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DIDŽIUJŲ VALSTYBIŲ VALDŽIOMS
KAIRAS. — Egiptas įspėjo Ameriką, Sovietų Sąjungą, Pran

cūziją.ir Britaniją, kad Izraelio atsisakymas pasitraukti iš okupuo
tų žemių sukelia Viduriniuose Rytuose pavojingą padėtį. Egiptas 
prieš keletą dienų nustebino visą pasaulį pareikšdamas savo norą 
derėtis dėl taikos, jei Izraelis pasitrauks iš arabų teritorijos. Izra
elis į tai atsakė, kad pagirtinas yra Egipto noras derėtis, tačiau 
Izraelis nebesugrįš į tas sienas, kurias turėjo prieš 1967 metų karą. 
Egiptas sako, kad nebus taikos, kol Izraelis nepasitrauks, o Izrae
lis tvirtina, kad derėtis pradėti reikia be jokių sąlygų. Derybose 
paaiškės, iš kur Izraelis pasitrauks, o iš kur — ne.

SAIGONO JĖGOS JAU SAVAITĖ GINASI
SA1GONAS. — Jau visa savaitė, kai P. Vietnamo ofenzyva 

Laose sustojo ir daug vietnamiečių dalinių tik ginasi nuo puolan
čių komunistų jėgų. Bloga žinia atėjo ir iš Kambodijos fronto, 
kur nukrito generolo Do Cao Tri helikopteris. Kartu su šiuo ži
nomiausiu Saigono karo vadu, kuris vadovavo pernai gegužės mėn. 
invazijai į Kambodiją, žuvo dar 8 karininkai ir prancūzų karo 
korespondentas Francis Sully. JAV aviacijos 50 lėktuvų puolė 
šiaurės Vietnamo karinius tailkinius, daugiausia priešlėktuvines 
baterijas, raketų lizdus šiaurės Vietname iki 10-tos praralelės, 130 
mylių į' šiaurę nuo demilitarizuotos zonos.

Egiptas savo reikalavimus Iz
raeliui pagrindžia Jungtinių 
Tautų rezoliucija, priimta 1967 
m. lapkričio 22 d. Joje reikalau

si jama, kad Izraelio karinės jė
gos pasitrauktų, kad abi pusės 
nutrauktų karo veiksmus ir pri
pažintų viena kitos teritorinį 
neliečiamumą ir suverenumą bei 
teisę turėti saugias ir pripažin
tas sienas.

Egiptas laiko tą rezoliuciją 
dokumentų^, kuris' pakeičia tai
kos sutartį, 6 Izraelis ją laiko 
tik derybų pagrindu ir reikalau
ja formalios taikos sutarties. 
Izraelis taip pat aiškiai sako, kad 
nepasitrauks iš Jeruzalės rytinės 
dalies ir iš Golano aukštumų, 
anksčiau, valdytų Sirijos.

Trumpai tariant, pagrindinis 
Egipto ir Izraelio nesutarimas 
netiesioginėse derybose yra tas: 
Egiptas sako — pirma pasitrau
kite, paskui derėsimės, o Izrae
lis sako: pirma derėkime^-tada, 
gal ir pasitrauksime, jei susitar
sime. Egiptas tikisi, ka<f didžiom 

. sios valstybės, ypatingai,~ Ame
rika, paspaus Izraelį ir privers 
jį laikytis JT nutarimų.

Belgija atmetė 
sovietų protestą

BRIUSELIS. — Belgija at
metė sovietų protestą dėl leidi
mo pasaulinėms žydų organiza
cijoms šaukti ^Briuselyje konfe
renciją, kurioje svarstomas so
vietų žydri klausimas. Belgijos 
vyriausybė atsakė sovietams, 

' jog Belgija duoda leidimus įvai
rioms konferencijoms ir suvažia
vimams. žydai, šaukdami Bel
gijoje savo suvažiavimą, pažadė
ję belgų vyriausybei laikytis tin
kamai.

Pati Sovietų Sąjunga suren
gė žydų konferencijos išvakarė
se Belgų-Sovietų Draugiškumo 
sąjungos susirinkimą, kur iš 

‘ iMaLskvos .atvykę trys- šbvietų žy
dai aiškino, jog žydąi “laimingi 
socialistinėje • tėvynėje”. Kaip 
ir daug kur pasaulyje, tos belgų- 
sovietų draugijos narių tarpe 
yra daug žydų, tačiau susirin
kime dalyvavo ir Izraelio rėmė
jų, kurie belgų žydų kalbėtojus 
apšaukė išdavikais. Vienas su
sirinkimo dalyvis buvo iš salės 
išmestas, kai jis ėmė šaukti: “Ju
dai, Izraelis gyvens!”

Tarptautinę konferenciją Briu
selyje organizavo Prancūzijos 
žydas Claude Kelman. Jis gavo 
daug laiškų iš Sovietų Sąjungos 
žydų, raginančių dirbti ir ko
voti už sovietų žydų teises.

— Eltos biuletenio italų kal
ba redaktorius ir Vliko įgalioti
nis pre!. V. Mincevičius jau il
gesnį laiką serga ir dėlto nega
li daug kam atsakyti į reikalų 
laiškus ar sveikinimus. Jo svei
kata pamažu gerėja. Gerb. pre
latui linkime kuo greičiau pa
sveikti. (E).

IS VISO PASAULIO

VIENA. — Čekoslovakijos 
laikraštis “Rude Pravo” rašo, 
kad Čekoslovakija pasirengusi 
svarstyti bendrus klausimus su 
Vakarų Vokietija, panašiai, kaip 
neseniai buvo svarstomi sovietų 
Sąjungos ir Lenkijos reikalai su 
Bonos vyriausybe. Būsią gali
ma panašioje dvasioje išspręsti 
ir čekoslovakų-vokiečių proble
mas. ;

KUALA Lumpur. — Malaizi-:
jos premjeras Abdul Razak pa-' nantas William Calley kariniame 
dėkojo komunistinei Kinijai už (teisme buvo pakviestas į liudi- 
paramą nuo Malaizijos potvynių Į ninku suolą papasakoti apie sa- 
nukentėjusiems žmonėms. Jis (vo pergyvenimus Vietname, kur, 
pridėjo, kad ši parama žada drau- * 
giškus santykius tarp abiejų sa
liu. <

KARACHI. — Pakistano pre
zidentas gen. Agha Yahya pa
leido ministerių kabinetą, nes 
prasideda konstitucinės asamblė
jos sesijos,' kuriose bus priimta 
nauja Pakistano konstituciją. 
Asamblėjoje stiprų balsą turi 
Rytinio Pakistano delegatai, ku
rie siekia atsiskyrimo nuo Va
karinio Pakistano. Prezidentas 
valdys dekreto teise, kol bus su
sitarta dėl kompromiso.

PNOMPENHAS. — Komunis
tų jėgos Kambodijoje perkirto 
kelią nr. 1, kuris jungia Kam- 
bodijos sostinę su Sąigonu, Pie
tų Vietname. Komuhištams pa
vyko susprogdinti svarbų tiltą.

JERUZALE. ^ Miesto tary
ba, tik dviem susilaikius, priėmė 
miesto statybos planą, kuris nu
mato statyti naujus namus Je
ruzalės priemiesčiuose, . buvu
sioje Jordano žemėse. Jeruzalė 
yra vienas greičiausiai augančių 
pasaulio miestų. Iki 1985 metų 
Jeruzalėje būsią 400,000 žydų.

ALBANY. — New Yorko gu
bernatorius Rockefelleris pareiš
kė, pasitaręs-su katalikų diece
zijų atstovais, jog parapijų mo
kykloms gresia dar didesnė kri
zė, kaip valdiškoms mokykloms', 
todėl jis svarsto, kaip rasti būdą 
privačioms mokykloms padėti.

PHNOM PENHAS. — Komu
nistai susprogdino amuniciją ga
benusį baidoką Mekongo upėj, 
netoli sostinės. Buvo sužeisti 
trys amerikiečiai, kitas laivas bu
vo sužalotas.

RIO DE JANEIRO. — Brazili
jos konsulas, paleistas Uragva- 
jaus teroristų, sugrįžo namo ir 
buvo labai džiaugsmingai sutik
tas giminių ir draugų. Jo žmo
na, Urugvajui atsisakius kalbė
tis su teroristais, pati rinko pi
nigus savo vyrui išpirkti iš ban
ditų rankų.

TEL AVIVAS. — Izraelyje bu
vo atidarytas naujas kelias ir 
autobusų linija tarp Eilato uosto 
ir Sharm ei Sheikho, Sinajaus 
pusiasalio gale, apie 136 mylios 
kelio. Izraelis matyt nesirengia 
atiduoti Egiptui strateginiai 
svarbaus Sharm ei Sheikho.

Indijos premjerė Indira Gandhi daug važinėja po Indijos provincijas, sakydama kalbas miestuo
se ir kaimuose. Ji ragina piliečius balsuoti už jos įsteigtą naują kongreso partiją, kuri žada Indijai 

pažangią, socializmu pagrįstą valdžią. Rinkimai Indijoje įvyksta kovo mėnesį.

Calley nežudė, bet 
“naikino” priešą

FORT BENNING. — Leite-

kaip kaltinimo aktas sako, jis 
nužudęs 102 vietnamiečius civi
lius.-

Calley pareiškė, jog jis buvo 
mokomas kariuomenėje nepasiti
kėti visais vietnamiečiais, nes jie 
visi yra galimi priešai. Jis žiū- 

* su nepasitikėji;
mu, baime ir neapykanta. . Jis 
matęs, kaip P. Vietnamo milici
ninkai šaudė į moteris, einančias 
į turgų, nes jos pasirodė drau
džiamu laiku, karo zonoje.

Leitenantas nekalbėjo apie 
“žudymą”, bet minėjo tik karinį 
išsireiškimą “sunaikinimą”. Jis 
nenorėjęs • sunaikinti visų civi
lių Mylai kaime, nes planavęs 
panaudoti kai kuriuos jų “išva
lymui minų lauko”.

Gynybos psichiatras teismui 
pareiškė, kad leitenantas Calley 
neturi jokios protinės ligos, ta
čiau dėl įvairių priežasčių, dėl 
vaikystės pergyvenimų, karinio 
treniravimo ir kovos lauko nuo
vargio negali būti laikomas pla
nuotų žmogžudysčių vykdytoju.

Gomulka ir Gierek
VARŠUVA. — NYT kores

pondentas iš Varšuvos palygina 
dviejų Lenkijos komunistų va
dų Gomulkos ir Giereko valdymo 
pradžias ir randa, kad jie abu 
savo valdžią pradėjo labai pana
šiose aplinkybėse. Abu komu
nistų vadai savo atėjimo į val
džią proga panašiai kalbėjo apie 
buvusią valdžią. Gomulka 1956 
m. po Poznanės riaušių žadėjo 
pagerinti ekonomines sąlygas ir 
kritikavo senus partijos meto
dus, susiskaldymą ir ryšio ne
turėjimą su plačiomis masėmis. 
Lygiai tuos pačius žodžius kar
tojo naujas partijos vadas Gie- 
rekas, po štetino ir Gdynios riau
šių.

Tarp abiejų partijos vadų yra 
ir skirtumų. Gierekas mėgsta 
rodytis viešumoje, lankyti įmo
nes, kalbėtis su darbininkais. 
Gomulka nemėgdavo viešumos, 
valdydavo politbiurą ir visą šalį 
iš savo kabineto. Gomulkai bu
vo lengviau pradėti savo valdy
mo periodą, nes jis buvo lyg he
rojus, neseniai išėjęs iš kalėji
mo, atnešęs su savim ‘persona
linio kulto” panaikinimo bangą,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Senate jau trečią sykį ne

pavyko pakeisti filibusterio tai
syklių. Pritrūko 8 balsų. Pakei
timo šalininkai sako, kad jie dar 
kartą bandys sumobilizuoti sa
vo jėgas.

Gynybos sekretorius Laird 
pareiškė, kad Laose P. Vietna
mo kareivių laukia sunkios ko
vos. Kambodijoje komunistai 
irgi rengias^ didesniam puoli
mui.

Japonijos imperatorius Hi* 
rohito ir žmbnaNagako šiais me
tais rengiasi aplankyti kelis Eu
ropos kraštus.. Tai bus pirmą 
japonų imperatorių kelionė į už
sienį.

♦ Jordanas - gavo iš JAV 5 
mil. dol. pataisyti elektros sto
čiai ir vandentiekiui, kurie nu
kentėjo per kovas su palestinie
čiais partizanais.

♦ Kambodijos premjeras Lon 
Nol Havajų ligoninėje pamažu 
taisosi. Jo gydytojas sako, kad 
už dviejų savaičių premjeras ga
lės grįžti į savo pareigas.
i Korėjoje vienas amerikie
tis kareivis nušcvė savo kuopos 
seržantą, kilusį iš Minooka, ID. 
Ginčas įvykęs kareivių klube Se- 
oule.

PANAMA. — Panamos val
džia pareiškė Amerikai protestą 
už vieno piliečio išvežimą j Dal
ias, Texas, kur jis bus teisiamas 
už narkotikų įvežimą j Ameriką.

J. Castro telegrama
ČIKAGA. — Pabėgusi iš Ku

bos, nuo savo tikro brolio Fide
lio, Juanita Castro, pasakiusi 
kalbą Lietuvos nepriklausomy
bės minėjime Čikagoje, atsiuntė 
telegramą kun. A. Stašiui, Čika
gos Lietuvių Tarybos pirminin
kui. Telegramoje, kurią be Cas
tro pasirašė dr. Isabel Minocel, 
Juanitos Castro sekretorė, sako
ma: “Perduokite mano geriau
sius linkėjimus visiems lietu
viams, Lietuvos nepriklausomy
bės 53 metų sukakties proga. Aš 
tvirtai tikiu į jų kovą dėl lais
vės. Tegu Dievas jus visus lai
mina”.

Stalino metodų pasmerkimą. Gie- 
rekas, tuo tarpa, atėjo iš to pa
ties Gomulkos bendradarbių tar
po, vienas buvusio politbiuro na
rių, jis dalinai pats atsakingas 
už visas Gomulkos nesėkmes. 
Jam sunkiau yra kritikuoti pra
eitį, nes jis pats buvo jos dalis.

Nelaukė sprendimo
- neteko pinigų

LOS ANGELIŲ. — Buvęs po-
licijos seržantas Kenneth Carl- turį mažiau smaliniu medžiagų, 
stead nebuvo pakankamai kant- yra lengviau išvaloma, mažiau 
rus ir dėl to prarado daug pini- teršia aplinką. Apie 88% Libi- 
gų. Jis buvo sužeistas tamybo- j jos žibalo yra eksploatuojami 
je, kada 1968 m. Los Angeles J Amerikos bendrovių, 
mieste nukrito helikopteris ir1 
jį sunkiai sužeidė gatvėje. Vė
liau buvo išaiškinta, kad heli-1 zė verčia Europos valstybes rim- 
kopteris buvo pagedęs ir už ne- susirūpinti kitais energijos
laimę buvo laikoma atsakinga *^au kad žiba-
Bell Helicopter bendrovė.

bos ir padavė helikopterių ben-1 
drovę į teismą, reikalaudamas 
500,000 dolerių. Teisme jury ko
misija dvi dienas svarstė polici
ninko ieškinį. Trečiu dieną ben
drovė pasiūlė policininkui su
sitarti ir pasiūlė jam savanoriš
kai 35,000 dolerių. Carkstead, il
gai negalvojęs, pasiūlymą priė
mė ir sutiko bylą nutraukti. Po 
penkių minučių, iš pasitarimų 
kambario išėjusi jury komisija 
paskelbė, kad Carlsteadas turė
tų gauti 180,000 dol. kompensa
cijos. Teisėjas padėkojo komisi
jai už darbą ir pareiškė, kad 
sprendimas jau pavėluotas, byla ■ 
jau nutraukta, šitaip policijos 
pareigūnas per 5 min. neteko 
145,000 dol.

Vatikano diplomato 
kelionė Maskvon.

VATIKANAS. — Ketvirtadie
nį į Maskvą išvyksta aukštas Va
tikano diplomatas, Vatikano Vie
šųjų Reikalų Tarybos sekreto
rius, arkivyskupas Agostino Ca- 
saroli. Jis Vatikano valstybės 
vardu pasirašys Maskvoje sutar
tį, draudžiančią atominių ginklų 
platinimą. Vatikano atstovai 
Londone ir Washingtone irgi pa
sirašys tą pačią sutartį.

ši kelionė yra pirmas Vatika
no oficialus vizitas Sovietų Są
jungoje. Neseniai iš Sov. Sąjun
gos sugrįžo šimto italų kunigų 
ekskursija, kuri turėjo lanky
tis ir Vilniuje. Programoje tu
rėjo būti apžiūrėtos ir bolševikų 
išniekintos katalikų bažnyčios, 
paverstos sandėliais, muziejais 
ir pan.

Vatikanas paskelbė, kad ato
mo ginklų sutarties pasirašymas 
sustiprinsiąs šios sutarties prin
cipus. Galimas daiktas, kad šia 
proga Vatikano diplomatas ap
tars ir kitus Maskvai ir Vatika
nui rūpimus klausimus.

Libija reikalauja 
didesnių kainų

LONDONAS. — Netrukus 
prasidės derybos tarp žibalo ben
drovių ir Libijos, kuri atsisakė 
derėtis kartu su Persijos įlan
kos žibalą gaminančiomis vals
tybėmis. Libija stato dar dides
nius reikalavimus už kitas šalis: 
Iraką, Iraną, Kuwaita, Saudi 
Arabiją, kurios jau susitarė dėl 
didesnių kainų ir kitų sąlygų.

Libija pagamina apie trečdalį 
Europoje sunaudojamos naftos. 

į Be to, jos nafta yra “lengvesnė”,

Šiais metais kilusi žibalo kri-

įlas ir iš jo gaminami produktai 
I pabrangs. Britanijos vyriausy- 

.v, bė, kuri planuoja ateities elek- 
jėgaines, jau pasuko bran- 

.dūdinio kuro link ir nutarė sta
tyti atomine energija varomas 
jėgaines. Jau šiandien Britani
ja eina po Amerikos atominės 
energijos sunaudojime. Ji paga
mina 13,000 megovatų energijos 
(Amerika — 76,000 mgv., So
vietų Sąjunga — 8,800 mgv.,).

merginos kalba
LOS ANGELES. — Hipių gau

jos, vadovautos Charles Manson, 
teisme dar viena kaltinamoji, 21 
metų Leslie Van Houten papa
sakojo apie savo vaidmenį La 
Bianca šeimos išžudyme. Ji pa
reiškė nežinanti, kiek kartų ji 
peiliu badė jau nebejudantį Ro
semary Le Bianca kūną. Polici
jos žiniomis, pats Le Bianca bu
vo subadytas 26 smūgiais, o jo 
žmona, 38 metų, kūne turėjo 41 
peilio dūrį. Nustatyta, kad 13 
peilio smūgių įvyko jau po mir
ties.

Kaltinamoji Van Houten, at
sakydami į klausimus, pareiš
kė neturinti jokio gailesčio jaus
mo. Paklausta, ar jai ne gėda, 
ji atšovė: “Kas tai yra — gė
da?” Dalyvaudama visose žmog
žudystėse Van Houten buvo pri- 
sivalgiusi LSD tablečių, kurias 
ji ėmė vartoti dar būdama mo
kykloje iš smalsumo. Netrukus 
po tablečių naudojimo pradžios 
ji išstojusi iš mokyklos, nes nie
kam nebebuvę jokio tikslo. Ji ne
norėjusi lenktyniauti.

MIRĖ SIMAS MOCKŪNAS
Vakar, vas. 23 dienos rytą, 

Chicagoje mirė Lietuvos civilinės 
aviacijos kapitonas Simas Moc- 
kūnas. Jis dažniausiai skraidė 
tarp Kauno, Palangos ir Rygos. 
Jis bus pašarvotas Petkaus Mar
quette koplyčioje.

Vietnamiečiai Laose sutiko 
daug kietesni pasipriešinimą. Ko
munistai savo Ho Chi Minho ke
lius gerai saugojo ir buvo prive
žę daug artilerijos pabūklų, ku
riais dabar apšaudo vietnamiečių 
pozicijas. (Pakelėse laukai užmi
nuoti. Vietnamiečiai nužygiavo 
tik 17 su puse mylių. Nors ko
munistų nuostoliai irgi nemaži, 
Pietų Vietnamo kariuomenė tu
ri sunkius nuostolius. Buvo nu
mušti 26 JAV helikopteriai vi
soje operacijoje. Reikia atsimin
ti, kad nuostoliuose pranešami 
tik tokie helikopteriai, kurių ne
pavyksta išgabenti didžiaisiais 
helikopteriais. Laose žuvo 29 
amerikiečiai, 15 dingo be žinios 
ir 26 buvo sužeisti.

Apie 10,000 komunistų karei
vių gina tiekimo helius ir sa
vo sandėlius. Saigohas paskel
bė, kad Laose buvo sunaikintos 
12,603 tonos priešo amunicijos, 
12 sovietų gamybos tankų, 65 
sunkvežimiai, 400 dviračių, 125,- 
000 galonų skysto kuro, 4,500 
pėdų vamzdžių, daug maisto ir 
kitų reikmenų. Iš-priešo atim
ta 1^31 -šautuvas ir 198 sunkes
ni ginklai. Iki šiol jau. žuvo 1,960 
šiaurės vietnamiečių. Saigono 
jėgos turėjusios 168 užmuštus 
ir 661 sužeistą. Vakarų kores
pondentai nelinkę tikėti Saigo
no skelbiamais skaičiais, nes yra 
žiribma, kad tik viename šaulių 
batalione, kuris buvo apsuptas, 
žuvo ketvirtadienį virš 100 viet
namiečių.

Saigono spauda, kuri invazi
jos pradžioje džiaugsmingai ra
šė apie savo kariuomenės laimė
jimus, dabar pasitenkina ofi
cialių pranešimų paskelbimu. 
Saigone jaučiamas rūpestis dėl 
didėjančių nuostolių Laose. Ko
munistų tiekimas į pietus tebe- 
plaukia, aplenkdamas vietnamie
čių perkirstus kelius. Nors ši pro
vincija yra daugiausia bombar
duota pasaulio istorijoje vieta, 
komunistai sugeba sėkmingai 
priešintis.

Federacija atmetė 
policijos broliją

HAL HARBOUR. — Ameri
kos darbo unijų federacijos ta
ryba atmetė Brotherhood of Po
lice Officers unijos prašymą pri
imti į federaciją. Tarybos pir
mininkas George Meany paaiški
no, kad policininkai nepriimami 
į federaciją todėl, kad viena jų 
unija federacijos jau yra pripa
žinta, daug policininkų priklau
so valstijų, miestų ir apskričių 
tarnautojų unijai, kurios vadai 
skundžiasi, kad naujai susiorga
nizavusi unija vilioja iš jos sau 
narius.

Naujos policijos valdininkų 
unijos vadas Cassese pareiškė, 
kad unija turi jau 56 skyrius ir 
apie 8,000 narių 32-jose valsti
jose. Jei federacija unijos nepri
pažins, jai teks ieškoti kitų uni
jų talkos ir glaustis prie tyms- 
terių ir kitų darbininkų, kurie 
federacijai nepriklauso.



VEIDAI

DARBAI kaktuvės. Chicagos jūrų skau

NR. 8 (312)VIH-JTMETA!

M

jūrų skaučių laivą. 1940 m. pa
vasarį Jurbarke susiorganizavo 
žuvėdrų valtis, o Palangoje įsi
kūrė Jūratės jūrą skaučių val-

ratė Geležiūtė, ..Gražina Gudai
tytė. M. Kavaliūnaitė, Danutė 
Kundrotaitė (valtininke) ir Gra-

švęsime tą pačią dieną. Iškil
mingas Vasario 16 d. ir Šv. Ka
zimiero švenčių minėjimas įvyks

Vasiliauskienė, o 1953 m. 'laivo 
vade buvo paskirta'' Vienete- iš-; 
augusi Gražina Anyšaitėf To
ronto jūrų skautės-' 'gausiai jiF 
stipriai pasirodė LSS'35 mėtų: 
Jubiliejinį^ stovykloje priė Nia-. 
garos, Kanadoje-. "Seserijos 
r u skaučių veikla Toronte reiš
kėsi plačiai' ir -gyvai nuo pat įsi
kūrimą: iki šių: dienų, audringu, 
laikotarpiu 1963 m. vadovavimą 
vėl npeiėmns , s. B. .-Mažeikienei, 
šiuoimėtų Toronte, yra- 54: jūrų

ps. ALDONA JOVARAUSKJENĖ, 

Chicagos įyry skaučip "Nerijos" 
vietkiinkiios vietininkė.

Cleveland© "Pilėnu77 tuntą

Chicagoje buvo įkurta 1970
V 24 jūrų skaučių “Neri

jos” vietininkija,
su jūrų skaučių “Nidos,’7 ii 

“Juodkrantės” laivais ir ginta- 
rių įgula, vietininke skiriant ps.

čių “Aušros Vartų”- tunto vadį- 
ja 1953 m. pabaigoje pavedė 
skautei Ringailei Gustaitienėi 
suorganizuoti ir globoti jūrų 
skaučių vienetą. Tunto pirmoji 
j orų skaučių Žuvėdrų valtis bu
vo įsteigta 1954 m. vasario mėn. 
1&’d., kurią-sudarė 5 sesės: Jū-

A. Jovarauskienę. šiuo metu 
“Nerijos” jūrų skaučių vietinin
ki j a Chicago j e turi 63 nares.

Be Toronto ir Chicagos, jūrų 
skaučių maži vięnetai Seserijoje 
1958-1963 m. veikė Vokietijoje

tunto skautų tėveliai yra labai 
kviečiami talkininkauti Kaziuko 
Mugės rankdarbių gaminime 
kiekvieną trečiadienį ir penkta
dienį 7^0 vai. vakere, v. s. VI. 
Vi j eik io spaustuvės patalpose, 
4343 So. Western Ave. Jūsų tal
ka Lituanicos tuntui yra labai 
reikalinga dabar, nes- dar daug 
darbų neatlikta, o laiko maža 
beliko iki Kaziuko mugės, kuri 
šiemet įvyks kovo- 7 d^ Jaunimo 
Centre. . . .•

vįsdar.mini svetimą žodį — bly
nus).. šokiams grojo skoninga 
bei pažangi J. Pažemio kapela, 
ypatingai žavėdama lietuviško
mis melodijomis.

Vakaro rengėjas — Tėvų ko
mitetas^ kuri sudaro: pirminin
kas — J. GUdėnas ir nariai — 
L. Nagevičienė, Br% Mainelienė, 
ALPuškorienė ir V.Urbaitis. ,

Visi gražiai santykiauja su 
tėvais. ' ' T.,;

Dabąrtinis tuntininkas s. v. 
ps. V. Stoškus jau nebe naujo
kas tose pareigose. Vadovavęs 
seniau-porą metų, šiais gi me
tais jau turi per 50 veiklių skau
tų. “Dvasios vadovas — kunigas 
K..-žemaitis, draugininkai į sSiy. 
v. sL K. Giedraitis,.ps. E.Jaku
lis ir v. si. A. Simontis,’ be to, dar 
naudingai prisideda s. V. Bace
vičius, v. s. Pr. Karalius ir v. s. 
V. šenbergas.

Programoje vyresnieji ir jau
nesnieji vaidino Z. Peckui reži
suojant, porą trumpų vaizdelių. 
Buvo rinktinės vaišės, nors ir 
labiausiai išlepintam skoniui ir, 
žinoma, su apeigomis Hetuviš-

. siekia jau 35 metus

f Šiandien žvilgsnis sustoja.prie 
mažo uniformuoto jūrų skaučių 
būrelio Kaune, žygiavusio ’Lais
vės Alėja per šv. Kazimiero 
šventę 1936 metais. Nėra tiks
lios datos, kada buvo suorgani
zuotas Seserijos pirmasis jūrų 
skaučių vienetas. To Įvykio liu
dininkai aiškina, kad pirmoji jū
ros-skaučių “Birutės” valtis bu
vo įsteigta Kaune prie Studen
čių J.Skaučių Draugovės Nepri
klausomybės šventės proga 1936 
m. vasario mėn. 16 d. • Vieneto 
steigėja buvo stud, skautė Ko
letą Chmieliauskaitė ir jos pa
dėjėja buvo stud, skautė Hali
na Lorencaitė (dabar gyvenanti 
Chicagoje v. s. H. Flaušinaitie- 
nė). Taį buvo pirmasis oficia
lus jūrų skaučių vienetas Sese
rijoje, tuo metu šaltai ir abejin
gai sutiktas.

ČIA NE GANDRAI LIZDE, ’*• 

stovyklinio bokšto statytojai džiaugiasi 
savo kūriniu.

G Plačo nuotr.

teryje (Bangų valtis) ir Los. An
geles.

Jūrų skautėms švenčiant 35 
metų veiklos jubiliejų tenka pa
linkėti kuo geriausios sėkmės, 
daug saulėtų dienų ir gero, ge
ro vėjo! j. v. s. Br. Juodelis.

And, buying Saving* 
Bonds can be easy and auto
matic. AH you have to do 
is join. djePayroU Savinga 
Plan where you work, or the 
Bood-a-Month Plan "where 
you bank. And then you 
can sit bade and forget ’em 
while die money piles up.

So think about the free
doms we enjoy. And think 
about U. S. Savings Bonds m

4'-Anksčiau Chicagoje įsisteigti 
šių jūrų skautų vadovų ir vėl

Chicaga įuyo antrojLvieto- 
Mkl emigracijoje, kur 'sėk

mingai prasidėjo ir iki šių 
; dienų tęsiasi plati r gūrų 
20 ; skaučių veikla."*' *

Sovietinė okupacija nutraukė 
tolimesnį jūrų skaučių vienetų 
plitimą, kai nukirto visą skau
tiškąjį kelią.

Po antrojo pasaulinio karo 
išeivijoje (Vokietijoje) at
kūrus Lietuvių Skautų Są

jungą,

atsikūrė įvairios Seserijos ir 
Brolijos šakos.

Domėjimasis jūrinėmis idė
jomis ir vandens sportu 
skaučių tarpe pamažu plito,

ir dar tais pačiais 1936 m. Šiau
liuose įsikūrė dvi jūros skaučių 
valtys, vėliau įsijungusios į jū
rų skautų “Kastyčio” laivą. 1937 
na. Klaipėdoje įsisteigė jūros 
skaučių Bangų valtis, o 1938 m. 
Alytuje įsikūrė Žuvėdrų valtis 
ir Zarasuose buvo įkurta R. Vin- 
telėrytės vadovauta Jūratės val- 
t’s, kuri su 1939 m. įkurta. Plek
šnių valtimi sudarė “Neringos”

cage j esavo veikla plačiai reiškė
si į<(ių'. tuntų tarpe,. kas metai 

’ dalyvaudamas Kaziuko mugėse, 
šventėse, vasaros stovyklose ir 
baidarių „ . vanceną kelionėse.. 
“Juodkrantės” tunto narių gru
pei.pradėjus studijuoti, kelioms 
aktyvioms vadovėms sukūrus 
šeimas ir pasitraukiant iš. ak
tyvius veiklos, tuntas buvo lai- 
ĖmSi perfornįuotas. j atskirą Chi
cagos jūrų skaučių “Nidos” lai
vą, jo vade pakviečiant ps. Al
doną Jovarauskienę. r 'V

“Nidos” jurų skaučių laivui 
išaugus iki 40 narių ir susida
rius 9 gintarėms. Seserijas VS 
įsakymu. ■

Life Orphan Anzfe ' v >
SeWGMGnxte

Iley help make this ccwa- 
try of ours econMMcaUy 
stronger to tackle some of

JŪRŲ SKAUČIŲ JUBILIEJAUS PROGA "NERIJOS" SESĖS PRISIMENA 
SAVO PIRMĄJĄ STOVYKLĄ,

kuri įvyko 1970 m. liupos 11—25 Rako ąžuolyne.
B. Juodelio nuotr.

other than Q well, you’re m 
a whede lot of trouble.

Sore, you probably picked 
the Statue of liberty. Every* 
body knaws who she ia and 
what she stands for*

Ordo*ey?
Ifs amazing how many 

of us take this proud lady of 
the New York Harbor for

Platesnio masto sueigos šau
kiamos kas ’ mėnuo drauge su 
skautėmis ir jūrų skautais. Taip 
pąt Ipendrąi-palaikomi -., vis glau- 
dėsnPšantykiai ir su kitomis ko
legiškomis organizacijomis.
- Nuolatinės draugovių sueigos 
vyksta kas savaitę Naujosios pa
rapijos salėse. Pastaruoju' meili 
didžiausias visų dėmesys, buvo 
nukreiptas į pieninės programos 
paruošimą Užgavėnių pokyliui 
sv. Jurgio parapijos salėje, irj

Vos pradėjus skelbti
k-, v? ...-.
numatomą vasario ' 20 -'šv;

Jurgio parapijos salėje Pilėnų 
tunto vakarą, susidomėjimas bu
vo/didelis. Domėjosi ne vien tė
vai bei_ąi-timieji bičiuliai, bet ir 
tie,: kįas rimtai vertina skautiš
kas idėjas,; skautybės skiepiji
mą vaikams ir jaunimui lygiai 
kaip ir naudingą lavinimą gau
siose kilnių .būdo ypatybių šri- 
tyse^

We should know that 
her proper name is “Libertj 
Enlightening die World.* 
That she symbolizes the tri
umph of freedom over tyr
anny. That she is * declara
tion of our independence.

Of course, we need more 
than statues to remind us 
of our freedom. We need ac

wneayoureur 
New York go up 
and see her 
sometime.

Darnįąi diroa beveiktoje pa
čioje sud ėtyje jau trejetą 
metų. Tai tikri pasišventėliar.

•' Tėvų komitetas; rūpinasi kad 
.užtektų-. Lėšų ąrtįmiausįai ..atei
čiai’ Planuojama:. vasario mė- 
uešf išvykos Į' njūzįejų^ir : j 
žvaigždžių sekimo.bei stebėjimo 
vietoves, č kovo mėnesį Kaziuko 
mugė- (darbai jau-pradėti), ba
landžio, mėnesį dalyvavimas lau
žų kobkųtse Chicągojė '-(ypatin
gai sumtrigubti'šitoipokylio'vai
dintojai)^ vasarosv iškylos,, sto- 

• vykios ir t. t. i- -- < '
Tuntas džiaugiasi šen ten jau 

pastėbėjęs .menisku, puikių kū
rinių — nuoširdaus bendradar-' 
bib sumanaus stilisto — archi
tekto E. Kersnausko talka Ka-_ 
ziuko mugei. " , -jU ..

»j* SHadąs. Braziulis

į;. ; TĖVAI STIPRIAI REMIA
> Inž. A. Mėlius, atgaivinęs tuntą, pasitraukė

“Pilėnų” tuntas šiandien stiprus. Besigailint atsistatydinusio 
tuntininkp A. Meilaus, reikia pripažinti, kad tai buvo darbštus 
vadovas, gerokai atgaivinęs kiek nusilpusį tuntą.

Vokietijoje jūrų skautės at
sikūrė Nuertingeno lietuvių sto
vykloje 1946 m. gegužės mėn. 6 
s esėms: B. Grabauskaitei-Mažei- 
kienei, A. Mažeikaitei-Veselkie- 
nei, A. Budriūnaitei-Pažiūrienei, 
M. Paškevičiūtei — Vasiliaus
kienei, E. Strazdaitei-Grabaus- 
kienei ir L. Liniauskaitei įstei- 
gus jūrų skaučių “Vandenių” 
valtį. Tai buvo vienintelis jūros 
skaučių vienetas tuo metu Vo
kietijoje, nes šių vienetų steigi
mui trūko- tinkamų sąlygų ir 
gal nepritarė Seserijos y adi j a.

1947 m., prasidėjus emigraci
jai i JAV ir Kanadą, trys van
denės atkeliavusios' Į Toronto to
liau tęsė Vokieti joję' pradėtą jū- 
rinį.'škaųtavimąi, vadovaujant j. 
s. Birutei..Mažeikienei;. Susida
rius iš' kelių Valčių jūfų/škaū- 
eių “Vandenių” laiviii; 1956 in.

čių- veiklos sukakties minėjimą 
vasario 28 d. (sekmadienį) Jau
nimo Centre. Šventė prasidės 
pmwaMomis 10 vai. ryte Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje ir po to 11 
vai. įvyks iškilminga sueiga ma
žojoje Jaunimo Centro salėje, da
lyvaujant LSS vadovybei, sve- 
Čiams ir tėveliams.

iATEJNA KOVO MĖNUO, IR PARSKRENDA PAUKŠTELIAI ČtULBUONĖLlAi1
... Chicanos "Lftuaniccs“ tunto^ųkiukaį jau pasiruošė jups sutiktu r

'r ’ ; 'i -i < . . j.< V. Yįjeikio nuotr.

Jėzuitų koplyčioje, šv. Mišias 
atnašaus v. s. kun. J. Vaišnys, S. 
J. Pamaldų metu giedos vyrų 
sekstetas, vad. s. Jeronimo Gai
žučio, ir jaunimo gitarų orkes
tras, kuriam vadovauja sesė R. 
Plioplytė. Vargonuos muz. M. 
Motiekaitis..

Kadangi koplyčia negali sutal
pinti visų Chicagos skautų-čių, 
kiekvienam vienetui atstovaus po 
dvi draugoves su vėliavomis. Vė-

vasaros stovyklos Pewaukee, 
Wise., buvo suorganizuota ant
roji “Audrų” yaltis, vadovauja
ma valtininkės D. Lukošiūnaitės. 
Abi valtys sudarė Vaivos laivą, 
kuriam vadovavo dr. M. Naku- 
tienė. .““Aušros Vartų” -tunte 
pradėta jūrų skaučių veikla vis 
labiau plito, narių skaičius vis 
daugėjo ir 1958 m. sausio mė
nesį tuometinės Seserijos VS v. 
s. O. Zailskienės Įsakymu Chi
cagoje buvo, įsteigtas pirmasis 
jūrų, skaučių, “Juodkrantės” tun
tas. Pirmąja “Juodkrantės”į-tun
to ■ tuntįninkę. buvo pakviestą v. 
s. Flora Kurgorienė. Antrąja 
tuntįninke nuo 1959.II.1 iki 1963 
m. pavasario buyp s. Aldona. Gas- 
nerienė. _ . > . .. .. -j

Įsikūrus Lietuvių Jūrų 'skau- 
tijai 1963 mJ pavasarį, iš Sese- 
jos pasitraukė dalis “Juodkran- 
tęs tunto jurų skaueių ir vą- 
do,vĮU,| tačiau £ūr.tėfc pal^t^į |ūrų: 
skkucių ViėnetaT Toliau tęšė vėi- 
-klą, tunto vadovavimą, perėmus 
energingai s. Zitai Dudėnienei.' 
Iki 1968 m. - rudensx “Juodkran-

donos • Biškevičienės, talkinin
kaujant' Seserijos Jūrų7 Skaučių 
skyriaus, vedėjais. ^fedi^Va- 

^žJ^siSdifekieneu-5^5 į

ATTTT TA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

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

of u&.
And whereUS.

Savings Bonds come in. They 
help preserve that thing 
called freedom.

Take stock in America
Buy US. Savings Bonds & Freedom Share*
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Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B- Končiaus knyga

ant jūros kranto netoli Romos 
sekė perskridimą putpelių. Jos 
perskrido Viduržemio jūrą. Jų

The iron Curtain 
Isn't soundproof.

Taupymo Indeliai 
Apdrausti Iki $20,000.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa-

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

Raginki te 
augti - taupykite!

savo apylinkę

ktillūri

stebėtas Prancūzijoje. Jas pa
stebėjo tuo laiku, kai jų vienti
sinė masė šoko skersai kaimo 
kelią. Ar keliautojams pasise
kė pasiekti naująją vietą, ar 
jos visos žuvo toje kelionėje — 
tai nebuvo patirta.

Persikeliant gyvūnams, la
biausiai paukščiams, kuriems 
tenka attikti ilgą kelionę, didelį 
pavojų sudaro nuovargis. Jo pa
sekmės tragiškos. Profesorius

Abu būriai 
žuvo. Į Irlan-

visame pasaulyje (išskyrus Pie
tų Ameriką). Stebėtojai sa
ko, kad jos perskrisdavo net iš 
šiaurinės Amerikos j Havajų sa
las. Vadinasi, nuskrisdavo 2,000 
mylių.

Reikia manyti, kad tokie pe
teliškių perskridimai yra lydimi 
vėjų, audrų ir j vairių nesėkmių. 
Yra buvę atsitikimų, kad vėjas 
nubloškia Į šalį net stambius 
paukščius, išmušdamas juos iš 
kelio. Pavyzdžiui: Sibiro taigo
je po smarkios audros nusilei
do didelis flamingų būrys...

(NRS)
Vertė Z. E. Dalėnas

ties. Sutikta priešakyje uola pri
vertė juos ilgai blaškytis, kol su
rado priemonę ją nugalėti — 
apėjo ją iš šono. Kelionę tęsė to
liau ta pačia kryptimi, kuria 
prieš tai ėjo. Priėję 30 metrų 
aukščio stačią krantinę, lentin
gai mase dribo tiesiog ant le
do. čia jų daug žuvo, bet liku
sieji gyvuliukai kelionę tęsė le
du ta pačia kryptimi, o' priėję 
ledo kraštą, krito j vandenį ir 
skendo... Netekusių nuovokos

kalama neturi laiko, arba per šal
ta, ar lyja išeiti į gatves su pla
katais... Nežiūrint, kaip tarpe 
mūsų čia nebūtų, bet, kaip Jonas 
Biliūnas rašė apie “Laimės Žibu
rį”. _ rodos, neįmanoma, rodos, 
nepasiekiama, o vis dėl to švyste
lėja ir viltis... Taip ir apie Lie
tuvos reikalus pagalvojus, rei
kia tos vilties tikėtis...

bę išlaikyti ir siekti Lietuvos 
laisvės reikia daug jėgų. Kiek 
iš paskutiniųjų Įvykių pastebė
jome, jog mūsų visų vieningas 
troškimas padėti lietuviui, skelb
ti pasauliui Lietuvos priespau
dą ir reikalauti laisvės, davė ge
rų rezultatų. Tegu ir toliau ši 
dvasia mumyse gyvena. Gal ta
da ir Lietuvos okupantui nebus 
taip lengva į mūsų tarpą lysti, 
mus klaidinti, nesantaiką kelti 
ir ryžtingumą, kovoje už mūsų 
laisvę, mažinti, žinokim, kad 
komunistų metodai platūs ir suk
ti. Todėl ir mes labai apgalvo
tai, bendrom jėgom, su viltim ir 
tikėjimu laisve, dirbkim. Neži
nia, dar kaip ilgai raudonasis 
okupantas Lietuvą naikins.

Nežinia dar kiek pavergta Tė
vynė mums Bražinskų atsiųs. 
Nežinia dar kiek mirtimi ar ka
lėjimu Simokaičių nubaus. Ne
žinia, dar kiek Kudirkų šauks. 
“Gelbėkit, priimkit į laisvę”.

(Pabaiga)

mes čia, šiandien susirinkom, 
taip pat tos minties vedini.

Ir pažvelgę į savo dabartinį 
gyvenimą, galėtume pasakyti, 
kad mums nieko netrūksta. Tu
rime visko, ko žmogiškam gy
venimui reikia, o laisvės net ir 
perdaug, kai kurie užmiršta, kas 
vertė jų tėvus ir juos savo Tė
vynę palikt ir ieškoti laisvės 
svetimuos kraštuos, šiandien tik 
keliomis mintimis perbėgę per 
Lietuvos gyvenimo istoriją, pa
stebėjome, kad mūsų tauta ne 
vergauti, bet laisvės gyvenimui 
skirta. Tas gilus laisvės supra
timas ir troškimas persiduoda 
;iš kartos į kartą. Buvo karai, 
buvo priespaudos, trėmimai, žu
dynės ir vėl. komunistinis tero
ras. Kėlėmės iš svetimųjų jun
go, pažinom laisvos Lietuvos gy
venimą. Dabar, išklydę į laisvą 
pasaulį, kaip matot, nerimstam, 
savam kraštui nevaržomai dir
bam. Ir dirbam visi, nes lietuvy-

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti.—• $3,00.

nariai
ir šis

(Tęsinys)
Yra sakoma: “Kiekviena lais

vė reikalauja aukų”... Simo Ku-

— Sek pasaką, mainyte. 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24psL, 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 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodęikienės. 

-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 kn; 
tų vaikams perkamas dovanas — i 
įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

. NA ujienos,
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. - Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntimus į Vokietiją ir ki-

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 6060
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstrigo* pietųom kieman automobilianu pastatyti

3h« can’t com# to you for the 
truth, but you cin reach h*r» 
Ralio Froo Europe doe* j«t th* 
truth through.
am to ftm Europe 
•taWSL lit V8TO06.1.T.

huferiaAcd a* a public wnricc to* 
WRiratwa witi* The CwadL

čiuoja, davė milijoninės dolerių 
vertės garsinimą mūsų paverg
tai tėvynei... Gal būt, dėka, šiuo 
metu prieš rinkimus, Amerikoje, 
susikryžiavus politinių partijų 
interesams, Simo Kudirkos rei
kalas plačiai nuskambėjo spau
doj, televizijoj ir radijo bango
mis... Be to, mūsų visų įdėtas 
darbas ruošiant ir dalyvaujant 
demonstracijose... O Čikagoje 
būta net tokių atsitikimų: Ant 
rytojaus, po mūsų demonstraci
jų, nuėjus man į darbovietę, ame
rikonai mane paklausė, "kad jie 
esą labai nustebę, jog lietuvių 
tarpe esama ir juodukų, nes gat
vėse ėjo juodukai su užrašais 
plakatuose; Freedom for Lithua
nia!” Let Our People Go, Gel
bėkit žūstančius lietuvius”.

Pasirodo, kas buvo, pasibai
gus mūsų demonstracijoms, kai 
kurie plakatai buvo palikti prie 
miesto rotušės, o juodukai tą 
pačią dieną ruošdami savo de
monstracijas, matyt, pritrūkę 
savo plakatų, nekreipdami dėme
sio, pasinaudojo mūsų paliktais... 
Taigi nenuostabu, kad ameriko
nai pagalvojo jog lietuvių yra 
juodžių...

Taigi nežiūrint, nei kas, nei ka
da mums ateis į pagalbą ir kiek 
aukų pareikalaus, reikia vienin

gai siekti Lietuvos laisvės...
Tegu nesidžiaugia tėvynės pa

vergėjas, kad mes skaldomės dėl 
okupanto brukamo oficialaus 
bendradarbiavimo, arba, kad 
mes vieni kitų darbus kritikuo- 
jam ar išjūokiam. Svarbu, kad 
mes Didžiam Tikslui vieningai 
dirbam, nesiskundžiant ir nesi- 
teisinant, kad lietuviškiems rei-

Jau išėjo seniai laukta
Juozčs Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ^VENCIU TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

čekį ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS, 

1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608

Masinė gyvulių migracijos 
priežastis beveik jau nustaty
ta; kai -kurie iš-gyvūnų periodi
niai keliauja. Pavyzdžiui: pauk
ščiai — iš šiaurės į pietus, arba 
žuvys — iš jūros į upes. Pagrin
dinė to priežastis —trūkumas 
maisto arba rūpestis busimąja 
karta. Pasitaiko ir visai netikė
to pobūdžio kelionių, kuomet gy
vulių bandos palieka savo nuo
latinę gyvenamą vietą ir apim
tos kažkokio neramumo prade
da trauktis į vieną ir tą pačią 
pusę. Kodėl? Kur? Tokiais at
vejais paprastai kelionė baigia
si katastrofa: žūsta šimtai tūks
tančių gyvūnų.

Tokią kelionę lentingų, mažy
čių graužikų, štai kaip aprašė 
Naujosios žemės salos gyvento
jas, kuris juos sekė: “Lemin- 
gai traukė ištisa, milžiniška sro-

jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

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

. skraidymo greitis, vidutiniškai 
( paėmus, buvo 60 kilometrų per 
i valandą. Aišku, kad po tokio 
įtempto skridimo paukščiai kaip 

I pakvaišę ar neregiai skraidė at- 
1 simušdami į pastatus, namus, 
• medžius, tvoras, telegrafo stul- 
į pus ir sužeisti krito ant žemės... 
Masso ištyręs keletą jų rūšių 
— smegenyse visai nerado krau
jo. Toks bekraujis stovis susilp
nino jų regėjimą ir sąvoką. Kiek
vienas atskiras paukštis virto lyg 
dalimi didelės daugiagalvės skra
jojančios mašinos.

Apie vabzdžių masinę migra
ciją mažai tepatirta ir mažiau
siai žinių esama. Daugiausia ži
noma apie skėrius. Nustatyta, 
kad jie skrenda ieškodami mais
to, Masinius perskridimus daro 
vabalai, žiogai, peteliškės... Iš 
vabalų daugiausia linkusios ke
liauti yra “dievo-marytės”. Jos 
gali atlikti labai tolimus skrai
dymus, kartais perskrenda jū
ras. Vienas žinomas vabalų per- 
skridimas buvo prie Anglijos 
krantų, kur labai didelis jų skai- 
čus prigėrė jūroje. Analoginiai 
įvykiai buvo sekami ir Baltijos 
jūroje. 1893 m. netoli Alandų 
salų, virš jūros, pralėkė milži
niškas spiečius amaro lapuočių, 
kuriuos vijosi toks pat būrys 
“dievo-maryčių1 
patekę į audrą
diją ir Angliją 1688 ir 1880 me
tais iš žemyno perskrido labai 
didelis skaičius karkvabalių.

Įdomus masinis kilnojimąsis 
peteliškių: nežiūrint, kad jos 
gležnaus sudėjimo ir švelnių 
sparnelių, bet keliauja labai to
li. Anglų entomologai nustatė, 
kad varnalėšinė peteliškė at
skrenda į vakarų Europą iš Af
rikos dykumų gilumos, kur iš- 
siperi dideliais kiekiais. Pasiro
džiusi anksti pavasarį Egipte ir 
Alžire, jinai perskrenda Vidur
žemio jūrą, o balandžio mėn. per
skrenda per Italiją ir Balkanus. 
Vėliau, pasirodžiusi vidurinėje 
Europoje, pamažu artinasi link 
šiaurės vakarų. Gale vasaros 
pasiekia Skandinaviją, o kartais 
net Islandiją. Tokios ilgos be- 
tikslios kelionės visai nesupran
tamos, nes šiauriau žinomos (ge
ografinės) linijos, perkertančios 
vidurinę Prancūziją ir Vokieti
ją, varnalėšinė peteliškė nežie- 
muoja.. Nuskridę už šios ribos 
vabzdžiai, užėjus šalčiams, su
šąlą. Sekančią vasarą iš pietų 
pusės vėl pasirodo nauji debesys 
.peteliškių, rodos, tik tam, kad 
padarius ilgą kelionę, išnyktų? 
Varnalėšinė peteliškė užtinkama

Pernai amerikiečius ūkininkus gerokai išgąsdino kukurūzuose pasi
rodžiusios rūdys, parazitinis augalu grybas. Cargill, Ine. ii Minnea- 
polio pasiuntė į Argentiną rūdžių nebijančiu kukurūzu sekly, kad 
Argentinoje, kur dabar yra vasara, išaugintu daugiau ty sekly se
kančiai sėjai. Paveiksle matomas argentiniotis apžiūri amerikie- 

tišky kukurūzu augalus.

lietuviškų draugijų 
nių, pašaipiitių ir politinių, kur 
net vaikai buvo lietuviškai auk
lėjanti Bijūnėlio ir kitokiose 
draugijėlėse, dabar, išskiriant 
vienintelį šį klul>ą, daugiau ki
tokių lietuviškų organizacijų, 
turbūt, visoje Nortlishlėje ne
bėra ...

Dėlto visi, kurie dar esame 
gyvi ir prie šio klubo nepriklau
sote, prisirašykite! Humboldto 
Parko Lietuvių Klubo susirin
kimai yra malonūs ir į>o susirin
kimų visada esti skanios vaišės.

K. čepukas

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

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

čikagi«ti, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ, 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. psl. - v

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

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

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl.

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

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

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR- 
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 pst

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus pinigini orderį.

Kaip 1918 metais mūsų sava
noriai, gali sakyt, be mažiausių 
ženklų laimėti kovą, išėjo prieš 
daug galingesnius priešus, netu
rėdami ginklų, apdaro ir bent 
kiek žmoniškesnio aprūpinimo... 
Išėjo su ryžtu, su tikėjimu lai
mėti, su didvyriška dvasia su 
didžiu noru būti laisviems...

Jie laimėjo, jų laisvė daug gy
vybių pareikalavo, bet mes paži- 
nom ką reiškia būti laisvais... Jų 
troškimas išsipildė... Laisvoj Lie
tuvoj jiems pastatytuose pamin
kluose buvo užrašyta: “Mes žu- 
vom, kad jūs būtumėt laisvi.” 
Kaip matome, laisvė reikalauja 
aukų. Deja, tūkstančiai parti
zanų krito žaliam Lietuvos miš
ke. Ne penki “Stulpai turgaus 
aikštėj” partizanams pririšt bu
vo, kaip Algirdas Lansbergis ra
šė, bet daug buvo turgaus aikš
čių su išniekintais partizanų la
vonais, kaip sako mūsų broliai, 
atkeliavę į svečius iš paverg
tos Lietuvos.

Partizanai kovojo drąsiai su 
viltim, su ryžtu ir tikėjimu iš
vyst Laisvės rytą... Tai partiza
nų aukos skirtos laisvei. Prie jų 
prisidėjo Sibiro tremtiniai "sa
vo kaulais nubarstę sniegu lau
kus”, kaip rašo Stefanija Rū-- 
kienė. Tieik partizanai, tiek Si
biro tremtiniai, ar iš vis, komu
nistų išžudyti nekalti lietuviai 
tikėjo laisvę ir jos troško, o ir

Northside
Humbokit Parko Lietuvių klu

bo mėnesinis susirinkimas įvy
ko praeitą trečiadienį, vasario 
17 d. Alniero Simas svetainėje, 
1610 N. Drake Ave. nuo 1 vai. 
popiet.

Susirinko daug narių kaip 
vyrų taip moterų.

Kadangi visi klubo 
draugiškai sugyvena, tai 
susirinkimas buvo malonus 
draugiškas. Svarstė klubo 
kalus ir abelnai Northsidės 
tuvių praeitį. Apgailestavo, kad 
Northsidėje, kur tiek daug buvo

įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo- 
i — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk-

TRAGEDIJA GYVŪNIJOS PASAULYJE
Į 

gyvulėlių srovė tęsėsi šešias pa
ras...

1847 metais -prie Krasnojars
ko, rytų Sibire, buvo pastebėtas 
didelis susitelkimas voverių, ku
rios bandė perplaukti Enisėjaus 
upę, bet buvo paplautos srau
nios srovės ir visos prigėrė. 1827 
m. prigėrė nesuskaitomas būrys 
pilkųjų žiurkių, kurios bandė 
perplaukti Volgos upę. Vienas 
geologas matė Volgos deltoje ma
sę gėlųjų vandenų žuvų, kurios 
skverbėsi iš upės į Kaspijos jū
ros sūriąsias seklumas ir ten 
įplaukusios nugaišdavo.

šio amžiaus pradžioje Ama
zonės upės žiotyse, prie Mara- 
cho salos, buvo užtikta apie 8,000 
negyvų krokodilų. Spėjama, kad 
jie žuvo persikeldami į naują 
vietą. Meksikos įlankoje žuvo 
nepaprastai didelis skaičius vėž
lių. Jų buvo tiek daug, kad apie 
300 kvad. kilometrų jūros plo
tas atrodė žalias nuo jų lavonų. 
Vieno argentiniečio dvarininko 
didžiulė jaučių banda, besiga
nanti pampose (Pietų Amerikos 
stepės), dėl nežinomos priežas
ties šoko į vandeningą, sraunią 
Parartos upę ir prigėrė. Pana
šus pakvaišimas kartais apima 
ir šiaurės elnius. Teko skaity
ti, kad elnių bandai, užėjus pa
dūkimui apie 400 jų dienas ir 
naktis lakstė po šiaurinę Švei
cariją ir pagaliau subėgo į eže
rą. Vieną rugsėjo dieną masinis
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žę Čekoslovakijos “stalininiai” 
komunistai.

Sovietų Rusija, pavyzdžiui, sa
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Paleckis išskėtė “kūrybinius sparnus”
Justas Paleckis, atsargon paleistas “tarybinės” Lie

tuvos ir kažkokios Maskvoje buvusios aukščiausios “ta
rybos” prezidentas , gavo naują darbą. Vilniuje jis įpa
reigotas skaityti senus Naujienų numerius, sekti Nau
jienose pasirodančius ir komunistus kritikuojančius 
straipsnius ir rašyti pasiteisinimus. Lietuvoje einančioje 
komunistinėje spaudoje savo rašinių Paleckis negali 
spausdinti, užtat jis juos siunčia Amerikon.

negali didesnių pensijų sau paskirti, kad pensijos ski
riamos pagal visiems vienodai taikomą bendrą įstatymą. 
Mes žinome, kad visoje Sovietų Sąjungoje ir rusų oku
puotoje Lietuvoje įstatymai ne vienodai taikomi. Bendri 
įstatymai taikomi paprastiems žmonėms, bet komunis
tams jie netaikomi, nes Lietuvoj įstatymus taiko patys 
komunistai.

Niekam ne paslaptis, kad “tarybinėje” ir “socialis
tinėje” Lietuvoje visą gyvenimą laukus dirbusio, jau su 
senusio ir sveikatos netekusio kolchozininko mėnesinė 
pensija yra 12 sovietinių rublių į mėnesį. Tokių kolcho- 
zininkų Lietuvoje yra dauguma krašto gyventojų. Tai 
buvę Lietuvos ūkininkai, iš kurių atimta žemė, namai, 
galvijai, žemės ūkio įrankiai ir kurie prievarta buvo su
varyti į kolchozus. Buvęs Lietuvos ūkininkas, visko ne
tekęs, turi gyventi iš 12 rublių mėnesinės pensijos, o tuo 
tarpu pensijos amžiaus sulaukęs Justas Paleckis gauna 
120 rublių į mėnesį. Koks Čia “komunizmas” ir kokia čia 
lygybė, jeigu Paleckis gauna 10 kartų daugiau, negu pap
rastas laukų darbininkas? Ar Paleckiui reikia daugiau 
mėsos, daugiau riebalų, daugiau pieno, negu ilgus metus 
dirbusiam laukų darbininkui? Ar Paleckiui žiemą reikia

šiomis dienomis Chicagoje išeinančioje Vilnyje bu
vo ilgiausias Paleckio rašinys, liečiantis “komunistus 
milijonierius”, sovietų valdžios lietuviams duodamas 
pensijas, ,tų pensijų vienodumą ir lygybę, komunistų 
partijos narių privilegijas, skriaudžiamus darbininkus ir 
žiauriausią Lietuvos darbo žmonių išnaudojimą. Palec
kis sutraukė visas savo žinias ir išmintį, įrodinėdamas, 
kad komunistų milijonierių nėra, kad komunistinėje 
santvarkoje pensijos visiems maždaug vienodos, kad 
darbo žmonės dabar beveik patys save išnaudoja, nes 
viskas priklauso “darbo žmonėms”.

Parašęs ilgiausią ginčų ir polemikos straipsnį, Jus
tas Paleckis Chicagoje leidžiamame maskviniame laik
raštyje šitaip rašo:

“Žinoma, maža prasmė ginčytis ir polemizuoti 
su (Naujienų Red.) žmonėmis, kuriems rūpi ne 
faktai, ne teisybė, o šmeižimas viso, kas tarybinio, 
kas komunistinio. .Jiems perniek milžiniški pasikei
timai, nuostabūs laimėjimai, kuriais džiaugiasi lie
tuvių tauta, atradusi, save, išskėtusi kūrybinius 
sparnus tarybinėje socialistinėje santvarkoje”.' (Vil
nis, 1971 m. vas. l?d., 2 — 3 psl.)
Kaip lietuvių tauta “džiaugiasi”, “komunistinėje”, 

“tarybinėje socialistinėje santvarkoje”, Justas Paleckis 
ir mes visi gerai žinome. Tie lietuvių tautos “laimėjimai’’ 
yra toki “nuostabūs”, kad okupantas ir po 25 metų bijo 
Amerikos lietuviams juos parodyti. Matyt, bijo, kad 
Lietuvon nuvažiavę amerikiečiai nepagadintų savo akių.

geriau apsirengti ir namus geriau apšildyti, negu buvu
siam ūkininkui?

Jeigu “tarybinėje” Lietuvoje veikia bendras įstaty
mas pensijoms tvarkyti, tai kodėl Lietuvoje galioje ir “są
junginis pensijų įstatymas”, kuris kitokias pensijas ir ki
taip skirsto? Jeigu tokio įstatymų “vienodumo” dar ne
būtų gana, tai kuriems galams kompartijos centro komi
teto nariai įsivedė asmenines, dažnai vadinamas persona
lines pensijas? Įsivedė “personalines” pensijas, kad gau
tų didesnes privilegijas, negu gauna komunistų nuskriau
sta ir šiandien tebeskriaudžiama didelė krašto gyventojų 
dauguma. I *'s

O dėl komunistų milijonierių tuo tarpu galėtume štai 
ką pasakyti: esame tikri, kad Justas Paleckis komunisti
niu milijonieriumi netapo ir nemanome, kad jis kada nors 
juo taps. Bet jeigu jis, atidžiau pasidairys savo bendra
darbių tarpe, tai milijonierių jis labai lengvai galės su
rasti. Kad jam nereikėtų “kūrybingų” savo sparnų taip 
labai plačiai jau skėsti, tai mes jam padėsime. Pirmon 
ęilėn, tegu jis pasižiūri į ilgamečio savo bendradarbio ir 
įvairių bendrų misijų nario Antano Venclovos “tarybinė
je” Lietuvoje sukauptus turtus.. Antanas Venclova yra 
parašęs, o kompartijos centro komitetas yra -išleidęs daug 
jo knygų. Už kiekvieną knygą jam mokėjo ne kerenkom,. 
bet auksiniais sovietų rubliais.. Kelios A. Venclovos kny
gos yra išleistos kitomis rusų pavergtų tautų kalbomis. 
Venclova atsiima jam priklausantį honorarą. Be to, Venc-' 
lova yra prirašęs labai daug straipsnių, prakalbų ir ki
tokių vertinimų, už kuriuos jam mokama sovietiniu auk-.

Vilniun suvežtus lietuvius Paleckio draugai drįsta par- su. Ne toki laimingi “tarybinės” Lietuvos Rašytojų Drau-
važiavusiems amerikiečiams parodyti, bet patiems ame
rikiečiams leisti nuvažiuoti į gimtinius jų kaimus ir pa
matyti tuos “nuostabius laimėjimus”, tai jau kitas da
lykas. }i^-

Mums atrodo, kad Paleckis “kūrybinius” savo spar
nus per plačiai išskėtė, kai jis tvirtina, kad komunistai

gijos nariai Antaną Venclovą vadina milijonierium. Jo 
turtas lyginamas su Uja Erenburgo, Aleksiejaus Tolsto
jaus ir Michailo Šolochovo sukauptais turtais. Jis reika
lauja, kad jam mokėtų už kiekvieną atspaustą eilutę.

Būtų visiems įdomu, jei Paleckis paskelbtų reportažą 
apie šį tarybinį milijonierių.

| pasaulio geležinėmis užlaidomis 
I ir mirties zonomis ir viduje ra
miai nuo gyvų žmonių kailius 
mauna —- nepabėgsi, nepasislėp
si, nieko neprisi&auksi.

“Tėvo ir mokytojo” pavyzdį 
pasekė ir sovietu satelitu satra
pai apsitvėrę panašiomis sieno
mis, ypač Vokietijos rytinė zo
na, patyčioms pavadinta “demo
kratine vokiečių respublika”, ku
rios klaikiosios Gėdos sienos tu
ristai iš viso pasaulio važiuoja iš 
Vakarų Berlyno pusės pasižiūrė. 
ti. Tik Čekoslovakijoje per tuos 
laisvesnio atodrėkio metus ma. 
tyti geležinės uždangas buvo kiek 
pairusios, nes 1968 metų rugpjū
čio mėnesį sovietų tankams į 
■Pragą įgannėjus didelė daugybė 
čekų ir slovakų spėjo pabėgti į 
laisvę, iŠ kurios atsisakė į vergi
ją begrįžti nepaisant kiek Če
koslovakijos okupantai ragino — 
viliojo grįžti.

Stalinas “teisingai” pasakė, 
kad niekas tiek nemyli žmogaus, 
kaip komunistai! žmones jie 
nepalyginamai saugiau saugo 
negu ūkininkas savo gyvulius 
aptvaruose ir tvartuose. Jie mo
ka “mylėti” ir įvertinti “savo” 
žmones net toli už jūrų marių 
nuo jų pabėgusius. Kurių nega
li išnaudoti sunkiu darbu ir mi- 
zerišku uždarbiu, rusai komunis
tai išgalvojo rafinuotą metodą 
tokius iki gyvo kailio nulupdami 
kruvinais muitais nuo tėvynėje 
likusiems giminėms siunčiamų 
siuntinių su būtiniausiais pragy
venimo reikmenimis. Visi tie 
“DrPi” jau kelinta dešimtis me
tų kaip moka sovietų komunis
tams didelės pagalvines duokles 
muitų pavidale, o vėliau ir tu
ristinėmis kelionėmis iki Vil

niaus.
Sovietų Sąjungos raudonieji 

bonzos per metų metus įvairiau
siais būdąis yra tvirtos sveti
mos valiutos (ypač dolerių) tiek 
prisiplėšę, kad naujų lupikavi
mo metodų ieškoti jiems nė ne
bereikia. Bet štai kokie jšradin- 
gi pasirodė Čekoslovakijos ko
munistai, kurie trumpam laikui 
Aleksandro Dubčeko buvo nuo 
valdžios lovio pašalinti ir grįžo 
labai išalkę.

Štai ką apie tą nelaimingos Če
koslovakijos dabartinės valdžios 
naująjį pasipinigavimo metodą 
rašo laikraštis “Indianopolis 
Star” savo vedamajame Across 
the Sea:

Komunistų tironai, kurie Če
koslovakiją pavertė didžiule ka
lėjimo stovykla, pasimokė iš 
Adolfo Hitlerio knygų naujų 
triukų.

Amerikos Teisininkų Sąjungos 
komisija sako, kad raudonasis 
režimas veda “teroro kampani
ją” prieš tūkstančius čekų pa
bėgėlių, grasindamas jiems kri
minalinėmis bylomis už pabėgi
mą iš krašto, kai sovietams va
dovaujant ginkluotos pajėgos

1968 m. padarė | Čekoslovakiją 
invaziją tikslu sutrfaSlnnti lft»- 
raliaę Aleksandro Dubčeko vy
riausybę ir atstatyti totalitari
nę kontrolę.

Teisininkų Sąjungos komisija 
komunizmui aiškinti sako, kad 
dideli čekų pabėgėlių skaičiai 
Jungtinėse Valstybėse, Kanado
je ir Vakarų Europoje gavo per, 
spėjimo laiškus iš “legalių pata
rimo centrų”, kad jie penkių die
nų bėgyje sumokėtų svetima va
liutą “dalinus avansinius įmokė, 
jimus” uė savo “legalią gynybą” 
arba priešingu atveju tie aumo? 
kėjimai bus išieškoti iš jų “ar» 
timiausių giminių” Čekoslova
kijoje^

Tuo triiešmiu išprievartavimo 
būdu siekiama: įvaryti baimės 
dėl savo ir namie likusių artimų
jų saugumo, išprievartauti pini
gų, kuriais galėtų patempti rau
donųjų netikusios administraci
jos sugriautą krašto ekonomiją 
ir, kai kuriais atvejais, priversti

profesionalus ir technikus grjžti 
namo ir papūdj^i tą smegenų iš- 
Ukliu spragt, kofc* susidarė so
vietų tankams įgarmėjus į tą

Apskaičiuojama, ^ad 8,000 
pabėgėlių (čekoslovakų) yra 
JAV-bėse, 12,000 Kanadoje ir 
50,000 kitose valstybėse.

Masinės raudonųjų ekstorci- 
jps skema dar kartą parodė, kad 
tarpvalstybinės sienos nėra už
tektinai tvįrtes, nei okeanai ga
nėtinai platūs žmonėms nuo ti
ronų niekšybės apsaugoti.

ABA komisija pasiūlė tos są
jungos 297 narių delegatų rū
mams formaliai pasmerkti Pra
gos režimą ir šauktis į Jungtinių 
Tautų žmogaus Teisių Komisi
ją, tačiau Indianopolis Star per
spėja, kad toji JT komisija per 
eilę metų rodydama visišką ak
lumą dėl žmogaus teisių trempi
mo komunistiniuose kraštuose 
vargiai ir šiuo atveju bet ką da
rys, J- Pt.

JURGIS JANKAITIS

PASIRUOŠIMAS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTEI

Dainų ir Tautinių šokių 
šventės — tai mūsų kultūrinio 
gyvenimo didieji įvykiai, švie 
sus žiburiai. Dainų šventė ar
tėja. Ji įvyksta jau šiais metais 
liepos niėn. 4 d. Chicagoje. 
šventės paruošiamieji darbai 
ir chorų pasirengimas vyksta 
senokai ir, kaip komHęto na
riai teigia, sėkmingai.

Ne mažesnės reikšmės įvykis 
ir Ketvirtoji JAV. ir Canadas' 
lietuvių Tautinių šokių šventė* 
kuri įvyks Chicagoje 1972 me
tais liepos 4 dienos savaitga
lyje.

— Mūsų svarbiausias uždavi 
nys, kad šventė būtų meniškai 
gera, dalyvių skaičiumi skait
linga, kad laiku būtų šventei 
pasiruošta, — kalba Ketvirto
sios Tautinių šokių šventės ko
miteto pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, kaip mename, 
sėkmingai sųrųošęs ir Trečiąją 
Tautinių šokių šventę.

Kad darbąj vyktų laiku, dr, 
Leonas Kriaučeliūnas ėmėsi 
konkrečių žygių. Ketvirtosios 
Tautinių šokių šventės vyr. me
no vadove pakvietė iš Kana
dos, “Gyvataro” tautinių šokių 
grupės vadovę Genovaitę Dum 
čiūtę - Breichmanienę. Ji šioje 
srityje turi ilgametę praktiką, 
nuoširdžiai talkininkavo vvr. 
meno vadovei Jadvygai Matu
laitienei ruošiant Trečiąją Tau 
tinių šokių šventę ir su savo, 
grupe mūsų tautinius šokius 
gražiai pristatė kanadiečiams 
bei Kanadą reprezentavo Pran 
cūzijoje.

KeMftosios Tautiniu Šokiu Šventės 
vyr. meno vadovė

Vyr. meno vadovė G. Breich 
manienė viešėjo Chicagoje ir 
šventės rengimo reikalus ap
tarė su komiteto pirmininku 
dr. Leonu Kriaučeliūnu bei 
Tautinių,.šokių Instituto žmo
nėmis — Bruno Shotu, Br. Ja- 
meikiene, Leokadija Brazdie- 
nę ir Irena šilingiene.

Provizoriniai aptartas ir šven 
tės repertuaras, kuris apims 
viso 23 autentiškus lietuvių tau 
tiniųs šokius. Jų tarpe miš
riems šokėjams numatyta 12, 
vaikams 4, vien mergaitėms 3, 
vien vyrams 2 ir naujovė — se
nimui 2 tautiniai šokiai.

Kad visos tautinių šokių 
grupės tinkamai šokius paruoš 
tų,r šią vasarą nuo 'birželio 
mėn. 19 iki liepos mėn. 3 d. d. 
netoli Chicagos vasarvietėje 
planuojama suruošti tautiniu 
šokių vadovams specialius kur 
sus, kur būtų vadovai supažin 
dinarui su repertuare numaty- 

(Nukelta į 5 psl.)
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VERTA PASIDAIRYTI 
PO AMERIKA

RAŠO DR. ANTANAS J. GUSĖNAS

5
Ten pastatytas ir žmogus, kuris moka tas 
mašinas operuoti. Jeigu kas susidomi, tai 
jis parodo, kaip iš medvilnės galima nu
verpti patį ploniausią siūlą, kaip tie siū
lai suveriami į stakles ir kaip vėliau iš jų 
išaudžiami Įvairiausių spalvų audiniai.

Antrame aukšte iškabinėti ir sustatyti 
paveikslai žmonių, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu prisidėjo prie S. Carolina progre
so. Ten yra minėtų žmonių trumpos bio
grafijos ir suminėti svarbesnieji jų darbai.

KUR VEDA PROGRESAS?

Trečiame aukšte įrengtos Įvairios elek
tra varomos mašinos, vadinamos konve
jeriais. Tie konvejeriai labai lengvai išne
šioja sunkiausius daiktus į savo vietas. 
Dirbtuvėse kiekvieną dieną jie užima vis 
svarbesnį vaidmenį. Jau veikia toki kon
vejeriai. kurie atlieka 20 darbininkų dar
bą. O kiek ten Įvairiausių skaičiavimo ma
šinų, sunku ir aprėpti, žmogaus protas pa
deda dirbti.

Kai pasižiūri j visas šias naujausias ma
šinas ir į paskutinių metų progresą, tai sa
vaime kyla klausimas, kas Amerikoje bus 
už šimto metų? Ką mes šiandien turime — 
vį&a tai yra atsilikusios mašinos.

Atsakymas, man atrodo, toks: — Ne
bus reikalinga žmogaus darbo jėga.

Raumenys nedirbs, bet protas turės 
dirbti.

INDĖNAI
Pirmieji šio kontinento gyventojai bu

vo indėnai. Iš kur jie atsirado — niekas 
nežino. Indėnai jokių užrašų nevedė, di
desnių paminklų nepaliko. Kartais sunku 
pasakyti, kur jie gyveno. Ispanai, pran
cūzai ir anglai indėnus čia rado. Jeigu nuo 

, ispanų būtų priklausę, tai indėnų ir pėd- l 
sakų čia būtų nebelikę.

į • Plačiausios Amerikos teritorijos buvo 
apgyventos Tausvaodžių žmonių. Šian
dien žinoma, kad Amerikoje gyveno ke
lios indėnų giminės. Daugelis pradžioje 
buvo draugiškai nusiteikę baltiesiems. Bet 
atėjūnai neilgai naudojosi geromis indėnų
nuotaikomis. Beveik visiems baltiesiems 
teka kovoti su indėnais.

Vėliau nustatyta, kad šiaurės Ameri
kos pusrutulyje gyveno sijų giminės indė
nai, muskoge n iečiai indėnai ir čerakie&ai.

INDĖNUS ĮVEIKĖ ALKOHOLIS

Sijų indėnai buvo apgyvenę Katauba 
(Catawba) upės slėnį. Jie turėjo apie du 
tūkstančius karių savo šeimoms ir sody
boms ginti. Jie buvo draugingi baltiems 
atėjūnams.

Didžiausia jų nelaimė, pamėgimas al
koholio. Vėliau jie iš baltųjų užsikrėtė 

/ Įvairiomis ligomis, nuo kurių daugybė iš

Septyniolikto šimtmečio paskutini&is motais Eli Withney išra
do paveiksle matomą masiną. Atvežtieji Afrikos juodukai bu
vo apmokyti, kaip ją vartoti. Paveiksle matome juodukus, ope

ruojančius Whitney mašiną.

mirė, Likusieji šios indėnų giminės nariai 
susispietė York apskrityje. Ten jie gavo 
žemės ir ramiai gyveno. Ten dar ir šian
dien tebegyvena jų ainiai.

Indėnai muskogeniečiai nebuvo karin
gi. Jie nekovojo prieš ispanus, prancū
zus arba anglus. Jų taktika buvo>— laiku 
pasitraukti- Jie iš anksto apžiūrėdavo vie
tas, kad galėtų su šeimomis pasitraukti.

čerokiečiai arba dar vadinami irokua 
giminės indėnai buvo stiprūs ir karingi. 
Jie gyveno kalnuose. Veik visi jų vyrai bu
vo karini. -Savo laiku jie kontroliavo South 
ir North Carolina. Tennessee, Kentucky, 
Georgia ir Alabama valstijų teritorijas.

Ne vieną kartą jie stojo mūšin su puolikais 
ir ginklo jėga sugebėjo apginti savo teri
torijas.

Anksčiau indėnai žemės nedirbdavo. Jie 
maitindavosi augančiais javais, vaisiais ir 
augalais. Baltaodžiai išmokė indėnus že
mę dirbti ir auginti javus. Jie pramoko 
sėti žirnius, pupas, skuašą, garbųzus, o 
vėliau pramoko ir gyvulius auginti maistui.

Didėjant baltaodžių skaičiui, indėnai 
buvo priversti trauktis Į vakarus ir ieškoti 
kitų gyvenviečių. Vietomis jie drąsiai gy
nė savo teritorijas, bet jei pralaimėdavo 
mūšį, bėgo į vakarus.

Karų su indėnais metu iš abiejų pusių

žuvo daug žmonių. Pradėjo ispanai, bet 
i vėliau kruvinas kovas vedė prancūzai ir 

anglai. O dar vėliau kovojo su indėnais ir 
| Ąmęri.koję jau įsikūrė kolonistai. Neapy

kanta buvo tokia didelė, kad jau ir belais- 
, vių neimdavo. Kaip viena, taip ir antroji 
pusė belaisvius žudydavo.

Ispanų, prancūzų, anglų ir kolonistų 
kovos su indėnais — pats juodžiausias pus
lapis šio krašto istorijoje. Baltieji, išnai
kinę indėnus, neturi kuo pasigirti.

LIKĘS INDĖNŲ PAMINKLAS

Bekeliaudamas pietų valstijomis paty
riau, kad Georgia valstijoje, visai netoli 
Macon miesto, yra didelis sodas, kuriame 
yra daug Įvairių indėnų praeities liekanų. 
Pradėjus kasinėjimus, čia rasti ištisi indė
nų kaimų likučiai. Mokslininkai nustatė, 
kad Macon apskrityje indėnai jau gyveno 
8000 metų prieš Kristaus gimimą. Nusta
tyta, kad toje vietoje didžiausi indėnų kai
mai buvo 9,10 ir 11 mūsų eros šimtmetyje.

Mokslininkai rado 3 didesnius ir 4 ma
žesnius, angliškai vadinamus mounds. Tie 
piliakalniai buvo apvesti gana giliais grio
viais. Tai rodo, kad pilyse apsigyvenusius 
indėnus dažnai puldinėja priešai.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti a u j i e n a s” 

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BAUUNAS
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 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rei. teL 2394683

DR. K. G. BANKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telefu PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽ1S 
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 užd r rytą g* 

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

DR. P£TER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirta*! 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA
27u9 H. 5ist STREET

Tel.: GR 6-2400 
vaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, i—9, antrad.. penkt. 10—4. ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIH - EiSINAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINcKOLOGIMB-GHMHJRGUA 
6)32 So? Kedzie Avė./ WA 5-2670

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 3844 WEST 63rd STREET . . ;
OFISO VALANDOS:'.

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai J
Tree, ir šeštad. uždaryta. ų 

Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 5 į J 
Rezid. telef.: GArden 3-7278;

Ofiso te!.: HE 4-1818 arba RE 7*9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 ; M . {

DR. J. MEŠKAUSKAS
• 'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į

VIDAUS LIGŲ SPEC.» - ;
2454 WEST 71st STREET ... 7 j 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL . P v ■ =
______Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS į
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą.' Uždaryta trėč;

_DR. LEONAS St 18UTIS
INKSTŲ,-.PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. . .- 

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

RACINE, WK,
Nepriklausomybės minėj imas
Vasario mėn. T d. vietos Al

tos skyrius suruošė Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo mi
nėjimą, kuris pradėtas pamaldo
mis šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Minėjimui pritaikintą pamokslą j 
pasakė klebonas kun. J. Kupris, 
MIC.

Po piety šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje įvyko iškilmin
goji ir meninė minėjimo dalys. 
I minėjimo garbės prezidiumą 
pakviesti: kun. J. Kupris, MIC, 
dr. Adolfas Palaitis, J. Kasputis, 
Kenoshos Altos sk. pirm., Z. Lu-

kauskas, Kenosha - Racine LB 
apl. pirm, ir M. Kasparaitis, Ra
cine Altos sk. pirm.

Ida Tamulėnienė sugiedojo 
JAV himną, o kun. J. Kupris, 
MIC perskaitė invokaeiją. To
liau Bronė Pliūraitė perskaitė 
Wisconsino gubernatoriaus Pa
trick Lucey ir Racine miesto 
burmistro Kenneth Huck prokla
macijas, skelbiančias V as. 16 
Lietuvių Diena.

lywood bčUcje. > įsi i* ttukslo 
prašomi gausiai atsilankyti.

Susirinkimas greit baigtas,
nes kiti laukė salės. A. Jusas

_ p. Šileikis, 0. p.
yre ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezą! Med. Bap- 
dažai Speciali pagalba kojoms

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

Telef.: PRospect 6-5084

... - .

GRAOINSKAS
VOKIŠKAS

AM -FM RADIJAS
TIK $45.00:

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUV)! (

—---------- ----- /•

MOVING 
Apdraustas pęrkraustymas 

i$ įvairiu atstu m y.
< ANTANAS VILIMAS

- ^23tWest 34 Place , j 
TeL: FRontier 6-1882

..................... .... .. ........................... ..
PERKRAUSTYMA1

MOVING
. Leidimai Pilna apdraudė /,:
„i ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,;
1490 kiL A. M.

>•.1'. <f:i. ~

Lietuviu Jralba: kasdien,nuo. pirma-d 
’ ' dienio iki penktadienio 11—12. 
i vaL ryto. — šeštadienį ir sek

madienį nuo 8:30 iki 9t30 vaL 
ryto.

TeL: HEmlock 4-2413
, 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

:• CHICAGO, ILL. 60629

Pagrindinis minėjimo kalbė
tojas dr. Ad. Palaitis supažindi
no klausytojus su padėtimi, kuri 
prasidėjo su rusų komunistų 
okupacija Lietuvoje. Paneigė 
sudarinėjimą prielaidą, kad ko
munizmas yra pasikeitęs. Apgai
lestavo, kad Amerikos taikos ba
landžiai net tiek nežino, kad j ie 
būtų pirmosios aukos komuniz
mo, jei tik toji sistema čia įsi
galėtų. Pareiškė, kad komuniz
mas sunaikino apie 23.% lietuvių 
tautos. Ekonominis ir dvasinis 
tautos alinimas tęsiamas. Tai pa
rodė paminklinių vietovių naiki
nimas kaip pav. Kryžių Kalno 
sunaikinimas. Jaunimo siunti
mas į tolimąją Rusiją darbams. 
Lietuvių intelektualų siuntimas 
į beprotnamius. Bražinskai, Ku
dirka, Simokaičiai aiškiai parodė 
pasauliui, kad lietuviai trokšta 
laisvės ir, jos siekdami, veržiasi 
iš vergijos.

Komunistų sukurta Rusijos 
vergų imperija yra milžinas su 
molinėmis kojomis. Jis pradeda 
braškėti iš vidaus, tačiau di
džiausią jam pavojų sudaro ki
tas kolosas — komunistinė Kini
ja. Dėl šių priežasčių, reikia ti
kėtis, kad lietuvių tautai atgau
ti laisvę sąlygos gerėja. Dar pa
sidžiaugė, kad lietuviškasis jau
nimas, o ypač studentija, labai 
gabiai ir energingai organizavo 
demonstracijas, ruošė peticijas, 
rašė laiškus Bražinskų, S. Ku
dirkos ir Vyt. Simokaičio reika
lais. - ' \ -rt: ; ;

" Meninėj e programoje šv. Ka
zimiero choras, vad. Juozo 
Grimskio, padainavo patriotinių 
dainų. Chorui akomponavo Bro
nė Plūraitė.

Minėjimas užbaigtas Lietuvos 
himnu. Oficialią dalį pravedė J. 
Plečkaitis, o meninę — V. Kaže- 
mėkaitis.

Po minėjimo įvyko bendros 
vaišės. Aukų surinkta 306 dol. 
Aukos teberenkamos ir reikia 
tikėtis, kad jų bus surinkta ne
mažiau kaip praeitais metais, ka
da Altos centrui buvo pasiųs
ta 508.25 dol. P. P.

Utenos klubas
Utenos klubo susirinkimas 

įvyko vasario 9 d., 8 vaL vak. 
Taknan svetainėje, pirminin
kaujant pirm. Stukienei, kuri 
pranešė liūdną žinią, kad iš gy
vųjų tarpo atsiskyrė dvi klubo 
narės — Mary Viršila ir Anna 
Burba. Pirmininkė paprašė su
sirinkimo dalyvius atsistoti ir 
mirusias nares pagerbti.

Priimtas praeito susirinkimo 
protokolas ir valdybos bei komi
sijos pranešimai. Aptartas atei
nančio pavasario pikniko suren
gimo klausimas ir piknikui jau 
paimta daržas birželio mėne
siui.

Narių į susirinkimą atsilankė 
nemažai. Mat dabar yra laikas 
apsimokėti narių mokesčius, o 
kaip mokesčius apsimoka taip 
nariai į susirinkimus nebenori 
ateiti.

Po susirinkimo buvo draugiš
kos vaišės.

Kitas klubo susirinkimas bus 
kovo 9 d. Nariai prašomi atsi
lankyti. V. J.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef 4 H E m lock 4-2123 
Rezid. tek/f.: Glbson 8-6195

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

Lietuviai taipgi perka r pu Juoda 
ir progų nžmo tktM per

NAUJIENAS

cieului jau guvu 2*500 gydy
mų. Centre yra 4 lovos ir įren
gimai dėl 36 chroniškai inkstų 
ligomis sergančių gydymo, 
taip pat ofisas kur pacientai iš 
tiriami ir jų šeimoms duodami 
patarimai, kaip namie slaugy
ti sergančius. Aštrios formos 
susirgimų atvejais centras pa
laiko santvkius su Illinois uni
versiteto medicinos kolegija ir 
Rush — St. Luke medicinos 
centru.

PASIRUOŠIMAS
TAUTINIŲ ŠOKIŲ
ŠVENTEI

(Atkelta iš 4 psl.)
tais šokiais ir vadovai būtų pa
ruošti vienodam jų išpildymui. 
Tas žymiai palengvintų dar
bą ir pačioms tautinių šokių 
grupėms, bei užtikrintų gerą 
šokėjų paruošimą. Be to, Tau
tinių šokių šventėje šokamiems 
šokiams palyda numatoma 
lietuvių liaudies instrumentų 
orkestras ir tuo reikalu komi
teto pirmininkas dr. Leonas 
Kriauėeliūnas tariasi su atitin
kamais žmonėmis Kanadoje.

Pažymėtina, kad komiteto

Eržvilko Klubas
Eržvilko’ Draugiško klubo mė

nesinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, kovo 3 dieną 8 vai. 
vak. Talman salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Klubo pirminni- 
kas Benediktas Jurėnas praves 
susirinkimą. Būtų malonu ma
tyti, kad nariai skaitlingai susi
rinktų aptarti savo klubo reika
lus bei pasirūpintu užsimokėti 
nario mokesčius, nes kovo susi
rinkimas yra paskutinis užsimo
kėjimui už šiuos 1971 metus, o 
vėliau nariai i|us suspenduoja
mi. Susirinkimą užbaigus žada 
būti vaišės bei jdi'augiški pasikal
bėjimai. Į A. Jusas

pirmininkas dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas ir JAV LB Centro Vai 
dyba bei jos pirmininkas Vy
tautas Volertas dirba gražioje 
bendradarbiavimo dvasioje, 
kas užtikrina ir visišką šventės 
darbų paruošimo gerą eigą. 
LB Centro Valdyba Tautinių 
šokių šventei skiria išskirtiną 
dėmėsi ir pažadėjo visokerio
pą paramą.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

PLEASE
BE

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

REMSTTg TUOS BIZNIERIUS 
S’JRIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

PETKŲ
TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS M0DERN1SK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR IŠ LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKA

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

KENOSHA, WIS
Iš Altos sk. veiklos

Kenoshos Altos skyriaus val
dyba išrinko skyriaus veiklai 
propaguoti p. Bronių Jušką, kaip 
propagandos skleidėją — pu
blicity reporter. Taip skelbia
ma Kenoshos Altos skyriaus ofi
cialiuose raštuose.

Geros sėkmės V.

TeL 238-9787-8

Every year we faflv 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

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

FuNWwdaa.0uMcnmc.il>'

AbMATNO.MĖ-41-67 
(1 column x 55 Urm)

Brighton Parkas
Žagariečių klubo susirinkimas

Žagariečių Draugiško klubo 
eilinis susirinkimas įvyks sek
madienį, vasario 28 d. 1:00 vai. 
po pietų Hollywood salėje, 2117 
W. 43rd St

Nariai, eidami susirinkimai) 
prašomi įsidėmėti, kad jau lai
kas užsimokėti mokesčius už 
šiuos 1971 metus. Po susirinki
mo kaip visuomet bus smagus 
pobūvis ir vaišės.

Praeitas metinis susirinkimas 
sausio 24 d. buvo skaitlingas. 
Atsistojimu pagerbta mirusi na
rė Anna Burbienė ir jos šeimai 
pareikšta užuojauta. Raštinin
ko Jos. Keturakio protokolas ir 
visų valdybos narių pranešimai 
vienbalsiai priimti. Knygų revi
zijos komisijos už praeitus 1970 
metus gražų pranešimą pateikė 
Anastazija Wiliams. Išrinkta 
komisija visų metų parengi
mams ruošti — Julius Klimas, 
Adelė Stankus ir Josephine Ma- 
silionis.

Amerikos žemės ūkis
K*tir gludi nepaprasto Ame

rikos žemeš ūkio našumo pas
laptis? Atsakymas — mokslo 
talka technologijai, šiuo metu 
niekur kitur pasaulyje žemės 
ūkis neduoda tokio derliaus 
kaip JAV-bčsėi Pavyzdžiui: 
Nuo 1870 iko 1^40 metų Ame
rikos ūkininkai gaudavo is 
akro po 29 bušelius kukurūzų. 
1950 melais našumas jau paki
lo iki 38. bušelių, 1DG0 metais 
iki 55.bušelių, tio 1969 metais 
akras jau davė 75 bušelius, 
daugiau negu dvigubai.

Gerėjant našumui didėja ir 
ūkiai arba priešingai. Dar 1935 
metais Amerikoje buvo 7 mili
jonai ūkininkų, turinčių vidu- 
tiuiškai po 160 akrų žemės. 
Dabar bėra tik 3 milijonai ūki
ninkų, kurių ūkio didumas 
vidutiniškai, siekia 360 akrų.

Tie ūkininkai kasmet iš
leidžia pusšešto blijono dole
rių ūkio mašinoms ir kasmet 
pagamina žemės derliaus už 
21 bilijoną dolerių

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
Draugijos eilinis narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, vasario 26 dieną 8 
vai. vak. Hollywood Inn svetainėj, 
2417 .W. 43rd St. Po susirinkimo bus 
vaišės ir šokiai, grojant Jurgio Joni
ko orkestrui. Nariai prašomi skaitlin
gai atsilankyti.

Eugenija St r ungys, nut. rašt.

— Vytauto Didžiojo šaulių kuopos 
visuotinis susirinkimas įvyks vasario 
28 d., 2 vai. p. p., Vyčių salėje. Vi
siems nariams dalyvavimas būtinas, 
nes bus aptariami svarbūs organizaci
niai reikalai ir renkama vadovybė.

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

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

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI, 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos See 
ros Darbuotojų S-gos. kietais virše
liais. kaina 1.00 dol.

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

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

Inkstų gydymo centras
Chicagos vakariniame prie

miestyje Oak Park 1968 metų 
sausio men. prfe West Subur
ban Hospital buvo atidarytas 
inkstų gydymo centras — Kid
ney Dialysis Center, kur 58 pa

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

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 69608

Klubo linksmybių jrarengi- 
nias įvyks balandžio 17 d. Ho

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
l U1 i t UN I yrM**t* UIMI 11» » • M M U M kMt IA* I • M> • U 1W> M f will ItttMMI • »»»»•••« »tl t« »t»I«» i M H n I«I • »t»

LA1DOTUVIU DIREKTORIAI:

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

Tel.: ¥Ards 7-1741 -1742
f- : Jį v* - Vi f

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

31ODERNIŠKOS AIR-CONDITIONEI> KOPLYČIOS

nM
R

M
U

SH
H

H

NARIAI:

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS UIENĄ 
IR NAKTĮ

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ilk Phone: OLympic 2- 10U.1
M— _ _ , - - -MM , BTC---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- -------------------------- -------------- — ; . ' ■ ' ■ ■ • —. w

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

GEORGE F. RUD JUN AS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK Hl SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

I
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PIRMYN CHORO PRISIKĖLIMAS
“šikšnosparnio” repeticijos įspūdžiai

rai ėmė vilioti Pirmyn cho ris*Sako menininkas negali ne
kurti, rašytojas negali nerašy- tus, vieni paseno*, kiti dar lie
ti. Paklaustas kaip Pirmyn 
choras vėl prisikėlė iš 11 metų 
miego, muzikas K. Steponavi
čius tik skėstelėjo rankomis:

— Žmonės nori dainuoti!
Taigi ir dainininkas negali 

nedainuoti, ypač tas, kuris 
turi geresnį balsų ir sugeba at
likti svarbesnę rolę. Ir taip tie 
entuziastai — A. .Brazis, J. 
Laurušonis, P. Rugienė, A. 
Snarskis ir kiti — ėmė kalbinti 
draugus, senuosius choro ve
teranus ir vedėją vėl imtis dai
nos. Pirmyn choras, veikiąs 
nuo 1909 m. yra pastatęs dau
gelį operų ir operečių ir Lietu
voje koncertavęs 1938 m. Pas
kutinis jų pastatymas buvo 
Smetanos “Parduota nuotaka” 
1959 m. Po to kiti Čikagos cho-

THRIFT HOUSE
Operated by

THE JUNIOR LEAGUE 
OF EVANSTON, INC.
511 Main St., Evanston

BIG SPRING OPENING
Tuesday, March 2nd, 10:00 A. M. to

4:30 P. M. . ,
Tuesday through Friday.

Sat. 10:00 A. M. to 4:00 P. M.
Clothing and household goods for 

the. entire family. .

buvo .pribrendę dainavimui, ir 
taip buvo užėjusi ta ilgų metu 
t via.

Rus šiandien užsuka sekma
dienį ketvirtą valandą į Ra
dausko Hollywood užeigą, iš
girsta, kaip už sienos 50 skar
džiabalsių griaudžia, kad net 
sienos dreba, stiklai ant baro 
barška. Salės viduj stambus 
žilsterėjęs vienmarškinis diri
gentas savo aukšta figūrą ir 
žemu balsu dominuoja aplin
kui sėdinčius choristus. Prie 
pianino R. Sabonis.

— Mes iš jūsų norim tik dvie 
jų valandų į savaitę, — skam
ba dirigento balsas. — šiandien 
varysim antrą veiksmą su so
listais.

Visi aptyla, tik salės gale 
dar kažkas čiauška.

— Ramona, Laura! — dirb
tinai piktu balsu šaukia repeti
cijos vadovas savo dukrelei ii 
jos draugei Tilindytei. — Jei 
jūs nenutilsite, mes jus lauk 
išmesim.

Jr ne tik Steponavičiai ir Ti- 
Jindžiai į repeticiją . atsiveda 
vaikus. Kartais jų būna visas 
būrys./ Tada jie atskiriami ki
tam kambaryje kokios nors 
moters priežiūroje. Dėl to

A.PONCHIELLI

I LITUANI
/ • V c* » ’5 ' •

OPEROS UVERTIŪRA-, *1 įjr:

M - ..J

“ M. K. ČIURLIONIS^

’ SIMFONINE POEMA - BALETAS
Cbcreogioflje. « SARPSAJTĖ5

B. LAPINSKAS^

IL VIGILANTE DEL MARE
i- i Vh-i i* c XJN MEM ORIAM

. fc. - - - ?. A V. -'

IN Fl NITAS VII
BALETAS '

į;' Hr* -;/v
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< t 197£m. vasabto - 28 b.j>.
B stksiadienl 3 v. p. p.

MABI JOS Aukit. Mokyklos Auditorijoje
. ftUHM; NKmns. ai i na s.

/ / '$'■ >mn8.«n < uami x ..
Rengia MARGUTIS

GEROS DOVANOS
Žios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su . 

didelėmis nuoleklomis:
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 ŽMONES.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ________________ ,$130
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus ČekĮ arba 

money orderį.

N A U J I E N 0 S,
1739 SO. HALSTED ST. CHICAGO 8, ILL.

.✓.ft’
----------------------------

‘šikšnosparnis" bus šeimų 
operetė. Joje daug vedusių 
solistų ir choristų, čia Aukšti- 
naičiai, ir Jankauskai, ir Ra
gai, ir Rudzevičiai, ir Snars- 
kiai, ir Ulevičiai. A. Giedrai
tienė dainuoja su savo dukrele 
Anita. Pagrindinės Eizenštei- 
no rolės solistas ir choro val
dybos pirmininkas A. Brazis 
yra ilgiausiai chore dainavęs 
dainininkas, o jo duktė Suza- 
na, chore jauniausia, 15 m. 
Dainuoja ir kita Brazio duk
relė — Beverly. Pats pradėjęs 
savo karjerą šiame chore ir 
apvainikavęs ją Metropoli ta
no operos scenoje, Brazis nori 
ir dukras į tinkamas vėžes įsta 
tyli. Per repeticijas dažnai bū- 

Įna ir jo žmona.
— Čia kelių generacijų lie

tuviai kuo gražiausiai dirba ir 
draugauja, — pasididžiuoda
mas pasakoja choristas dr. L. 
Ragas. Jo žmona Praurimė tu
ri operetėje vieną iš pagrindi
nių rolių — tarnaitės Adelės.

"šikšnosparnyje” muzikaliai 
vaizduojama, kaip lėbautojas 
dr. Falkė —i šikšnosparnis (A. 
Snarskis) “atkeršija” savo 
draugui Eizenšteinui už praė
jusio kaukių baliaus pokštą. 
Eizenšteinas po baliaus tada jį 
palikęs girtą žinomų pajuokai 
su šikšnosparnio kostiumu par
ke ant suoliuko pernakvoti 
Šikšnosparnis dabar prikalbi
na Eizenšteiną pameluoti žmo
nai ir išeiti į balių pas turtingą, 
gyveniniu besidomintį rusų 
princą Orlovskį (vaidina A. 
Giedraitienė). Jis taip pat slap
ta ten ■ pakviečia persi rengusią 
Eizenšteinienę (K. Bartulienę - 
Lindquist),.-.

šikšnosparnio kerštas pater 
kintas, kai po eilės epizodų, 
net ir kalėjime, Eizenšteinai 
sužino apie vienas kito neišti
kimybę.

Operetė pilna nemirštamų 
Štrauso valsų ir arijų: duetas 
“Eikš, su manim” tarp Eizen- 
steino ir- dn-.Falkės, Alfredo 
(J. Aleksiūno) arija. “Gerk, 
mieloji, . ; gerk; kartui Adelės 
solo “Ponas markize”, tėvy
nės išsiilgusios -Vengrijos gra
fienės-card asas ir kitos.

Be jau minėtų kitas pagrin
dines partijas ..operetėje'atlie
ka J. Laurušonis — kalėjimo 
viršininko Franko, R. Sabonis 
— advokato Blindos, Eleono
rą Ząpolienė —- Adelės Sesers 
Olgo.s ir E. Radvila — kalėjmo 
sargo Frošo.

Orkestrą sudarys. Čikagos 
operos ir simfoninio orkestro 
20-ties instrumentų grupė.

’/ Kiekvienas iš choristų daly
vaus mažiausiai 15-koje repe
ticijų po dvi valandas, pagrin
diniai artistai trigubai tiek.

“šikšnosparnis” statomas 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėje kovo 27 ir 28 dd. (šeš 
tądien! ir sekmadienį). Bilie
tai jau gaunami “Marginiuo
se”, 2511 West 69th St, ir 
paštu: 7646 So. Artesian Ave., 
Chicago, Ill. 60652. Kaina: par 
teryje — 6 ir 5 dot, balkone 5 
ir 3 dot V. Z.

Sapporoz šiaurinėje Japonijoje, bus 
1972 metų olimpiados žiemos žaidimu 
centras. Čia vyksta japonų žiemos Fe
stivaliai. Kareiviai šiy metų festiva
liui iš sniego jr ledo sukūrė įvairių 
statulų ir ornamentų. Paveiksle ma
toma senovės japonų deivės statula.

HELP WANTED — FEMALE 
Dorbininkiv Roikia

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

essary.
Phone YA 7-5o80, ext. 283 

for interview.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai fr |r»ngimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

iO% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimia ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 8-4421
6200 So. WESTERN AVE.

nis “Gimtojo krašto” redakto
rius, savo laikraštėlyje apraši
nėja, kaip J. Tininis jį vežiojo po 
Los Angeles. Kalifornijos mie
stus Lukoševičiui rodė ir Vla
das Raila.

IŠ CHICAGOS IRI
APYLINKIŲ |

REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui j Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOIX1S PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJIMA1S 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS 
... imi n —u - ... .. ,lur

Iki 2000 metų eis šaltyn
Salzburgo universiteto geo

fizikos institutas pranašauja, 
kad iki 2000 metų mūsų plane
tos žemės temperatūra eis 
šaltyn, o po to vėl pradės kilti 
ir labiausiai pakils 2015 metais. 
Mokslininkai tatai nustatę 
gręždami iki 1400 metrų gilu
mo Grenlandijos ledų klodus.

CTA važma 25 centai, 
sako mero konkurentas
Richard Friedman, respub

likonų kandidatas į Richard 
Daley vietą, pažadėjo, kad 
Chicagos tranzito administra
cijos autobusų ir traukinėlių 
važma bus 25 Rentai, jei jis bus 
išrinktas metu*.

Mero Daley administracija 
vietoje palengvinti CTA,; pati 
ją apiplėšiant!. Friedman iš
skaičiavo visą, eilę mokesčių, 
kokius miestas lupa iš jau ban 
krutuojančios CTA imdamas 
8250,000 už sniego nuvalymą 
gatvėse, kur autobusams rei
kia sustoti, ima nuomas už tu
nelių naudojimą požeminiams 
traukinėliams ir kt.

Kad Chicagos • neturtingieji 
turi mokėti daugiau dolerio už 
autobusu nuvažiavimą ii’ grįži 
mą, merais''apvažiavęs miestą 
savo šoferio vairuojamu, orą 
reguliuojamu Cadillec’u di
džiuojasi, esą “Chicagos tran
zito sistema geriausia pa
saulyje.” .

■' ___ __i

PRIEŠ ABORTUS
Daugiau kaip 400 daktarų, 

slaugių, medicinos studentų, 
advokatų, social.' darbuotojų 
ir šiaip žmonių buvo susirinkę 
Lojolos universiteto Medicinos 
centre, kur šeši kalbėtojai pa
sisakė prieš abortu leidimą 
kaip prieš legalizuotą žmogžu
dystę.

“Daug kalbama, kad nerei
kia jaudintis dėl šio reikalo, 
bet kaip galima nesijaudinti, 
kai pagalvoji jog Ulinojuj le
galiai leidus abortus kasmet 
būtų išžudoma po 200,000 ne
gimusių kūdikių”, pasakė St 
Louis universiteto med. profe
sorius Dr. ‘Dennis Cavanagh.

I TRUMPAI -

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

— Vilniuje mirė raidžių rinkė
jas Vladas Suchockis, komunis
tinėje spaudoje pasirašinėjęs 
Audronašos slapyvardžiu. Prie 
kapo atsisveikino J. Butėnas. 
Suchockis 1901 m. buvo gimęs 
Mauručiuose.

— Jonas Lukoševičius, gen. 
Michailovo įpėdinis ir dabarti-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hjrų metą patyrimas.

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

h——■ III... .... -I .......  IUII.|I»-|I lUL-JMimM I I I. ...

DIDYSIS ATIDARYMAS 
SAVA DELICATESSEN

4264 So. ARCHER AVENUE. TEL. 247-234S
Narnv darbo dešros, Balandėliai, (vairūs Kaldūnai, Salotai 

ir kiti skanumynai, pilnai paruošti valgymui.
KIEME AUTOMOBILIAMS AIKŠTĖ 

IMPORTUOTI 
PRODUKTAI Iš

• LENKIJOS
• PRANCŪZIJOS
• VOKIETIJOS

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

— Algis Regis sakė kalbas ir 
ruošė plakatus Juozui Bacevi
čiui. Jis padėjo ir Kazimierui 
Oksui vesti propagandą, kvies
damas žmones rinkti Oksą al- 
dermano pareigoms.

— Česlovas Gedgaudas š. m. 
kovo 14 d., sekmadienį, 2 vai. 
popiet, Lietuvių Tautinių Na
mų salėje, 3356 Glendale Blvd., 
Los Angeles, Calif., pristatys 
lietuvių visuomenei Jurgio 
Gliaudos parašytą knygą apie 
Simą Kudirką.

— Teis. S. Paltus kalbės Long 
Beach, Calif. Lietuvių klubo 
ruošiamame Lietuvos nepri
klausomybės minėjime, vasa
rio 27 d., 4 vai. popiet, WOW 
salėje, 11 W. Plymouth Št. Meni
nę programą atliks R. Aukšt- 
kalnytė, D. Čekauskienė, O. 
Deveikienė ir D. Mackialienė, 
vadovaujamos muz. Metrikie- 
nės taip pat vietos Lituanisti
nės mokyklos mokiniai.

— Dr. A. Pdlaitis, Racine, 
Wis. moko lietuvių kalbą ir ki 
tus lituanistinius dalykus Stūr- 
tewant, Wis. mokykloje. Apy
linkės lietuviu vaikai noriai 
lanko tas pamokas 2 kartus sa
vaitėje.

— V. Janutienė- išrinkta Ma- 
rist. aukšt. mokyklos alumrių 
klubo šeimininke ruošiant iš
kilmingą aluinnų susirinkimą 
ir draugijos pobūvį.

— Danutė Masilionytė, Day
ton Ohio, pradės mokyti nuo 
vasario 27 d. naujai įsteigtoje 
Lituanistinėje mokykloje. Pa 
mokos bus šeštadieniais 10 — 12 
vai. šv. Kryžiaus parapijos sa
lėje.

— Ats. Mjr. Pranas Mačiulis, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas 
— savanoris, mirė vasario 22 
d. Baltimorės mieste, Maryland 
valstijoje. Dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės karuose. 
Tarnavo 2-ram pėstininkų 
pulke ir kituose daliniuose.. 
Praėjus pavojams, išėjo atsar
gom

— Kelly aukšt. mokykloje, 
4136 So. California Ave., šią 
ir ateinančią savaitę , nuo pir
madienio iki ketvirtadienio 
6:45 — 9 vai. vak. yra regis
truojami vakarinių kursų klau 
sytojai. Kursuose galima iš
mokti įvairių specialybių, dar
bų ir bendrojo lavinimosi da
lykų. Iki šiol yra užsiregistra
vę virš 1000 kursantų. Tokie 
kursai yra ir prie kai kurių ki
tu valdiniu mokyklų.

— Iš Los Angeles pranešama, 
kad žemės drebėjimas, kuris pa
darė nemažai nuostolių, užtruko 
labai neilgai. Rašo, “kai mane 
vos neišmetė iš lovos, zovada 
puoliau išjungti elektrą ir gazą, 
deja, nesuspėjau. Kol prisvyra- 
vau, kaip laive iki “main”, jau 
buvo po apeigų”.

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

z— ■■■
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE.
-■■ ■ LA 3-8775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654 
t-J i .*G » 1# ‘e t -

STATI MM

tMSVRAMCI

Šrate Farm £jw£and Casualty Company

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 

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

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

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

LENGVŲ S 14,000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtinėm rajone. 
Kaina erei tam pirkėini $77.000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
načiame Marquette Parke, Kaina 
$17.000 gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš S16.000 nuo
mos ir mažos iš1»;do<s. Jei pamatysi, 
♦ai nupirksi už $52 500.

PLATUS LOTAS, Marauette Parko 
•centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

Valdis Real Estate
7031 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

KUPONAS
Su juo gausite veltui paragauti 

mūsų gamybos karštas dešras

♦ Tik keturios dienos beliko 
iki Margučio rengiamo koncer
to. Bilietus galima gauti Margi
niuose ir Margutyje. Margučio 
raštinė, esanti 2422 West Mar
quette Road, iki ateinančio sa
vaitgalio veiks nuo 9 vai. ryto iki 
10 vai. vakaro. (Pr).

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

Susitarimui 254-7450

— .......- ...........—--------- ■'
SIUNTINIAI į LIETUVA 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

T E R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST.f CHICAGO 

TeleL 434-4660
I '

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar- 
quette Parke. S32.000.

• PUIKIa4 MIEGAMU. 2% vonios, 
1 metų mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv lauku. $49.500.

5% KAMBARIU 8 metų mūras. Ra
diant šilima, aluminijaus langai. 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24 200

8 RTJTTT 8 METU MŪRAS Karšto 
vandens šiline gazu. alnminijavs lan
gai. automobiliams pastatyti vipfa. i 
vakaru* Pulaski Avp $115 000.

20 BTTTU IR KRAUTUVĖ.. Dagtų 
bivtu 20 metu mūras. Flexiknr kon- 
strukena. Pav>mn virš $29,000 me
tams. Tik S1«5.000.

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ^a- 
zu. 2 automobiliu mum r^^žas. La
bai švari nuosavybė. $44.500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET.

Tel.: 471-0321

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios ilsi mokė

jimo sąlygos.
J~B A C E V I č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 74941 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -y

FederaliniŲ ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
ParaŠŲ paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

help yoiirl 
HEART FUNqV 
.help your HEAHT

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

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

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-T377

TITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"
6 — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL.— WEDNES., FEBRUARY 24, 1971




