargo dienų. Stovi ir laukia, 
kuomet galės pro šalį šmėkštelėti, kaip 
šešėliai, ir niekuomet daugiau nebegrįžti.

Dienos, pasakykite jūs man, dienos,
su kuo galėčiau jus sulaikyti, kaip galė
čiau kebą pastoti, kad ilgiau pas mane 
stabtelėtumėte, kad taip pasiutiškai grei-

Svetlanos Į 
Vakarus. Paminėti dalykai 
parodo, kad Sov. Sąjungoje 
vyksta teroras ir nesilaikoma 
nei pačios Sov. Sąjungos kon
stitucijos dėsnių, nei Sov. Są
jungos pasirašytos 1948. XII. 10 
d. Žmogaus Teisių Deklaraci
jos. Savo raštuose — žydai pa 
minėjo, kad seniau Vilnius bu 
vo jiems “Lietuvos Jeruzalė”, 
bet dabar jie nemato jokio tik 
rūmo savo ateičiai Sov. Sąjun 
goję bei kitų tautybių, esančių 
vergijoje, kur vyksta nesuskai 
čiuojami nusikaltimai pagriu 
dinėins žmogaus teisėms.

Simo Kudirkos incidentas vi
sus apjungė dvasiniais ryšiais 
ir priminė, kad visi turime vie 
ningai veikti bendrais laisvės 
šūkiais.

Lietuvos Diplomatinė Tar
nyba, kaip Lietuvos valstybės 
institucija, nuo Lietuvos oku
pacijos dienos dirba ir budi 
Lietuvos bei lietuvių reikalais, 
labai ypatingomis ir, kartais, 
labai sunkiomis sąlygomis. Jos 
veikimo pobūdis skirtingas. 
Jos padėtis opi. Ji skirtingai 
veikė ir paskutinių lietuvius 
liečiančių įvykių raidoje, lai
kydamasi diskrecijos. Galimy
bių ribose — ji bendradarbiau 
ja su visais mūsų veiksniais, 
siekia veiklos ir visų veiksnių 
vieningumo ir yra dėkinga 
jiems už jų bendradarbiavimą 
su ja. Ji dėkinga visiems už 
rodomą palankumą ir simpa
tijas jai. Bendras visų noras 
bendradarbiauti, vieningai veik 
ti sustiprina lietuvių veiklos 
svorį, pakelia lietuvių vardą 
ir patikrina veiklos sėkmę. Mū
sų veikloje prisimintinas vi
suomet Vasario 16 Dienos Ak
tas, kurį visi — vienu balsu — 
priėmė ir pasirašė.

Mūsų sunkiose veikimo są
lygose mes visi ypačiai esame 
dėkingi JAV Prezidentui, Vy 
riausybei, Kongresui, atskirų 
Amerikos valstijų pareigū
nams bei visiems amerikie
čiams, kurie į mūsų laisvės 
kovą lyg žiūrėtų taip, kaip 
Allen White sako: “Jei bet ku
ris laisvas žmogus yra retežiu© 
se, tai mes irgi esame grasina
mi. jei bet kas kovoja dėl lais
ves — jis gina Ameriką” Mes 
dėkingi JAV, nes 1910 m. lie
pos 23 d. jos pasmerkė Sovie
tų Sąjungos įvykdytą Lietuvos 
okupaciją ir atsisakė pripažin-

(Nukelta į 5 psl.)

Žuvusius dėl girnai, taip pvz.
(Tylos minu

Mūsų krašto likimą juodžiau 
šiai vaizduoja prof. Ferdinand 
Lundberg, sakydamas — “Ry
tinės Europos tautos įsijungs į 
apsijungusią Europą, arba liks 
Sovietų Sąjungoje, — nors kul
tūriniu požiūriu minėtos tau
tos kryps į Vakarus... Lietu
vos, Latvijos, Estijos respubli
kų išnykimas įvyks Rusijos 
pasirinktą dieną. Rusijos to
liau siekiantieji planuotojai 
numato, kad kai ateities kar
tos praras tautinę ištikimybę, 
tada atsivers durys tenykštėms 
tautoms pilnai įjungti...” So
vietų Sąjunga to siekia. Ji ly
giai siekia komunizmo įsigalė
jimo ir visame pasaulyje, vi
somis priemonėmis, pagal 
1960. XII. 6 d. Pasaulinę Ko
munistų Deklaraciją. Mes tai 
žinome. Bet mes tikime, kad 
laisvės troškimas pačią oku
pantų tarpe mums padės. Ir iš 
jų tarpo gausėja pabėgėliai. 
Todėl tokios sunkios mūsų pa
dėties akivaizdoje, mes raini- 
namės , kad nesam vieni. Be 
to, mūsų nelaimės draugų — 
daug pavergtų tautų, daug 
vakariečių tarpe turime drau
gų, daug, pagaliau, mūsų tar
pe veikėjų. 
Laisvė — yra galinga idėja. 
“Kova už laisvę, — pagal Šile
rį, gimdo ir ugdo didvyrius ir 
milžinus”.

1971. II. 11 d. sukaks 20 me
tų kai Rytų Europos tautų eg- 
zilai pasirašė dėl savo tautų 
laisvės pareiškimą Philadel- 
phijoje, Independence Hall, 
paskelbdami principus dėl sa
vo pavergtų kraštų laisvės at
gavimo, siekiant įkurti taiką, 
pagrįstą laisve ir teisingumu.

Š. m. Vasario 16 Dieną su
kaks 20 metų, kai Amerikos 
Balsas pasigirdo lietuviškai 
okupuotoje Lietuvoje. 1951. 
II. 16 d. tuometinis Valstybės 
Sekretoriaus padėjėjas, Ed
ward Barrett, pareiškė, kad 
Amerikos Balsas “perduos 
Lietuvos visuomenei tikrą ir 
bešališką vaizdą — tikslų, sie
kimų ir sumetimų, kuriais JAV 
vadovaujasi tarptautiniuose 
santykiuose. Mūšų tikslai — jis 
sakė, — taika, laisvė ir teisin
gumas visiems.” Taip laisvės 
aidai skamba mūsų pavergta
me krašte dėka Amerikos Bal
so (Pagerbiami Am. Balso pa
reigūnai, dalyvaują minėji
me).

šiandieną prisimename lie
tuvių laisvės kovas praeityje, 
taip pat 1941. VI. 23 d. sukili
mą, partizanų kovas 1945 — 
1952 m. šiemet sukaks 30 me
tų mūšų tail tos visuotino šuki- 
limb. Lenkiame galvas ir pa- apeliavimai dėl laisvės, pabė-i

tai nebėgtumėte? Nes žinau, dienužės, 
kad jūsų eile nėra begalinė. Yra viena to
kia, už kurios kitos jau nebebus.

Ateinančių dienų eflėj’ė stovi Kalėdos. 
Jau nebetoli nuo manęs yra jos. Ir šaukia 
man, moja ir mojuoja. Liepia žiūrėti, 
kaip didingai ateina, ir kaip greitai šmėkš 
teis, vien atsiminimus bfepalikdamoS.

Šį rytą kėliau 2-rą valandą. Šalta būvo. 
Šąlančios kojos ir visu kūnu einąs šaltis 
priminė praeitos žiemos naktis, kai lauko 
tvarki ninku prie kareivinių durų stovėda
vau. Iki trijų mokiausi kama'roj’e. Paskui 
ėjau į virtuvę. Virtuvė, nors ir nebuvo 
šiltesnė už mano kamaraitę, vistiek nors ir 
savo vardu jau šilimą priminė. Ruošiausi 
po Rygiškių Jono gramatiką, po priėveiks- 
mius, prielinksnius ir visus kitus galus, 
šeštą švito, ir atsikėlęs kamarninkas išėjo 
prie vartų. Paskui kėlė kiti, nes jau buvo 
išaušusi. Gera paskui buvo, tiek šalčio ga
vusiam, srėbti karštą kankolynę.

Mokiausi iki vienuoliktos. Paskui ren
giausi eiti prie EHozio. Bet man besiren
giant jis pats atėjo, i r jau abudu išėjova 
apžiūrėti' naujo jo kambario, kuris besąs 
labai gražus. Gausiai apdovanotas , rei
kalo spiriamas ypatingai greitai išbėgau į 
stotį, o iš ten ir namo.

Ryt, sakė, inašiuavosimfe. Tai sunkiau
sias šio terikofarpib darbas. Sekančią die
ną pn mašiiravohčš vriudmet skaūda ran
kos ir šonai — tiek yra išsitampę. Bet la-
bi a tisini kenčia akys, kurios man yra rei
kalingiausios ir saugotinos, šeštadienio 
vakarą nusipirkau akinius, tokius kaip 
šoferio. Užsimokėjau septynis litus. Gal

Svarbiausia —

ku-

teisiu. Tai žinome iš šių fak
tų: 1968. X. 30 d. The Washing 
ton Post ir The N. Y. Times 
paskelbė Vilniaus 24 žydų in
telektualų kreipimąsi į Antaną 
Sniečkų, kad jiems būtų duo
tas leidimas išvykti į Izraeli; 
1970. II. 1 d. keli Vilniaus žy
dai kreipėsi į J. T. O. Genera
linį Sekretorių J. T. O. Žmo
gaus Teisių Komisijos pirmi
ninką ir į Izraelio ministerę 
pirmininkę, Goldą Meier, pra
šydami intervencijos, kad ga
lėtų išvykti į Izraelį; 1969. I. 
8 d. Vilkaviškio vyskupijos ir 
1969 m. rugpiūčio mėnesį Vil
niaus arkivyskupijos kunigai 
kreipėsi . So v. Sąjungos prem
jerą, prašydami suteikti teisių 
ir laisvių, kurios nustatytos 
Sov. Sąjungos konstitucijoje. 
Ta proga prisimintini ir pačių 
rusų intelektualų nuteisimai,
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padės, gal apsaugos akis nuo mašinavonės 
dulkių. Dabar šiltas oras, be sniego ir be 
lietaus, nuolat apsiūkusi. Kailinių dabar 
nereikia.

Geografija yra šiek tiek įdomesnė, bet 
krti dalykai, o labiausiai botanikos siste
matika, yra nuobodūs. Vakarais noriu 
miego; negaliu mokytis, tad rytmečiais 
keliu anksti, kad nereikėtų vakaroti, kad 
tuojau po “feirarti’’ gulti galėčiau.
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Vėl esu ligonis. Ir pernai beveik šiuo 
paf laiku Karo ligoninėje gulėjau, kai bu
vau ten pasiųstai kumpiems mano pirš
tams ištirti. Karo Ugoninės ir visokių ne- 
hesveikatų kiti kareiviai tik laukdavo, o 
aš Sūrėjau į tai kaip į savo gyvenhno 
kliūtį. Sekėsi man tuokart panašias kbūtis 
nugalėti. Bet buvusi viena, labai didelė, 
kuri mano vežimą iš gyvenimo kelio iš
vertė.

Praėjo nuo tų dienų gerokas laiko tar
pas, ir aš štai jaū kilamė g^wenimo kelyje 
stoviu. Dabar aš esu pačios žemiausios ka
tegorijos darbininkas. O jeigu ne ta, nie
kuomet iki tol nežinota rankoje glūdėjusi 
kliūtis, būčiau šiandien besąs radistas, ir 
ne paskutiniųjų tarpe. Gyvenimas yra toks 
šaltaš ir net žiaurus, kad nėmaž ne
pasigaili žmonių vargo ir triūso, o dargi 
pačias gražiausias valandas išplėšia ir į 
nepasiekiamą praeitį jas pasiunčia.

Bet, tegu neskamba šituose žodžiuose 
nusiskundimas. Negalima prieštarauti Ganh 
tos įstatymui, žmogus užgema tik darbui, o 
laimingosios gyvenimo valandos tėra tiek

laimingos, kiek yra jos savu rūpesčiu pa
siektos.

Ryt jau vėl į darbą eiti pradėsiu. Kelias 
dienas poilsio turėjau. Ranka buvo bai
siai suputusi, o prieš tris dienas ir pats 
buvau pradėjęs nenormaliai jaustis. Sa
kė moterys, kad rožė, dėjo visokių duonos 
raūgų, bėt pasirodė buvęs paprastas skau
dulys. šiluinaitienė tikrai padėkos verta 
— taip nuoširdžiai ji mane gydė.

Pakyrėjo jau prie to vargšo kaniarnin- 
ko vargas vargti. Didžiausias skurdas ir 
nešvara. Beveik išėjau prie Tamašauskio. 
Tikrai jau nebežinau, kame būsiu kitą ir 
ten kitą mėnesį. Pamatysim.

Dabar yra speigas be sniego. Kai kurią 
dieną pučia vėjas, yra jau labai šalta. Pir
madienį (šiandien yra ketvirtadienis), sa
kė, būsianti medžioklė.

Šiandien iki pietų studijavau Rygiškių 
Jono gramatiką. Po pietų rašiau naujo- 
kystės atsiminimus. Pabaigiau perrašyti 
“Pasiruošimą ir išvykimą” ir juodraštyje 
pradėjau “Nemigo naktis.”. Brėkštant jau 
rengiausi eiti į miestą žibalo, bet nebėjau, 
nes EIžč žadėjo ryt parnešti. Vakare visi 
vakarojomė katnarninko kambaryje prie 
mano šviesos. Aš rašiau, kamarninkas 
laikraštį balsu skaitė, o kamaminkienė su 
vaikais kažką Čiupinėjo^.

Baigiau antro rhčnesio pragramą. Da
bar viską kartoju. Vakar pakartojau dog
matiką ir Lietuvos geografiją, ir tų daly
kų daugiau nebeliesiu. Ryt ateina geomet
rija.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai, ryto, 

quo 7 iki 9 vai, vak, Treč. uždaryta.

Rez. teL 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tai. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimu. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-17)7

DR. S. BIEŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree. 

ir šestad. tiktai susitarus._____

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA
Z/UV W. Sist STREET

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

<—9, antracL, penkt. 10—4. ir 
šeštad. 10—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISiNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šestad. uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC: 
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Tračia dienia is uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
~ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Te!.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

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._________

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

--------srirm uses*--------

NAUJIENAS
I O-G TaiYISn.TB" ~ ‘ ■

Lietuviai taipgi peAa r parduoda
Ė progas sriino tiktai per

NAUJIENAS

OLIMPIADOS SENOVĖS GRAIKIJOJE
Olimpinės žaidynės senovės 

Graikijoje būdavo didelė tauti
nė ir religinė šventė. Kas ketvir
ti metai buvo rengiamos sporto 
varžybos — olimpiados. Senovės 
graikai kartais olimpinius metus 
naudojo kaipo kalendorinių me
tų apskaičiavimą. Olimpines žai
dynes, kaip taisyklė, rengdavo 
vakarų pusėje Peloponeso, Alfė- 
jos upės slėnyje, Olimpo kalno 
papėdėje, šis kalnas buvo lai
komas šventu ir senovės graikų 
— visų dievų buveine. Jo papė
dėje buvo įkurtas tautinio —

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St, Chicago, HL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

GRAD1NSKAS
51

VOKIŠKAS 
AM-FM RADIJAS

TIK $45.00
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
- - ----------------- - —'J

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

. j...
fr ■" ■ ----- -

SOPHIE BARCUSl
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kih A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629
< ......................... - - ■ ■

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS .

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

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

WALTER RASK - RASCIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

97Ž7 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

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.

eubUtfwdMtputflCMracalncoap. 
aratMn wtt> TIb Count*

AD MAT NO. MM4147 
<1 column x 56 BnM)

religinio pobūdžio centras. Nuo 
ten pradžią ir vardą gavo “Olim
piados”.

Svarbiausia ir pati didžiausia 
šventykla, Olimpia, buvo pašvęs
ta, visų dievų tėvui Zeusui. Ji
nai buvo papuošta milžiniška 
Zeuso statula iš dramblio kaulo 
ir aukso. Į rytus nuo Zeuso ir 
dievaitės Geros šventyklų buvo 
įrengtas stadionas ir hipodro
mas, t. y. vietovės, kuriose vyk
davo įvairios rungtynės ir lenk
tynės. Vakarų šventyklų pusėje 
buvo “Palestra”, mokykla spor
tininkams, ir “Gimnazium”, kur 
olimpinių žaidynių dalyviai pri
valėjo treniruotis ne mažiau kaip 
30 dienų prieš žaidynių pradžią.

Anksčiau olimpiniai žaidimai 
buvo vietinio pobūdžio, vėliau 
tapo Graikijos tautiniais. Mies
tai ir provincijos siųsdavo Olim
po Zeusui specialias delegacijas 
su brangiomis dovanomis, tai
pogi ir savus žaidėjus — tiktai 
vyrus. Jie būdavo parenkami su 
gera reputacija.

Senovėje olimpines žaidynes 
rengdavo pabaigoje rugpiūčio 
arba rugsėjo pradžioje. Tiksli 
pirmųjų olimpinių žaidynių da
ta nėra žinoma, bet 776 m. prieš 
Kr. laikomi oficialiais rungty
nių atidarymo metais, nes tada 
pradėta reguliariai registruoti 
olimpinius žaidėjus — nugalė
tojus.

Olimpinės žaidynės seniau bu
vo rengiamos tik viename stadio
ne, kuriame rungtyniavo tiktai 
bėgikai 630 pėdų trumpoje dis
tancijoje. 724 metais įvestas bė
gimas jau — 15,120 pėdų. Tais 
pačiais metais buvo įvesta nau
ja tvarka: žaidėjai privalėjo 
rungtyniauti visiškai nubgi, kas 
tais laikais buvo priprasta ir nie
kas į tai nekreipdavo jokio'dė
mesio. 688 m. prieš Kr. pirmą 
kartą rungtynėse pasirodė bok
sas, o 8-niais metais vėliau —- 
4-rių arklių traukiamo dviračio 
vežimėlio rungtynės, naujai 
įrengtame <fhipodrbnie”. Nuo' 
616 metų, tarpais būdavo ir ark
lių lenktynės.;: "■

Oficialūs dalyviai olimpinėse 
rungtynėse būdavo teisėjai (pa
prastai 10 jų). Prieš pradedant- 
rungtynes teisėjai ir sportinin
kai turėdavo prisiekti prieš “Vi
sagalinčio Zeuso” statulą, kad 
lenktyniaudami elgsis padoriai ■ 
ir teisingai su savo priešu.

Olimpiada prasidėdavo stadio
ne, kuriame buvo atliekama 
lengvoji atletika. Kokie rezul
tatai buvo anuomet pasiekti bė
gime ir kitose sporto srityse 
(diske, sviedinio ir ieties meti
me) mums nežinoma. Žinoma 
tik, kad diskas buvo apskritos 
formos bronzinė plokštė, o prie 
ieties buvo specialus dirželis — 
tiksliam taikinio nustatymui. Šo
kime dominavo šuolis į tolį, šo
kimas į aukštį tuo laiku neegzis
tavo.

Naujai įvesti imtynės ir bok
sas turėjo taisykles: imtynes lai
mėdavo tas, kuris savo priešą 
perblokšdavo tris kartus ant že
mės, o boksė buvo gana žiauro
kos taisyklės: pradžioje rungty
niaujantiems buvo leidžiama ant 
pirštų užsidėti minkštą odą, vė
liau šios taisyklės buvo pakeis
tos; užuot minkštos odos, buvo 
leista užsidėti kietą, į kurią pri- 
smaigstydavo metalo gabalėlius, 
kad priešui būtų suduotas skau
desnis smūgis. Rungdavusi iki 
vienas iš jų, netekęs jėgų, kris
davo.

Buvo tradicija: baigti rung
tynes bėginiu karių pilnoje 
aprangoje dvigubą stadiono dis
tanciją. Vėliau tai buvo pakeis
ta, atseit, padaryta lengvata: 
karys bėgdavo tiktai su skydu.

Kiekvienų rungtynių laimėto
jai tapdavo didvyriais. Olimpi
nės žaidynės aukščiausią tašką 
buvo pasiekusios V ir Vl-me 
šimtmetyje prieš Kr. Vienok 
šioje tautihėje-religmėje šven
tėje įžiūrėta ir profėsionališku- 
tno, nes dauguma rungtyniau
jančiųjų buvo profesionalai, šio
ji aplinkybė iššaukė nepasitenki
nimą ir kritikos, ypač inteligen-

Mire Helen Kučinskas j
Minnesotoj, Rochester mies-. Jauna Elena turėjo progos 

telyje, Mayo klinikoje mirė | baigti mokslus ir pradėjo dirb-Į
Helen Kuchinskas, ilgametė 
Standard Federal Bendrovės 
sekretorė ir iždininkė.

Ji skaitėsi Viktorijos ir Jus
tino Mackevičiaus duktė, bet 
tikrumoje ji buvo našlaitė, ku
rią Mackevičiai užaugino, iš
mokslino, o vėliau ilgus metus 
kartu dirbo.

Helen Ručinskienė buvo gi
musi Barduskaitė. Josios tėvai 
Barduskai jauni mirė ir paliko 
šešis mažus vaikus: Antaną, 
Andrių, Jonų, Daratą, Kateri- 
ną ir Eleną. Justinas ir Vikto
rija Mackevičiai pasiėmė ma
žutę Eleną, ją išaugino ir iš
mokslino. Ji augo Mackevičių 
šeimoje kartu su kitais Macke-
vičių šeimos nariais.

tijos tarpe. Buvo įrodinėjama, 
kad olimpinės žaidynės nustoja 
savo tautinio - religinio vardo. 
Olimpiados gyvavo iki 394-jų 
metų po Kr. iki,imperatorius Fe- 
odozijus (Feodosijus) visai už
draudė jas rengti. Jo nuomone, 
jos priešingos krikščioniškai 
dvasiai.

Lygiai po 15-kos šimtmečių 
(394—1894) nuo paskutinės kla
sikinės olimpiados Graikijoje 
prasidėjo olimpinių žaidynių 
naujoji era. Prancūzų sportinin
ko barono Pierre de Couberteno 
(1867—1937) dėka pasisekė jas 
atgaivinti. Jo pastangomis bu
vo suorganizuotas Tarptautinis 
Olimpiados Komitetas. Pirmoms 
olimpinėms žaidynėms vieta bu
vo parinkta — Atėnų miestas, 
Graikijoje. Ten 1896 metais įvy
ko pirmoji olimpiada. Varžybo
se dalyvavo 13 tautų su labai 
mažu skaičiumi sportininkų. 
Daugiausia sportininkų buvo iš 
JAV. Iš 12-kos jų devyni laimė
jo pirmąsias vietas. Palyginus 
■ją su 1960-tųjų metų įvykusia 
olimpiada Romoje kur dalyvavo 
83 tautos su 60,000 sportinin
kų, matome, kad olimpinės žai
dynės turi pasisekimą. Tai ma
tydamas, Tarptaut. Olimp. Ko
mitetas padarė du svarbius nu
tarimus:, leisti- moterims daly
vauti olimpinėse žaidynėse ir 
rengti žiemos sporto olimpiadas. 
Į 1924-jų metų olimpinių žaidy
nių programą buvo Įtraukta žief- 
mos sporto šaka (pačiūžos, pa- 
šliūžios, rogutės ir t. t.). Tais 
pačiais metais įvykusioje olim
piadoje Paryžiuje pirmą kartą 
pasirodė moterys sportininkės. 
Taip pat 1924 m. įvyko pirmoji 
žiemos Olimpiada Chamonixe, 
Prancūzijoje.

Dabartiniais laikais laimėto
ju laikoma valstybė, surinkusi 
kuo daugiausia taškų. Pirmąją 
rietą laimėjusiai duodama — 10 
taškų, H — 5, III -4, IV — 3, 
V — 2! ir VI — vienas taškas. 
Be to, sportininkai, pirmavę pir
mose trijose gretose, apdovano
jami medaliai’: I — aukso, II — 
sidabro ir III — bronzos.

Baigiant noriu priminti, kad 
pageidavimas mirusiojo de Cou
berteno sujungti visas tautas į 
vieną draugišką šeimą, be skir
tumo rasės, religijos ir kilmės 
— dar nėra Įgyvendintas.

V. Dimit (N. R. S.) 
Vertė E. Z. Dalėnas 

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

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

ti tėvo Justino Mackevičiaus 
auginamoje Standard Federal 
bendrovėje. Dalimi laiko ji 
dirbo dar beeidama į mokyk
lą, o vėliau, kai baigė aukš
tesnę mokyklą, tai tapo nuo
latine taupymo bendrovės tar
nautoja.*

Velionė pažino visus taupy
mo bendrovės skyrius, darbus 
ir naujai išeinančius patvar
kymus. Laikui bėgant ji būva 
išrinkta bendrovės sekretore, 
o dar vėliau ir iždininke. Ilgus 
metus ji ėjo Standard Federal 
bendrovės iždininkės — sekre
torės pareigas. Vėliau ji buvo 
išrinkta į Standard Federal 
bendrovės direktorius.

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fire*!

Ji buvo labai pareiginga tar
nautoja. Daugelį jaunų mer
gaičių ji išmokė, kaip dirbti 
taupymo bendrovėje. Ji turė
jo kantrybės žmonėms paaiš
kinti, kaip jie gali geriau tvar
kyti savo finansus ir kas daly
ti, kad neštų jiems didesnius 
dividendus.

Ji pradėjo sirgti praeitų me
tų rudenį. Ji buvo išvažiavusi 
gydytis į Mayo kliniką, kurio 
j e ir mirė.. Ji pašarvota Edgar 
Funeral Home koplyčioje, 
esančioje 10900 S. Cicero. Jo
sios palaikai bus sudeginti. 
Atsisveikinimas koplyčioje 
Įvyks vasario 17 d., 11 vai. ry
tą, o laidotuvės bus privačios.

Kaimynas

Lietuvos
N epriklausomybės...

(Atkelta iš 4 psl.)
ti Lietuvos inkorporaciją Į Sov. 
Sąjungą. Tuo JAV parodė 
daug draugingumo, simpati
jos, paramos lietuvių tautai. 
Tas atsisakymas susijęs su 1922 
m. liepos 28 d. Lietuvos pripa
žinimu de jure, kuriam 1972 
metais sukaks auksinė sukak
tis. Ta JAV laikysena reikš
minga ir padeda Lietuvos by
lai likti gyvai. Tai ne tik paguo
da, bet ir sustiprinimas muriis. 
Tas JAV Lietuvos inkorpora
cijos i Sov. Sąjungą nepripaži
nimas dažnai yra pakartoja
mas. Ir šiemet, Vasario 16 
Dienos proga, tai. buvo patvir
tinta Valstybės Sekretoriaus 
raštu, atsiųstu Lietuvos Atsto
vui, p.J. Rajeckui. Laikau di
dele privilegija ir garbe tą raš
tą perskaityti. . .

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— žema i cry Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadieni, 
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 
trečiadienį, 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.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GtLINYfilA
GfiUB VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR B-0Š33 Ir PR
v------ --- -..  - - - V

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE"

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo zrt>& liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-122S

PETKUS
TtVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME |
2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI 

---------- --------- r

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

Tel.: YArds 7-lfdt -1742

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

- • ' * > ■ • r .. • ?

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, I1L 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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 
South Holland, Illinois
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riuos “vandalai*’ kelinti melai 
išmuša. Praeitų savaitgalį iš
mušti šeši langai, o per praei
tus trejus metus išmušė 3IX) 
langų. Nors yra ir mokyklos 
sargas, tačiau iki šiol nė vieno 
“vandalo" niekas nepagavo.

7"..

Plastikos danga dantims
Chicagoje Įvykusiame 106- 

me metiniame dantistų drau
gijos mitinge vienas dantistas 
tyrinėtojas Dr. Michael Boun- 
core iš Rochester, N. Y., prane 
šė apie savo išrastą plastinį 
lakų, kuriuo aptepus ir ultra 
violetiniais -spinduliais 30 se
kundžių peršvietus dantys lie
kų apsaugoti nuo gedimo. Plas 
tika užlyginanti visus dantų 
nelygumus, ko jokie fluoridai 
negali padaryti.

L 'UI ■
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių Reikia

GENERAL OFFICE
Plumbing and Heating Wholesaler 
has excellent position for qualified 

Steno and Typist. 
Excellent Opportunity. 

SCHULHOF CO. 
4243 No. HONORE 

CHICAGO 348-1123

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

essary.
Phone YA 7-5;>80, ext. 283 

for interview.

HELP WANTED — MALE 
Darblninkv 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 IŠSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

Vatikanas kietas 
Olandijos katalikam

Stūgavimasis tarp Olandijos 
kataliku bažnyčios ir popiežiaus 
Pauliaus VI baigėsi Vatikano lai
mėjimu. Bet turės praeiti kiek 
ilgiau laiko, kol išnyks šios smar
kios kovos padariniai.

Jau kelinti metai Olandijos ka
talikai atvirai maištauja prieš 
daugeli Romos katalikų doktri

nų ir popiežių diktatų. Keletą 
kartų grėsė net skilimas dėl hie
rarchijos liberalių pažiūrų, ku
rias nuoširdžiai remia Olandijos 
tikintieji.

Iš stambesniųjų dalykų pa
minėtinas reikalavimas naujo ka
tekizmo^ mišrios komunijos ir 
teisės kunigams tuoktis, kas 
draudžiama tradiciniu celibato 
nuostatu.

Nors Vatikanas, atmetė’ daū- 
gelj-pakeitimų, bet i nemaža jų

A. PONCHIELL1

I LITUANI
OPEROS UVERTIŪRA

lti. K. ČIURLIONIS

į s SIMFONINĖ POEMA-BALETAS
Choreografija- V KAROSAI TĖS

D. LAPINSKAS

IL VIGILANTE DEL MARE
IN MEMOR1AM

INF1N1TAS VII
BALETAS Choreografija-L ARVI

Rengia MARGUTIS

vasabio 27-28 d.d.
Šeštadieni 8 v.v., sekmadieni 3 v. p,p,
MARIJOS Aukšt. Mokyklos Auditorijoje

bilietu: aueuns. an «.b« s.
aušrai jin w. lunEin n

t ~ A

. 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-------------------------- ----- -------------------------------------- $130

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus šek{ arba 
money orderį

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

b- • ----------- - -9

žiūri pro pirštus, leisdamas olan
dams tvarkytis saviškai. Viršū
nių politika yra pratęsti diskusi
jas, nesiimant akcijos prieš “mai
štininkus”.

Bet maištas kilo iš naujo, kai 
1970 m. paskutinę dieną Vati
kanas pranešė skiriąs 39 m. Dr. 
Adrieną Simonisą, Haagos ku
nigą, Rotterdam© vyskupu.

Pažangieji Olandijos katali
kai šiame paskyrime įstebėjo Va
tikano karo paskelbimą' progre
syviajam elementui Olandijoje, 
•Mat, Dr. Simonisas yra konser
vatyviausias olandų kanauninkas 
priešingas gimdymo kontrolei, 
celibato panaikinimui ir įteiktų-; 
jų kandidatų sąraše buvo pats 
paskutinis, aštuntasis.

Buvo sušaukta Rotterdam© di
ecezijos pastoracinė taryba, toks 
kunigų ir eilinių katalikų par
lamentas, kurio narys yra ir nau-: 
jasis vyskupas. , .. '. .... .

Kai kas iš'tarybos narių ;pa- 
kaltino popiežiaus nuncijų monš. 
Felici, kad Vatikanui rekonieri- 
davo mažiausiai tetinkamą kan
didatą. .

Prieš Dr. Simonisą -prasidėjo 
agitacija visoje Olandijoje.' Jis 
buvo skatinamas atsisakyti1 nuo 
paskyrimo. Rotterdam© - katali
kai buvo raginami nelankyti jo
kiu Simoniso'laikomu Ceremoni
jų.. Dvasininkai ir tikintieji 
siuntė -peticijas Vatikanui, kad 
panaikintų paskyrimą. Jungti
niame pareiškime pasakytą,- kad 
Dr. Simonisas netinkamas Rot
terdam© vyskupu dėl savo atža- 
gareiviškų pažiūrų. .

Tikinčiųjų pastangoms neduo
dant rezultatų, Olandijos .vysku
pų kolegija sausio viduryje su
šaukė specialų susirinkimą, ku
ris truko visa diena ir kuriame 
porą valandų dalyvavo ir Dr. Si
monisas.

Pasibaigus posėdžiui pranešė, 
kad kontaktavo Vatikaną ir iš 
ten patyrė, jog popiežius nė ne
ketina paskyrimo anuliuoti, tad 
kolegija pripažįsta Dr. Simonisą 
Rotterdam© vyskupu. Dar pri
dūrė, kad "turi visišką pasiti
kėjimą juo”. .

• A. B.

Pabrangs laidojimai
Sustreikavusiems 25 Chicagos 

kapinių darbininkams nutarus 
priimti kontrakto sąlygas ir su
grįžus į darbą. Chicagos kapi
nių asociacijos atstovas pareiš
kė, kad už pakeltus atlygini
mus turės atlyginti. “fcostume- 
riai” ir kad laidojimo išlaidos 
bus pakeltos 15 iki 20 nuošim
čiu. ..

Kapinių darbininkai esą tri
jų kategorijų; klasifikuoti AA, 
A. ir B —rgaus per trejus me-: 
tus algų pakėlimo po $1.50 va-> 
landai, o icategorijos C darbi
ninkai gaus po $1.35 pakėlimo
valandai

Užterštas oras kenkia 
augantiejns. ’’ vaikams 

; , . I. - L ‘ > i v . - . . t,-.

Duesseldorfo universiteto 
Vokietijoj e < tj’rinėtoj ai; nusta
tė, kad užterštame ore vaikai 

‘daug lėčiau auga ir mažesni 
užauga kaip sveikame ore. Jie 
tai nustatė pirma su žiurkėmis, 
kurios buvo laikomos sierps 
rūgšties ir sieros dvidėgio pil- 
naine ore, be to padarė palygi
nimą tarp žmonių vaikų, au
gančių labiausiai pramonės už-' 
terštame/Riibro Prasto ir y^ą- 
tingai švariame išiaūrės jūros 
pakraščių ore. Ruhro krašte 
vaikų kaulai vystosi męrgai- 
tėihs; penkis ir "pusšęąto .mėne
sio Vėliau kaip šiaurę.^ pajūrio 
vaikų, berniukams du ir pus
trečio' rnėnesid vėliau. Panašus 
rezultatai' gauti palyginus vai
kų augimą Ruhro krašte ir 
aukštose švarcvaldo ir Huu- 

' , > f « 11 ■- ■ , ' f' \ 1 1 ,

dsruko kalnų srityse.

Dabar Vokietijos • daktarai 
pradėjo tirti, ar ir kiek nešvą 
rus oras atsiliepia i negimusių 
vaikų vystymąsi ir į genes.

• Kunigai, klausydami sveti
mų žmonų išpažinčių, džiaugiasi 
kad nevedę. (A. Salacrou)

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairi v prekip.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

• Esama tokių nuobodžių 
žmonių, kad per penketą minu
čių sugadina visą dieną.

(Jules Renard)

DENTAL TECHNICIANS
ALL AROUND CHROME MEN.

Testing, polishing and finishing.
Very good pay.

247-1094
WIPLA DENTAL LAB.

1951 W. 22 PLACE

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir (rengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida.* Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

važmą iš 45 centų sumažinti iki 
4Q.centų , persėdimą, atrodo, 
pasekant 10 c. Vargu su tokia 
“programa” demokratams pa 
tartina drįsti eiti i sekančius 
rinkimus!

Be to patiriama, kad Illino- 
jaus gubernatorius Ogilvie tu 
ri paruošęs planą apjungti vi
są IHihojaus transportacijos 
sistemą, apimant masinį tran
zitu (autobusus ir požeminius 
tra’ukinėlius), geležinkelius, 
vieškelius ir aerodromus.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

į DRAUDIMO 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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HOME INSURANCE

i
Call:'Frank Zapolls 
320814 W; 95th St. | 

GA 4-8654

Z""" nan

A

SIUNTINIAI Į 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. Hoisted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėja* E. ŽUKAUSKAS

TAISOME KLAIDĄ
Vakarykštis straipsnis apie 

J. Kardelio mirties sukaktuves 
buvo klaidingai užvardytas. 
Turėjo būti ne metai, bet 2 
metai be Kardelio

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiat Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209 
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Nespėja dėti langus
Kellog mokyklos, 9241 S. 

Leavitt St., mokinių tėvai susi
rūpinę mokyklos langais, ku

. -.’r* . T

z —š Tautinė Fondacija veikia 
prie >r Susivienijimo. Lietuvių 
Amerikoje (SLA) ir yra daug 
padėjusi Amerikos lietuvių kul
tūrinio darbo garuose bei tauti
nio solidarumougdyme. Da
bartinė: SLA vadovybė, 307 
30 Štų New York, N. Y. 10001, 
skelbdama narių vajų į šią. lietu
višką ąpdraudos bendrovę, kar
tu siekia suaktyvinti ir Tautinės 
Fondaci jos veiklą. ■ • --.j

— Dr. Juokas Vidžiūnas, Le
xington, Illg^gtliko specialią sa
vanorišką misiją į Pietų Vietna
mą. Jis išbuvč 2 mėnesius Qui 
Nholn miesto katalikų išlaiko
moje ligoninėje, kuri yra perpil
dyta ligoniais ir neturi pakanka
mai gydytojų. Kelionę suorga
nizavo Amerikos medikų d-ja. 
Vietos laikraščiai palankiai įver
tino dr. J. Vidžiūno pasišven
timą.

—- Rašyt. Stepas Zobarskas, 
“Manyland” knygų leidyklos 
anglų kalba organizatorius, su
laukė 60 metų amžiaus. Jo dė
ka daugelis lietuvių literatūros 
klasikų kūrinių yra išversta Į 
anglų kalbą ir sukeltas susido
mėjimas, kokio praeityje dar 
nėra buvę.

— Galina Gobienė, Detroit, 
Mich.,;vadovauja tautinių šo
kių grupei “šilainė”. Grupė at
liko programą gub. William G. 
Miliken inauguracijos iškilmėse 
ir Lietuvos atstatymo sukakties 
minėjime, taip pat pasirodys 
Gėlių parodos šventėje, Cobo sa
lėje, vasario 20 d., 7:30 vai.

— Ar girdėjote, kaip skamba 
94 lempų radijas? Mes irgi ne
girdėjome, bet Gradinsko krau 
tuyėje galima pasiklausyti AM 
— FM Stereo — ilgu bangų, ir 
trumpų bangų radiją Grundig 
su 94 tranzistoriais, diodais ir 
lygintuvais. Į ŠĮ aparatą sudėti 
patys naujausi išradimai., Tas 
aparatas ir skiriamas tiems, 
kurie nori paties geriausio. 
Gradinsko krautuvės adresas: 
2512 W. 47th St., Chicago, Ill., 
tel. FR 6 - 1998. Atdara kas
dien nuo 9 vai. ligi 6 vai., o

♦e

State .Farm Eirevaod .Casualty Cc

1 ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 

kambariai naujam Marquetfe Parke. 
Karpetai, vonios, naujas garažas. 
$31>200- ’ ' : T '

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

VERTINGAS APARTAMENTINIS 5 
metu. $22,000 pajamų. Nepaprastai 
graži vieta, arti Marauette Parko. .Su
mokėta kaina grįžta beveik per 7 me
tus. ... V

LENGVŲ S 14,000 pajanm uLapar- 
tamentinio mūro, kuris ir T5 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina erotam nirkėini $77.000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
DAčiame Marquette Parke. »Kaina 
$17.000 sal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke Duoda virs £16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jęj pamatysi, 
tai nupirksi uz.S52.500. > .;

PLATUS LOTAS. Marauette Pa^ko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim. - ; < > < -xH

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

centrinėje gatvėje. Kaina -

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

Susitarimui 254-7450

J. “".V. 1
SIUNTINIAI Į LIETUVA

t . x ■ '
ir kitus kraštus

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

Įstatymdaviai atsiminė 
lupikiškas CTA kainas 
Staiga iš kelių pusių pasireiš 

kė susirūpinimas Chicagos gy
ventojų mokomomis nežmoniš 
<omis tranzito kainomis po 45 
centus už autobusu pavažiavi
mą ir dar 10 centų už persėdi- 

.. • 
Ulinojaus respublikonas se

natorius Charles • Percy prane
šė, kad jis Įteikia Senatui Įsta
tymo sumanymą, kuriuo siū
loma pagrindinė masinio tran
zito reforma, apimanti miesto 
ir užmiesčio susisiekimo siste
mą, Įjungiant užmiesčių trau
kinius ir Danville, Peorijos ir 
Joliet abtobusų linijas. Bilių 
priėmus. CTA kasmet gautų 
po $15 ir $20 milijonų federal, 
pri mokėjimų.

Jei mes galime leisti pinigus 
tokiems SST lėktuvams, ku
riais keletas žmonių; galėtų 
greičiau nuskristi Į Europą, 
mes tikrai galime ir turime ras 
ti pinigų, parūpinti žmonišką 
transjjortaciją milijonams žmo 
nių, kurie turi kasdien važinė 
ti Į darbus, pasakė sen. Percy.

Chicagos demokratai, kurie 
ypač patronizuoja biurokratiš 
<ą ir archaišką CTA sistemą, 
per savo senatorių Robert Cher 
ry iš Chicagos žada mėnesio 
Jėgyje įteikti bilių siūlant CTAlpirm. ir ketv. — ligi 9 vai. (Pr.)

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karstu 
vandenili šildvmai ?azu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas;Jr;Mar- 
quette Parke.

PUIKI 4 MIEGAMŲ, 2% • voniois, 
1 metu taurinė 'rpzidencila. Įsteigtas 
rūsys radiant šilima ėazu. 2 blokai 
nūn Hictfėrv gnUo lauku. S4£,500

5%’ KAMBARIŲ 8 metų mūras/ ^Ra
diant šilima,; ąlnminįjąųs Įaugai. 2 
pTTfotaobHiif garažas, geroje" vietoje. 
Tik 5^4^00 --

R PTTTTT į MĖTŲ JSW6
antomob*Mams o?statytL

vakarn« Pulj*cki Ava S115 Obh '
20 PUTU IR TCRAUTUVR, g De^u 

mvtn 90 metu mūras koh-
strukcii^ Pais>Tnn virš $29,000 me
tams .CJPSOnO, ; ; ' - . r , .

4 BUTU Mayras. Naūia §iHxna 
7u 2 automobiliu mūro wn?as/ La
bai švari nuo^avybė^ $44.500.-;*,, 

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET ;

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Nainiu automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

limo 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 
TeL: REpublic 7-1941

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

Apskaičiavimai nemokamai. - 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

Federallnly Ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas * 
pardavimas

Parašę paliudijimas

Draudimo lnformaci|o* 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skam b 1 n k i t 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

— Kanados Lietuvių Gydyto
jų Draugija kasmet sutelkia lėšų 
paremti įvairioms kultūros bei 
Švietimo organizacijoms. Perei
tais metais draugija sutelkė ir 
paskirstė 1000 dol.

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

tuna-ups Ir t. t. 1 
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"




