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IŠ VISO PASAULIO

Brežnevas davė užsienio politikos gaires
MASKVA. — Sovietų partijos kongrese vakar ilgą kalbą 

pasakė partijos pirmasis sekretorius Leonidas Brežnevas. Jis 
kalbėjo apie užsienio politiką ir nustatė sovietų partijos gaires 
ateičiai, šeši svarbiausi konkretūs uždaviniai yra: Europos sau
gumo konferencija, kuri pripažintų teritorinius Europos pasikei
timus, įvykusius po II-trojo Pasaulinio karo. Kartu būtų galima 
tada panaikinti Nato ir Varšuvos pakto karines organizacijas. 
Brežnevas pasiūlė uždrausti atominius, cheminius ir bakteriolo
ginius ginklus ir pasiūlė šaukti konferenciją, kurioje dalyvautų 
Sov. Sąjunga, Amerika, Kinija, Prancūzija ir Britanija. Konfe
rencijos tikslas — visiškas atominių ginklų atsisakymas.

Brežnevas toliau pasiūlė pa
saulinę konferenciją visiškam 
nusiginklavimui ir karinių išlai
dų sumažinimui visose valsty
bėse. Būtina esą sumažinti ka
ro židinius, panaikinti įtampą 
Pietryčių Azijoje ir Viduriniuose 
Rytuose, priimant politinius 
sprendimus, kurie atsižvelgtų į 
teisėtus vietinių žmonių reika
lavimus. Toliau reikėtų įgyven
dinti Jungtinių Tautų sprendi
mus dėl kolonializmo ir rasizmo 
panaikinimo. Reikėtų plėsti ben
dradarbiavimą tarp valstybių, 
kurios siekia savo aplinkos pa
gerinimo ir išlaikymo, reikėtų 
kovoti prieš ligas ir toliau plės
ti erdvės užkariavimą.

Labai nuosaikioje kalboje 
Brežnevas pareiškė, kad Ame
rikos ir Sov. Sąjungos santykių 
pagerinimas būtų naudingas tai
kai ir abiejų šalių gyventojams. 
Jis kartu pridėjo, kad paskuti
niu metu Amerikos vyriausybė 
užėmė kietesnę poziciją, dauge
lyje tarptautinių kiaušinių, ku
rie svarbūs ir Sov. Sąjungai. Dėl 
to pasunkėjo sovietų ryšiai su 
Amerika.

Kongreso išvakarėse Lenkijos 
partijos vadas Gierekas pasmer
kė Kinijos puolimus prieš Sov. 
Sąjungą, sakydamas “Pravdo- 
je”, kad Sovietų Sąjunga yra pa
grindinis komunizmo centras 
pasaulyje ir tie, kurie ištikimai 
siekia tarptautinio proletariato 
pergalės turi būti solidarūs su 
Maskva. Kinijos užimta linija 
pasmerkia ją dar didesnei izolia
cijai nuo kitų komunistų, o Pe
kino puolimai tik sustiprina ki
tų ryšius su Maskva. •

Rytų Vokietijos komunistų 
vadai paskelbė kitokį pareiški
mą, nukreiptą prieš revizioniz- 
mą ir prieš Jugoslaviją. Doku
mente sakoma, kad jugoslavų 
įvestos “darbininkų tarybos ma
žina partijos ir valstybės vaid
menį, partijos diktatūra esanti 
reikalinga tolimesniam socializ
mo ugdymui.

Vokiečių komunistai žino, kad 
davus didesnes galias darbinin
kams, jie kuo greičiausiai suma
žins partijos įtaką, ypač jei ji pa
remta svetimais durtuvais ir 
Maskvos okupacinėmis kariuome 
nėmis. Todėl jie smerkia jugos
lavų duotą vietinėms taryboms 
didesnę galią ir atsakomybę. Or
todoksams komunistams rūpi ne 
tiek darbininkai ir jų gerovė, 
kiek rūpi išsilaikyti savo kėdė
se ir toliau skriausti ir išnaudo
ti darbininkus.

Egiptas atgaivino 
Palestinos Baisa 

if

KAIRAS. — Egipto vyriausy
bė atšaukė draudimą palestinie
čių organizacijoms naudotis Kai
ro radijo bangomis. Tas draudi
mas prasidėjo dar prezidento 
Nasserio laikais, kada Palesti
nos grupės pasisakė prieš Egip
to nutarimą derėtis su Izraeliu.
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Soviety supersoninis lėktruvas bandymuose jau 
dėti 1968 metu pabaigoje, o pernai gegužės mėn. 

tai jau ruošia

pasiekęs 
lėktuvas 

lakūnus :

1,500 myliy per valand* greitį. Lėktuvo bandymai pra- 
pasiekęs dvigubai didesnį greitį už garso greitį. Sovie- 

skraidyti šiuo lėktuvu.

K INDIJOS ATEINA ŽINIOS APIE 
DIDELES SKERDYNES R. PAKISTANE

KALKUTA. — Pakistano žinių agentūra skelbia, kad sukili
mas Rytiniame Pakistane buvo sutriuškintas, tačiau pripažįsta, 
kad Chittagongo uoste dar nėra visai ramu. Šis pajūrio miestas 
turi gerai suorganizuotas darbininkų unijas, kuriose stipri ko- 

: munistų partijos įtaka. Pranešimai iš kaimjminės Indijos kalba

MASKVA. — Prieš pat parti
jos kongresą sovietų slapta mili
cija suėmė poetą Vladimirą Bu- 
kovskį, jau anksčiau pasireišku
sį savo protestais valdžiai. Kon
gresas gavo daug peticijų ir 
skundų dėl valdžios elgesio su 
sovietų rašytojais.

OTTAWA. — Kanada ir Kini- apie masines pakistaniečių žudynes. Sakomi, kad kariuomenės 
ja susitarė dėl ambasadorių pa- laimėjimas esąs laikinas ir kad dideli žuvušių skaičiai neužge- 
skyrimo. Pirmu Kanados am- sins bengalų laisvės troškimo, 
basadorium Pekine bus Ralph i 
Collins. -• - 1

MASKVA. — Sekmadienį of i-*
cialiai buvo atidarytas naujas (“Ittfaq” pastatą ir jį sudegino 
sovietų automobilių fabrikas !su 40 žurnalistų ir tarnautojų 
Toggliatti mieste, prie Volgos, ' pastato viduje. Slapta radijo 
nors ta įmonė veikia jau nuo per-Įstotis iš Rytinio Pakistano tvir- 
nai metų rudens.

SAIGONAS. — P. Vietnamo ' 300,000 žmonių. Tai esančios di- 
kariuomenės nedideli daliniai dar ’ džiausios modernioj e istorijoj e 
veikia Laose, nors karinė vado- žinomos skerdynės.
vybė neskelbia nei kareivių skai- ----- - — -
čiąus nei jų uždavinių

HONG KONGAS.

Iš Indijos pranešama, kad Dac- 
' cos mieste kareiviai apsupo ben
galų kalba leidžiamo laikraščio

tina, kad žuvusių skaičius siekia

- . Indij<įje privačios gyventojų
organizacijos siunčia paramos 

šiame grupes į Rytinį Pakistaną. Me- 
mieste policija rado visą eilę dicinos ’ studentai iš Kalkutos 
bombų ar gavo tiktai netikrų planuoja pereiti sieną ir padėti 
grasinimų susprogdinti pastatus, bengalų jėgoms rūpintis sužeis- 
Manoma, kad tai nėra komunis
tų darbas, kaip 1967 metais, nes 
šiuo metu britų santykiai su ki
nais yra geri.

JERUZALĖ. — Izraelio vy
riausybė paskyrė specialią mini- 
sterių komisija ištirti dviejų ( -. -
krikščionių sektų ginčą dėl Je-Įribų. Didieji keliai yra kariuo- 
ruzalėje esančios bažnyčios. Jau į menės rankose, tačiau kaimuo- 
daugmetų tos sektos: abisinųir.se viešpatauja bengalų milicija 
koptų varžosi dėl šv. Kūno baž- ir šauliai, 
nyčios raktų. Juos dabar turi 
abisinų sekta. Koptai skundžia
si, kad jie skriaudžiami todėl, 
kad jų bažnyčios centras yra į 
Egipte.

ČIKAGA, 
žydų profesorių Amerikos uni
versitetuose paskelbė viešą at
sišaukimą į sovietų komunistų 
partijos kongresą, reikalaudami, 
kad sovietų valdžia išleistų no
rinčius emigruoti žydus.

WASHINGTONAS. — Plieno 
darbininkų unijos vadai pradė
jo svarstyti, kokius reikalavimus 
pateikti rūgpiūčio mėnesį dery
bose su darbdavių atstovais. Vi
si unijos vadai reikalauja didelių į kur žmonės su kariuomene neko

operuoja, nepristato maisto. Gy
ventojų yra 70 milijonų, o ka
reivių tik 70,000. Jiems neįma
noma užgniaužti bengalų valios. 
Greičiausiai tą žino ir Pakistano 
valdžia, kuriai teks ieškoti kom
promisų su bengalais.

taisiais. Kai kurie pavieniai as
menys iš Indijos jau buvo R. Pa
kistane ir atnešė iš ten naujau
sių žinių apie bengalų pasiprie
šinimą Pakistano kariuomenei. 
Kareiviai valda tik didžiuosius 
miestus ir biją pasirodyti už jų

Indijos gyventojų simpatijos 
yra aiškiai bengalų pusėje, nes 
Indija ir Pakistanas yra seni 
priešai. Kalkutoje įvyko kelios 
demonstracijos, kuriose pareikš- 

Penkiasdešimt ta šimtaprocentinė parama Rytų

algų padidinimo, net iki dolerio 
valandai.

HONIARA__ Neužilgo nepri
klausomybę gaus ir Jungtinių 
Tautų nariais taps Salomono sa
lų Ramiajame vandenyne gy
ventojai. Prieš kelis dešimtme
čius jie dar valgydavo žmogieną.

Aštuonis mėnesius palestinie
čiams nebuvo galima transliuoti 
savo pareiškimų per galingą Kai
ro stotį.

Egipto prezidentas ir valdžios 
spauda tvirtina, jog su Izraeliu 
susitarti negalima, todėl reikia 
ruoštis karo veiksmams. Su Šiuo 
nutarimu rišamas ir Palestinos 
grupių transliacijų atgaivini
mas.
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LEITENANTAS PRIPAŽINTAS KALTU

FORT BENNING. — Karinis teismas pripažino leitenantą 
Calley kaltu nužudžius mažiausiai 22 vietnamiečius civilius Mylai 
kaime. Jam gresia kalėjimas iki gyvos galvos arba mirties bausmė. 
Bausmė bus paskelbta šiomis dienomis, šį sprendimą leitenanto 
advokatas žada apeliuoti ir bylą dar gali užsitęsti ilgą laiką. Pro
kuroras kaltino letenantą Calley nužudžius daugiau civilių. Jis 
aiškinosi tik vykdęs įsakymus iš aukščiau.
paties žygio Mylai apylinkėse bus daugiau. Teismo laukia kapi
tonas Medina, pulkininkas Henderson ir pulk. Kotouc.

Panašių bylų iš to

Laoso puolimo 
atgarsiai

WASHINGTONAS. — Nors 
Pentagono ir Baltųjų Rūmų pa
reiškimai laiko vietnamieČiij žy
gi į Laosą pasisekusiu, karinių 
reikalų ekspertai Washingtone

Pakistano gyventojams.
Indijoje vyrauja įsitikinimas, 

kad Rytų Pakistano kovos dar 
tik prasidėjo. Atėjus mansuno 
periodui, kada didelė R. Pakis
tano dalis aptvinsta, kariuomenė 
nebegalės judėti ar panaudoti 
savo sunkiųjų ginklų. Kariuo
menė gali sunaikinti miestus ir 
jų gyventojus, tačiau ji pralai
mės ilgesni karą provincijose,

— Vagos leidykla Vilniuje iš
leido muziejininko, menotyros 
specialisto, neseniai atšventusio 
80 m. gimimo sukaktį, Pauliaus 
Galaunės knygą “Dailės ir kul
tūros baruose”. Tai Galaunės 
1912—1968 m. rašyti svarbes
nieji straipsniai, apimantys įvai
rias Lietuvos kultūrinio gyve
nimo sritis. Pabaigoje išspaus
dinta išsami P. Galaunės raštų 
bibliografija. (E)

Vatikano aikštele v
ROMA. —į Jugoslavijos prezi

dento Tito pas Popiežių vizito 
imetu Vatikane pirmą kartą is

torijoje kabljo vėliavos su ko
munistine, iaudona žvaigžde. 
Nors pas PopLžių jau. yra buvęs 
sovietų '“prezidentas” Podgor-' 
nas, jo vizitas buvo priva
tus, o Tito —oficialus, valsty
binis.

Tito savo kalbą pasakė serbiš
kai, o Popiežius — itališkai. Ti
to pareiškė, kad Jugoslavijos ir 
Vatikano tarptautinių problemų 
pažiūros yra panašios ar identiš
kos ir išreiškė viltį, kad abiejų 
santykiai toliau gerės. Popiežius 
atsakydamas pasidžiaugė, kad 
ir pats Tito yra gimęs katalikų 
šeimoje. Jugoslavų pašaukimas, 
esąs būti tiltu tarp skirtingų 
kultūrų ir pažiūrų.

Prezidentas Tito padovanojo 
Popiežiui jugoslavų skulptoriaus 
darbą—mari ją su Kristaus kūnu, 
o Popiežius apdovanojo Tito se
nu, 18 šimtmečio Italijos gam
tovaizdžiu — paveikslu.

O Visoje Amerikoje organi
zuojami leitenantui Calley gin
ti fondai, priimamos rezoliucijos, ir Saigone randa daug padarytų 
reikalaujančios dovanoti jam klaidų ir blogo planavimo žen- 
bausmę. j klų. Visų pirma Amerikos avia-

O Britanija pareiškė studi- Į cijos, ypač helikopterių, parama 
juojanti Brežnevo pasiūlymą nebuvusi tokia, kokios tikėtasi, 
šaukti atominio nusiginklavimo nes pilotams sunku buvo susi- 
konferenciją. Valstybės depar-. kalbėti su fronte esančiais viet- 
tamentas pareiškė, kad klausi- ecnj daliniais. dinac 
mas nėra naujas, tačiau misi-j jos stoka privedusi ir prie to, 
ginklavimas esąs paini ir sunki kad penkis kartus lėktuvai puo- 
problema, reikalaujanti didelių lė pačių vietnamiečių pozicijas, 
pasirengimų.

O Peni karo laivai pagrobė' Amerikos lėktuvų atakų, stengė- 
amerikiečių žvejų laivą 24 my- si priartėti kaip galima arčiau 
lios nuo kranto už žvejojimą Pe- prie vietnamiečių pozicijų.
ru teritoriniuose vandenyse, ku-

Nuteistojo advokatas pareiš
kė po jury komisijos sprendimo 
paskelbimo, kad sprendimas yra 
baisus smūgis Amerikos kariuo
menei ir pačiam leitenantui. Dėl 
įvykių Mylai kaime reikia kal
tinti visą Amerikos visuomenę, 
kuri mokina jaunuolius žudyti, 
duoda jiems ginklus ir įsako žu
dyti, o vėliau jam parenka 
teisėjus, prokurorus ir baudžia 
jį už žudymus, pareiškė advoka
tas.

Komunistų daliniai, vengdami

Kita vietnamiečių per anksty- 
rie yra paskelbti 200 mylių nuovo pasitraukimo priežastis buvo 
kranto. \ | nepasirengimas priešo tankų puo

4 New Yorke kažkas padėjo limuL Koraunistai Panau-_ 
bombą prie Amerikos komunis- i d°J° aP’e 150 _tanKų. kurie daž- 
tų partijos būstinės. Išmuštos na' nulėmė mūšio eigą. Ameri- 
durvs ir langai. Manoma, kad ^os helikopteriai buvo numatyti 
tai žydu gynybos lygos darbas. Itik kovP parėmimui, tačiau viet- 

, namiečiams nesugebėjus dšlai- ^Kuwaite buvo nušautas bu-' 
vęs Irako viceprezidentas Takri- • 
ti. Jį nušovė trys vyrai. Takriti 
buvo pašalintas iš valdžios per
nai spalio mėn.

kyti pagrindinio tiekimo kelio 
(Nr. 9, helikopterių pagrindinė 
veikla tapo amunicijos, maisto 
pristatymas apsuptiems vietna- 

i miečiams. Ir šiam uždaviniui ne-
♦ Penki jaunuoliai pagrobė paprastai trukdė stipri komunis- 

Filipinų keleivinį lėktuvą ir pri- tų priešlėktuvinė ugnis.
vertė jį skristi į komunistinę Ki
niją. Lėktuve buvo 45 keleiviai, pakenkti prezidento Thieu politi- 
Iš jų 20 buvo išleisti Hong Kon- nej ateičiai, kartu gali pakenkti 
ge, kur lėktuvas nusileido pasi--jr prezidentui Nixonui. Vietna- 
imti- gazolino. Keleivių tarpe mizavimas padarė žingsnį atgal, 
buvo keturi amerikiečiai.

O Amerikos karo lėktuvai 
puolė komunistų artilerijos po
zicijas demilitarizuotoje zonoje, 
kur komunistai labai sustiprino 
savo jėgas.

Išvadoje — Laose žygis gali

Helikopteriu judėjimas Laoso žygio motu buvo labai gyvas. Šioje 
nuotraukoje atrodo, kad helikopteriai sukrauti vienas ant kito. Khe 
Sanho basėje helikopteri y jau nebėra, nes ja kasdien apiaudo ko

munistę artilerija.

nes vietnamiečių moralė ir pasi
tikėjimas savo jėgomis sumažė
jo. šeši vietnamiečių batalio
nai priešo puolami pabėgo. Vieni 
daliniai pasirodė labai gerai, ta
čiau kiti neklausė karininkii ir 
nekovojo, o kituose daliniuose 
karininkai buvo patys pirmieji 
pabėgę iš mūšio.

Mirties bausmė 
Mansono gaujai

LOS ANGELES. — Jury ko
misija Charles Mansono ir trijų 
jo pasekėjų Patricia Krenwin- 
kel, Susan Atkins ir Leslie Van 
Houten byloje nusprendė, kad vi
si keturi turi mirti dujų kamero
je už septynių žmonių nužudy
mą. Mansonas, 36 metų hipių 
grupės vadas, pareiškė teisme, 
kad komisija negali jo nuteisti, 
nes jis esąs “geresnis” už komi
siją ir ji neturinti jokio autori
teto. Atkins ėmė šaukti: “Dabar 
jūs patekote į bėdą. Rakinkite 
duris, saugokite savo vaikus”.

šių modernių psichopatij byla 
sukėlė pasaulyje didelį dėmesį, 
šimtai buvo parašyta straipsnių 
ir knygų įvairiomis kalbomis. 
Teisiamieji asmenys laikomi mo
derniosios Amerikos gyvenimo 
rezultatu. Jauni, sveiki, plačiau
sias galimybes turį nuteistieji

Kaltinimas leitenantui buvo 
tas, kad jis sulaužė tarptautinius 
karų nuostatus ir žudė begink
lius civilius. Byla priminė karo 
nusikaltėlių teismus Vokietijoje 
ir Japonijoje po Antro Pasauli
nio karo. Prokuroras nurodė, 
kad leitenantas neturėjo vykdy
ti įsakymų, lygiai, kaip įsakymų 
vykdymu negalėjo teisintis vo
kiečiai ar japonai. Prokuroras 
savo žodyje' jury komisijai pa
reiškė kad karys nėra automa
tas, bet — galvojantis žmogus, 
jo paklusnumas turi būti ribo
tas. ~~

Leiteantis Calley aiškinosi, 
kad jam buvo įsakyta eiti ir su
naikinti priešą. Tai buvęs jo 
uždavinys. Jis neturėjęs laiko 
sėdėti ir galvoti apie vyrus, mo
teris ir vaikus. Jie visi buvę 
toje pačioje grupėje — priešai.

Aukšti Pentagono karininkai 
vengė laikraštininkams komen
tuoti šito teismo sprendimą. At
sargos generolas James Gavin 
pareiškė, kad sprendimas turės 
blogą efektą kareivių moralei. 
Jiems uždėta didelė našta. Yra 
tragiška, kad pėstininkų leite
nantas yra nuteisiamas, o avia
cijos karininkai, skraidą su 
bombonešiais, neteisiami už tą 
patį, pareiškė gen. Gavin.

Kitas buvęs kareivis pastebė
jo, kad ateityje kareiviai, gavę 
įsakymą pulti priešą, karinin
kui galės atsakyti: “Palauk, aš 
noriu pasitarti su savo advoka
tu“.

FORT COLLINS. — Iš Uru
gvajaus į Ameriką sugrįžo ame-, 
rikietis žemės ūkio specialistas 
dr. Claude Fly, kuris Urugva
jaus teroristų buvo 208 dienas 
išlaikytas pagrobtas. Jis tuoj 
atsigulė į ligoninę pasitikrinti 
sveikatos.

♦ Maryland© valstijos tamau 
tojai, streikuodami dėl didesnių 
algų, susimušė su valstijos poli
cininkais ir padarė nuostolių val
stijos rūmams.

pasirinko narkotikų, lytinio pa
laidumo, parazitinį gyvenimo ke
lią, kuris juos atvedė į dujų ka
merą.

Amerikoje jau yra apie 550 
asmenų, nuteisti] mirties baus
mėmis ir laukiančių jau nuo 
1^7 metų Aukščiausiojo Teis
mo sprendimo dėl mirties baus
mių legalumo. Galimas daik
tas, kad visuomenei teks išlai
kyti kalėjimuose tuos 550, o da
bar dar keturis, kol jie mirs na
tūralia mirtimi.
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Ateina du neeiliniai įvykiai:

Su jais reikėtų arčiau susipažin
ti ir šiai* metais Jamboree; iŠ jų, 
reikalui esant, ir Šį kartą gali
me tikėtis pagalbos.

brolis Br. Cepulevičius

SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

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

CLEVELANDO KAZIUKO MUGĖS BENDRASIS VAIZDAS
Mugė įvyko kovo 7 d. naujosios parapijos salėje

J. Garlos nuotr.

SUKAKTUVINĖ STOVYKLA VOKIETIJOJ 
IR PASAULINĖ JAMBOREE JAPONIJOJ

Abiem atvejais susiduriam su lėšų telkimu
Gyvenimą gamtoje pamėgęs skautiškasis jaunimas jau uoliai 

ruošiasi artėjančios vasaros naujom stovyklom. 1971 vasara lie
tuviams skautams yra ypatingesnė, nes be eilės vietinių stovyklų 
yra ruošiamasi gausiai dalyvauti 25 metų egzilinės lietuvių skautų 
veiklos jubiliejinėj stovykloj, kuri įvyks Vokietijoj liepos 17-31.

Lietuviškam jaunimui tai bus 
reta proga tokiam gausiam sa
vųjų sąskrydyje gražiai ir turi
ningai pabendrauti, įsigyti nau
jų draugų ir atsinaujinti lietu
viškoje dvasioje, šiomis pastan
gomis

tikimės rasią pritarimo ir 
mūsų budrioj visuomenėj, 
kurios didysis rūpestis ir 
yra lietuviškumo išlaikymas 
ir jo perdavimas priaugau* 

čiam jaunimui.

Europos lietuviai skautai ne
kantriai laukia Amerikos sesių 
ir brolių, kad jie būtų jų sve
čiais, o Sąjungos vadovybė tiki, 
jog sutelktinė stovykla praeis 
gražaus pasisekimo ženklu.

Busimosios stovyklos vado
vybė ir stovyklavimo sąlygos jau 
buvo skelbtos anksčiau.

Antra reta ir ypatingai svar
bi proga — tai dalyvavimas pa
saulinio skautų sąjūdžio 13-je 
jamboree, kuri įvyks Japonijoje 
rugpjūčio 2-9. Brolija, žinodama 
šių tarptautinių jamboree įta
ką pasaulio opinijai, nutarė ten f 
siųsti vieną oficialų, informaci
ne medžiaga aprūpintą atstovą 
(manoma, kad vyks pats Vyriau
sias Skautininkas), prie kurio 
jamboree vietoje prisijungs su 
nelietuvių skautų vienetais at
vykę mūsų skautai iš Kanados, 
Amerikos, Brazilijos ir Aus
tralijos.

Ten mūsų atstovai užmegs 
asmeniškus ryšius su kitom tau
tom atstovaujančiais skautų va
dais, juos aprūpins informacine 
medžiaga ir, ypatingomis ga
limybėmis pasinaudodami, išgar
sins Lietuvos laisvinimo bylą.

Brolija baigia paruošti ang
lu kalba leidinį, trumpai api
manti Lietuvos istoriją, geo
grafiją, kalbą ir skautų gy
venimą. Toks pat, tik ma
žesnio formato, leidinys bus 
išleistas prancūzų ir ispanų 

kalbomis.
Brolija laukia, jog šiom idė

jom pritars ir talkon ateis visa 
skautija su savo brangiais bi
čiuliais ir rėmėjais, nes pasise
kimas priklausys ne nuo vienos

DETROITO 
VYR. SKAUČIŲ 

LAIŠKAS

Vilties Draugijai
įvertinant Simo Kudirkos lais

vės troškimą ir buvusio detroi- 
ti.škio J. Gliaudės pastangas šią 
tragediją pristatyti plačiai lie
tuviškai visuomenei. Detroito 
Gabijos tunto Dr. D. Kesiūnai- 
tės vardo draugovės vyr skaučių 
būrelis pasižada išplatinti 100 
egz. knygos Simas. Tai bus mū
sų gerasis darbelis.

Sveikiname Vilties Draugiją, 
išleidusią šią knygą ir praeityje 
daug šviesių žiburėlių uždegusią, 
praturtinant lietuviškų knygų 
lentynas.

Su skautiškais linkėjimais 
Vyr. skaučių vadovė

R. Petruševičienė
(“Dirva” Nr. 20, kovo 17 d.) 

vadijos, bet nuo mūsų visų. Iki 
šiandien savo atstovo į minėtąją 
jamboree išsiųsti Brolija dar nė
ra finansiškai pajėgi. O ne pa
slaptis, jog Vokietijoj įvyksian
čios stovyklos pasisekimas taip 
pat nebus užtikrintas be Ameri
kos lietuvių skautų paramos.

Susidarančių sunkumų aki
vaizdoje, Brolijos Vyriausias 
Skautininkas ir Vadija nuošir
džiai prašo jūsų nepalikti su šio
mis finansinėmis problemomis 
jų vienų, o jungtis Į bendrą dar
bą, paremiant aukomis.

Brolija minėtiem tikslam fi
nansus telkia per Brolijos Jam
boree Fondą, kuris šiuo metu 

j laukia paramos. Vadija mano,

MERO DUKROS DETROITO KAZIUKO MUGĖJE
Rebecca (dešinėje) ir Paula (nugara) ragauja lietuviškus patiekalus.

Al. Astašaičio, jr. nuotr.

jog eilėje kitų fondų šis yra ne
mažiau rekišmingas, kol jo re- boree bent sykį savo gyvenime 
miamas šiandieninis jaunimas — turėtų būti kiekvieno skauto 
tiek rodo veržlumo lietuviškai 
veiklai.

Aukas prašome siųsti adresu: 
Lithuanian Scouts Association, 
Inc., 100-20 89th Ave., Richmond 
Hill, N. Y. 11418. Tai adresas 
Fondo iždininko s. Vyt. Abro
maičio, kuris Brolijos vardu jus 
pakvietuos ir iš Sąjungos išrū
pins “tax deductible” pažymėji-

NEW YORKO PAUKŠTYTĖS LAUKIA KAZIUKO MUGĖS ATIDARYMO
Mugė Įvyko kovo 7 d. Maspetho parapijos salėje.

R. Kisieliaus nuotr.

ILIUSTRACIJA 
PRIE ŠIO NR.
PIRMOJO
STRAIPSNIO:

nuotykiai Graikijoje
Jau žinome, kad tryliktoji pa

saulio skautų Jamboree įvyks
ta šiais metais Japonijoje. Lauk
dami, paklausykime, ką pasako
ja brolis Cepulevičius, kuris su 
9 kitais liet, skautais dalyvavo 
XI-je Jamboree, įvykusioje 1963 
m. Graikijoje, atstovaudamas LS 
Brolijai.

Dalyvauti pasaulinėje Jam- 

didžiausias troškimas. Tik šiame 
didžiuliame palapinių mieste ga
li pilnai pajusti tarptautinę, 
skautybės dvasią; čia gali įžvelg- 

mą. Už aukas B. Vadija visiems 
iš anksto dėkoja.

s. A, J. Gudaitis, 
SB Jamboree Fondo 

vedėjas

ti, kokia gausi, kūrybinga ir ju
dri yra skautybė. Skirtingos ra
sės, religijos, papročių įvairu
mas, išsilavinimas, tačiau viena 
jiems bendra — jie visi yra skau 
tai!

Jamboree skautui yra mokyk
la, kur vienetas mokosi iš visų. 
O kaip yra įspūdinga vakare, kai 
užsidega tūkstančiai laužų lauže
lių, pasigirsta įvairiausių kalbų 
dainų melodijos, šūkiai! Ir kaip 
pasakiška yra keliauti nuo lau
žo prie laužo ir stebėti ugnies 
apšviestus skautus, išpildančius 
įvairiausius pasirodymus... Ar
ba, kaip didinga, girdint susirin
kusių arenoje tūkstančių skau
tų giedamą jamboree himną. 
Kiek įspūdžių, kiek malonių 
staigmenų ateičiai!

Jamboree — kiek šis žodis 
kartu- slepia ir talpina savy jė
gos, o ypač mums lietuviams 
skautams, gal ir vėl. atstovau
siantiems pasauliniame sąskry
dyje LSB ir kartu. Lietuvos pa
vergimo bylą viso pasaulio skau
tų atstovų ir svečių rate (o jų 
tarpe yra ir karalių, ir princų ir 
politikų, ir būsimų valstybės va
dų) . Tą galiu pasakyti iš paty
rimo. Jamboree neprasideda 
vien tik pusryčių virimu ir ne
pasibaigia dainomis bei laužais. 
Gal tik kitų tautų reprezentan
tai gali tuo pasitenkinti.

Mums (ir kitų pavergtų tau
tų skautams) Jamboree yra kar
tu kovos laukas, nudažytas lietu
viams charakteringomis spalvo
mis. Kiek daug kartais kliūčių 
pasitaiko, kurias reikia (ir ga
lima) gudriai apeiti-! įvairiausi 
užkulisiai veikia kai -kurių vals
tybių vyriausių vadų, tarpe pa
vergtų tautų skautų nenaudai, 
— juos reikia pramatyti ir, lai
kui pribrendus, atitinkamai rea
guoti. Kaip pavyzdžius, noriu 
paminėti kelis faktus, įvykusius 
XI-je pasaulinėje skautų Jam
boree, Graikijoje.

Atvažiuoja Jamboree’s vizitui 
aukštas svečias — rusų ambasa 

dorius. Jamboree skautų vy
riausybė, nenorėdama pasta
rojo užrūtinti, duoda įsakymą 
nuleisti visas egzilų skautų vė
liavas, kurios šiaip visą laiką ple
vėsavo, niekam nekliūdydamos. 
Mūsų vyrai greit susimėtė ir 
kartu šį reikalą aptarę su uk
rainiečiais prieina išvados, kad 
— ne! Mes nenuleisime savo 
tautų vėliavų! Jei norite, prašau, 
jūs patys jas nuleiskite?

Skubiai susikvietę būrį kita
taučių skautų draugų, apsišar
vavę filmų bei foto aparatais — 
laukėme reakcijos. Neišdrįso nu
leisti mūsų vėliavų, o rusų am
basadorius čia pat praėjo (mūsų 
pastovyklė buvo prie pagrindi
nio kelio, einant į areną), pa
keitęs veido bruožus.

Arba, prieš pat didįjį visų 
skautų paradą, kurį priėmė pats 
Graikijos karalius ir aukšti sve

You shake your head.
You see it slip out of your hands . 

and you worry.
Instead of worrying, why not do . 

something about your money? Save 
some. Painlessly.

Join the Payroll Savings. Plan 
where you Work.

Your money will add up faster thau. 
ever before, because now there’s i.. . 
bonus interest rate on all U.S. Sav
ings Bonds. Now E Bonds pay 5)4% 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% the first year). That ex
tra J^%» payable as a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970...with a com
parable improvement for all older- 
Bonds.

Get a grip on your money the Pay
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go, . -

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, IBL 60608
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čiai, ateina vėl “įsakymas”: egzi- 
lai skautai nedalyvauja parade 
savo uniformose ir negali para
de savo uniformose ir negali neš
ti savo tautinių vėliavų! Tačiau 
ir šis Gordijaus mazgas perker
tamas — trispalvę garbingai pro 
tribūną neša mūsų gerieji senų 
laikų bičiuliai — šveicarai skau
tai vyčiai, šalia jos ukrainiečių 
vėliava nešama Lichtenšteino 
princo Emanuelio, iš šonų žy
giuojant mūsų reprezentantams.

Neleidimas oficialiai turėti sa
vo pastovyklės taip pat buvo gu
driai apeitas: ją mes gavome iš 
vokiečių BDP skautų.

Kiekvienoje Jamboree turime 
ir įsigyjame labai daug draugų 
skautų tarpe, kurie supranta mū
sų reikalus ir už tai net kovoja. 
Ypač mums palankas vokiečių, 
šveicarų, Lichtenšteino skautai.

ekskursijos 
i LIETUVA 

KAINA $776.00 
Išvyksta H Boatano: 

BIRŽELIO 3. LIEPOS 14, 
1UG PlOCIO 24. 

Lietuvai* ««• Rrvpėa pralaiS 
po II diany.

Dalyvių skaičius ribotas — 
NESIVELUOKITE

Dėl smulkesnių žinių ir regist
racijos kreipkitės į 

TRANS •. ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 
390 WEST BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
Telefonas: (617) 26847G4 

Savininkė: Aldona Adomonienė
----------

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
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JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ

Ptof. Vaclovo Biržiškas “Senųjų Lietuvišku Knygų Istorija” yra 
. veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias.

Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik S3.00, minkšt $2.50.
? Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu: 

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois 
—■■■ > !■* n - II. I I , ,, j' n -

Where has 
all the 

money gone?

Now Bonds pay a bonus at maturity

■>
»*
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JONAS A. ŠARKCS. PH. D.Įnuslat.

KAS ČIA DABAR DAROSI?
~ Ne tvarkinė emigracijom prigimtis todėl negali pa

neigti tiesos ir tvarkos. Atvirkščiai, reikalaudami savo 
tautai ir valstybei pamintų teisių grąžinimo, visų pirmiau
siai mes patys turime paklusti aukštesnei teisei, normuo
jančiai civilizaciją, kurios vaikai esame, o kartu savo veik
loje ir santykiuose remtis tomis teisėmis... Net ir ma
žiausias teisės ir tvarkos pažeidimas yra anarchijos sėk
los sėjimas**.

gramus 
planų ir teo 
paskelbti, be 
Gal būdingiausias 
masts maršalu Li 
Jis įgavu pavadinti 
Berkeley universitete . 
sakytos kalbos api 
teisės ir teisingumo 
n ima pasaulyje, p 
maršalo posaki, kad 
augančius medžius reikia

Algirdas J. Kasulaitis

. Todėl ir vėl 
žiūrime į tokius bendradarbius 
iš įvairių nuotolių, kol prie jų

Mėgstu stebėti žaidžiant eu-|ar kitų užmačias.
ropietišką futbolą. Kai rungty
nėms susitinka dvi geros ko
mandos, kamuolys skraido pa 
žeme, tik kartais tolimoms pa
suolėms ar įvarčiams tepakyla 
į žaidėjų aukštį. Visai atvirkš
čiai būna, kai žaidžia silpnos 
komandos. Nepatyrę žaidėjai 
daug laksto po aikštę, šūkauja, 
komanduoja kitus žaidėjus. Jų 
spardomas sviedinys skraido 
padangėmis. Iš publikos daž
nai pasigirsta pastabos pajuo
kai:

— Kas aukščiau, — tas kapi
tonas I... '

kad
bei pavieniai

Jau kuris laikas Amerikos 
vidaus politikoje ir mūsų visuo 
menės gyvenime kartais vyks
ta kaip tose žemo lygio futbolo 
žaidynėse. Jei (kuris politikie
rius nuolatos kalba prieš ad
ministraciją ir prieš Amerikos 
tarptautinius įsipareigojimus, 
netgi padarytus jo pirmtakūnų, 
tai jis tuojau spaudos ir TV 
komentatorių yra siūlomas į 
prezidentus. Mūsų, bendruome 
nėję tas pat dažnai įvyksta. Į 
bendruomenės organizacijos 
viršūnes įsiskverbia asmenys, 
kurie savo elgsena yra atsisakę 
lojalumo bendriems veiksnių 
nutarimams ir nuostatams ben 
dradarbiavimo su Lietuvos 
okupantu ar jo agentais savo

prieisime visai arti.
Pereitą kartą sakėme, 

Stalino kritika 
reformų reikalavimo balsai
komunistiniuose kraštuose ir 
vak. Europos kom. elito pastan 
gos raštuose ar teorijose tikslu 
komunizmą vėl padaryti atrak 
tyviu, susilaukė dėmesio, ypač, 
kai jau anksčiau minėtas ko
munizmo išpažintojas Roger 
Garaudy pakaltino vakariečius 
nenoru pereiti iš konfrontaci
jos padėties į draugiškų pasi
kalbėjimų atmosferą žmogaus 
ir žmonijos labui abiejose bar
jerų pusėse. Tokie pasikalbė
jimai jau vyko tarp komunis
tų ir katalikų vadinamoje Pau 
liaus draugijoje. Tai buvo ge
ras komunistų kabliukas.

Kai kuriems vakariečiams at 
rodė, kad revizionistams rei
kia ateiti į pagalbą kartu vyk
dant tas savo reformas ir ku
riant gy venimą pagal jų “nau
jas” teorijas. Pasaulinio masto 
masinės žaidynės prasidėjo.

Kai kurie Vakarų intelektu
alai laikotarpį po 1960 m. va
dino dviejų Jonų — prez. John 
F. Kennedy ir popiežiaus Jono 
XXIII — era. JFK susišaukė Į 
Washingtoną profesorius ir

/■ 1
Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

’ Norintieji Šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
- vardu ir pasiųsti:

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

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

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

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

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

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

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 psl.

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 piniginį orderį.

Ii tuoj pat. Tame univers 
prasidėjo demonstracijos i 
ramumai, persimesdami kitur 
vis dainuojant premijuoti dai
ną apie nežabotą asmens lais
vę ir teisę būti neteisiam , nie
ko neužsimenant apie tautas ir 
žmones, esančius komunistų 
nelaisvėje.

Popiežius Jonas XXIII susi
šaukė Romon Bažnyčios vyres
niuosius, pavedė iš jų liberalia 
klausiems pateikti reformaci
jos klausimais planus ir paskel 
bė Aggiornamento — išsiskirs
tymą iki sekančio karto. Yra 
labai būdinga, kad tuo metu i 
Milano miestą Italijoje, esant 
ten arkivyskupu dabartiniam 
popiežiui Pauliui VI, buvo iš 
Amerikos iškviestas Rusijoje 
gimęs izraelitas Saul A. Alins- 
ky sustiprinti katalikiškąsias 
darbo unijas. Bet tai buvo tik 
priedanga. Tikrumoje jo vieš 
nagės tikslas buvo derinti kala 
liku Bažnyčios daromas refor
mas su pradėtais ir numatytais 
pasaulinio masto žaidimais bei 
būsimais Įvykiais pasėkose tų 
žaidimų.

Prez. L. B. Johnson, perėmęs 
valdžią po Dalias įvykių ir po 
rinkimų paliko joje tuos pa
čius ministerius bei patarėjus, 
vedė tradicinę Amerikos poli
tiką, bet taip pat vykdė prade 
tus žaidimus. Jis stiprino Tai
kos korpuso veiklą, įsteigė 
Karo prieš skurdą kompleksą 
ir paskelbė Tiltų su sovietais 
statybą. Įdomu, kad Tiltų sta
tybos parangos buvo pavestos 
ČIA agentūrai 
niais ėjimais 
Students for 
ciety (SDS) 
jos narių.

Popiežius Paulius VI vykdė 
savo pirmtakūno numatytas re 
formas ir ėjimus naujais suva
žiavimais ir enciklikomis. Sau? 
Ah’nsky dalyvavo kai kuriuose 
Amerikos bažnvčios tėvu re
gionaliniuose suvažiavimuose 
aiškinti jiems reformas ir kas 
čia dabar darosi.

su kontraversi- 
kaip šelpimas 
Democratic So- 
organizacijos ir

O darėsi ne taip, kaip numa 
tyta. Viskas buvo gražu ir ge
rai, kol žaidimų ėjimai ir pla
nai gulėjo kūrėjų užrakintuose 
stalčiuose. Visai kitaip išėjo 
realybėje. Jau prieš Dalias tra
gediją SDS paskelbė Port Hu
ron pareiškimų, visa kam prieš 
taraujanti. Civilinių teisių or
ganizacijos virto juodosios jė
gos grupėmis. Pastoracinės re
formos įvedė į nepaklusnumą 
doktrinos klausimuose. Vedę 
kunigai susimaišė su išvaryto
mis i protestų paradus vienuo
lėmis ir hipiais. Bažnyčia pasi
darė per silpna kontroliuoti sa 
vo pogrindi, atsiradusį refor
macijos šešėlyje ir pašalinėse 
įtakose. Tiltu statvbos darbi
ninkai susimaišė su Agitpropo 
agentais.

Nebuvo numatvta, kad Mas-

Amerikos Lietuviu Tarybos pirmininko Dr. Kazio Bobelio vadovaujama 
delegacija buvo nuvykusi į Washington*, D. C., Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties proga. Dr. Bobeliui ir kitiems atstovams teko 
aplankyti įtakingesnius kongreso atstovus ir Valstybės Departamento pa- kas Carl Albert, vyskupas Antanas Deksnys, Dalia Bobelienė ir inž. Euge- 
reigūnus. Paveiksle matome lietuviu delegacij* pas naujai išrinkta atsto- nijus Bartkus.

kvos valdovai visai nenori re
formų ir be atodairos naudoja 
turimą jėgą nepaklusnius bal
sus nutildyti bet kur ir bet ka
da vienu mygtuko paspaudimu 
Kremliaus slaptuose kamba
riuose. Jie nenumatė, kad 
kominternas turi savo revoliu
cinius planus ir juos vykdo de
rindamas su pačiais paskuti
niais Įvykiais ar ėjimais, kad 
Agitpropas turi armiją agentų 
su gyvybės netekimu paremta 
drausme ir neribotomis lėšo
mis. Reikalui esant, vakari e 
čių džiaugsmui, jie gali pasirė 
dyti baisesniais už Chicagos 
senamiesčio |hipius arba už 
Height - Ashnury kolonijos hi
pius San Francisco mieste...

Betgi mums rūpi sava pasto
gė, todėl pradžiai prisimena
me apie tūlą B. K. Naujoką per 
šantį ii- itikįaėjanti kadaise 
Dirvos laikraštyje enkavedistų 
išraižytomis nugaromis ir ran 
duotais veidais tėvams bei jų 
vaikams studĮjuoti komuniz
mą. Kai kurie vaikai pažiūrėjo 
per jo prizmes; ir tapo bendra
darbiavimo aukomis. Formulė 
labai paprasta — senimui pini
gai, o jaunimui; dėmesys, lai
kina garbė ir neįprasti žaidi
mai, į kuriuos ’ žmonės žiūri, 
kaip Į tą ant galvos stovinti ba- 
būną.

Visuomenės bei jos vadovų 
santykiuose ir nepasibaigian
čiuose greičiuose su keliais jo- 
gailinio tipo bedradarbiauto- 
jais, vis siekiančiais visiems do 
minuoti įvairių reformų, susi
jungimų. ar apsijungimų pasiū 
lymais turi būti prisiminta ir 
griežtai įvykdyta sena taisyklė, 
kad kiekvienas asmuo, dirbąs 
uz pinigus ar be pinigų, viešai 
ar slaptai, sąmoningai ar nesą
moningai svetimoms jėgoms ar 
vykdąs jų idėjas, tuo pačiu sa
ve diskvalifikuoja iš visuo
meninio gyvenimo.

LIETUVIAI ARGENTINOJE

A. A. Jose Petrulevičius, 

nuo kurio mirties sukankant vie
niems metams užpirktos mišios 
Buenos Aires lietuvių Aušros 
Vartų bažnyčioje balandžio 16, 
10 vai. Draugus bei pažįsta
mus prašo dalyvauti motina El
zė Rutkaitė Keblienė ir žmona 
Estela-Maris Petrulevičius bei 
sūnus Julian.

Velionis mirė pernai šiuo me
tu, vos baigęs mokslus pačioje 
jaunystėje. Chicagoje gyvena jo 
tikroji sesutė Danutė Baraus
kienė (žinomo aktoriaus ir de
klamatoriaus Levo Barausko 
žmona), o Cape Cod, Mass. — 
teta Emilija Grušienė. Velionio 
tėvas Juozas Petrulevičius mirė 
prieš trejetą metų taip pat gana 
jauname amžiuje.

— Rosa del Rio, Lietuvos liau
dies poeto Jono Krikščiūno-Jo-

vy rūmy pirmininką Carl Albertą. Paveiksle iš kairės į dešinę stovi: Cle
veland© Alto skyriaus pirmininkas inž. Algirdas Pautienius, Alto pirminin
kas Dr. Kazys Bobelis, kongreso atstovas Daniel Flood, kongreso pirminin-

nijus Bartkus.

varo anūkė, 20. 3. 71 ištekėjo už 
ateivių sūnaus. Vestuvės įvyko 
jaunojo namuose Carmen de Are- 
co mieste, kur jos tėvai ūkinin
kauja. Dalyvavo jaunosios mo
tina Aldona Krikščiūnaitė su vy
ru Daniel del Rios ir bobutė Ur
šulė Adomaitytė Krikščiūnienė 
ir kiti jaunojo šeimos artimieji.

— Alicia Pleita baigė Elektro
nikos inžineriją ir su 90 inžinie-

rių grupe 28. 3. 71 išvyksta į 
Europą aplankyti tenykščius 
technikos centrus. Tarpe 90 tos 
srities inžinierių tik viena mo
teris, lietuvaitė.

— Antanas Vogulis iš Berisso 
17. 3. 71 išvyko atostogoms į 
Bostoną, pas savo pusseserę Na
taliją (iriciūnaitę-Alasevičienę.

— Dr. Alberto Dominas kovo 
19 apsivedė su Stela Kruklyte.

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant pastų reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, DI.

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai,’.© antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokia adresu:

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

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

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608
*—
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Maskvoje įvyko skulptorių varžybos, 
kas pagamins geresni paminki* žu
vusiam kosmonautui Juri Gagarinul. 
čia matoma statula yra skulptoriaus 

Juri Chernovo darbas.

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 82.00.

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

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

čekį ar Money orderį tokiu adresu:

IM

• : S*/- •

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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SKAUTYBĖ YRA MEILE TĖVYNEI
Įspūdinga Kaziuko mugė Cleveland*

Komunistų tikslas - išsilaikyti valdžioje
Komunistai anksčiau labai dažnai pasigirdavo, kac 

jie rūpinosi darbininkų ir darbo valstiečių reikalais. Da
bar jie jau vengia šiuo klausimu plačiau kalbėti. Partijų 
programose vienur kitur dar įrašomi keli darbininkų sie
kiai, bet praktikoje komunistai mažai tekreipia dėmesio 
į darbo valandų trumpinimą, į geresnį atlyginimą ar 
sveikesnes darbo sąlygas.

šaltą šeštadienio popietę, ko
vo mėn. 20 d., sniegui iš pašėli
mo pustant, variau savo Buicką 
slidžiomis Cleveland© gatvėmis 
link Naujosios parapijos salės į 
Kaziuko mugę ir širdį šildančiu 
jausmu prisiminiau, kaip anais 
senais laikais pasikinkęs bėrį į 
roges, kojas apsisiautęs šiltu 
aviems kailio uždangalu ir au
sis giliai įleidęs į kiškinę kepu
rę, tiesiai laukais skrosdavau 
link gretimo miestelio pasistum
dyti šv. Kazimiero jomarke. O 
kiek ten būdavo įdomių... kiek 
nematytų veidų... Kiek kitokių 
dyvų... Bet ir šiandien, nuvažia
vęs į puikiai papuoštą ir tvarkin
gais meniškais pastovais nusta
tytą salę, radau besibūriuojant 
gausybę pažįstamų cevelendiečių, 
o puošniai uniformuoti broliai 
skautai ir sesės skautės viliote 
viliojo pasigėrėti jų rankų darbo 
“prekėmis” ir pigiomis kainomis

įsigyti meniškų Kaziuko mugės 
atminimų.

Kaziuko mugės čia emigraci
joje yra įgijusios savo gražią 
tradiciją ir metų bėgyje likusios 
neatskiriama skautiškosios kas
dieninės veiklos dalimi,

Skautai, besirengdami mugei, 
turi progos pademonstruoti savo 
rankų darbo gabumus, jaunieji 
išlavinti savo vaizduotę, o atski
ros draugovės ir skiltys bendro
mis jėgomis tarpusavyje palenk
tyniauti. Be to, kad ir jau la
bai kukliomis kainomis aprūpin
dami svečius meniškais rankdar
biais ir kitais gaminiais šiek tiek 
papildo savo organizacijos iždą, 
kurio lėšomis vėliau padengia
mos stovyklavimo, inventoriaus 
įsigijimo ir kitos išlaidos, žo
džiu, šalia viso kito dar ir šioks 
toks “biznis”...

šiemetinė Kaziuko mugė Cle- 
velande tikrai buvo įspūdingai

šioje iš lėktuvo padarytoje nuotraukoje matomas P. Vietnamo kariuomenės konvojus Laoso kau
tynėse. Svarbu Nr. 9 kelią komunistai buvo keliose vietose perkirtę ir paskutinėse mūšio die
nose tuo keliu susisiekimas nutrūko. Visą karinę medžiagą teko pristatyti amerikiečiams la- 

kūnams.

Darbininkai komunistam buvo reikalingi valdžiai pa
grobti, bet kai svarbiausias tikslas buvo pasiektas, tai 
darbininkų gerovė buvo visai užmiršta. Panašiai komu-

pagerino. Vargu rasi laisvojo pasaulio kapitalistą, gyve
nantį tokioje ištaigoje, kokioje gyvena Rusijos ir okupuo
tų kraštų komunistai. Jie gyvena ištaiginguose butuose, 
turi automobilius ir šoferius, turi vasarvietes, brangiau
sius kapitalistinėse valstybėse gaminamus vaistus, važinė
ja į Krymą, Baltijos pakraščius ir Druskininkus, kur pap
rastam darbininkui neleidžiama kojos įkelti.

ir pavyzdingu tvarkingumu pa
rengta ir visiems gausaus būrio 
svečiams paliko malonius prisi
minimus. Kiekvieno vieneto sto
vas buvo gausiai apkrautas įvai
riais išdirbiniais, kurie, vakarui 
bėgant, greitu tempu nyko išper
kami susirinkusiųjų svečių. Kas 
nesitenkino vien pirkiniais ga
lėjo ir savo gyvenimo ateitį čia

tinių traukė lietuviškas dainas, 
nusakančias tėvynės meilę ir il
gesį to krašto, kurio ne tik jie, 
bet daugelio jų mamytės nieka
da nėra matę. Čia buvo įtikina
mai pademonstruota, kad skau- 
tybė yra organizacija, kurios 
tarptautinis pobūdis ir internar 
cionalinė prigimtis nei kiek ne
trukdo ugdyti ir puoselėti tau-

širdingumas, pareigingumas ir 
asmenybės patrauklumas tiesiog 
užburiančiai veikia jaunąsias 
merginas ir viliote vilioja jas 
visas dalyvauti skaučių eilėse ir 
sekti savo vadovės pavyzdžiu. Ir, 
tur būt, tik už tai Neringos tun
tas šiandien yra vienas gausiau
sių ir geriausiai organizuotų 
tuntų laisvojo pasaulio lietuvių

nistai elgiasi Rusijoje, taip jie elgiasi ir kituose kraštuo
se, kur prie valdžios jiems dar nepavyko prikopti. Ne
susipratę Rusijos darbininkai padėjo komunistams pa
grobti valdžią, o vėliau komunistai prieš tuos pačius dar
bininkus pasiuntė gerai ginkluotus Tuchačevskio dalinius.

Jeigu komunistams būtų rūpėję Rusijos darbininkų 
reikalai, tai šiandien Rusijos darbininkai geriau gyventų, 
negu bet kurios laisvojo pasaulio valstybės darbininkai. 
Jie būtų geriau apsirengę, geriau maitintųsi, gyventų 
geresniųose butuose, būtų sveikesni ir linksmesni. Rusi
joje gerai gyvena, riebiai pavalgo ir žmoniškiau apsiren 
gia tiktai komunistai, o darbininkų gyvenimas yra žymiai 
sunkesnis ir vargingesnis, negu vakarų Europos ar Ame
rikos darbininkų gyvenimas.

Rusijoje komunistai pagrobė valdžią prieš 53 metus. 
Niekas jiems netrukdė darbininkų reikalais rūpintis. 
Rusijoje kapitalistai, kuriuos komunistai vadina didžiau
siais darbininkų priešais, buvo išnaikinti. Visą kapitalą 
valdė komunistai. Jų žinioje buvo Rusijos valdžia, Rusijos 
kapitalai, visi Rusijos fabrikai, žemė ir pramonė. Būtų 
užtekę komunistams tiktai pasakyti, kad Rusijos darbinin
kams reikia sudaryti geresnes darbo sąlygas, kad jiems 
mokėtų žmoniškas algas ir jiems parūpintų tinkamus bu
tus. Tokiam komunistų nutarimui niekas negalėjo pasi
priešinti, nes komunistų žinioje buvo Rusijos valdžia, rusų 
policija, rusų kariuomenė ir visi krašto turtai.

Darbininkų gyvenimo Rusijoje komunistai nepageri
no, bet jie ėmėsi priemonių valdžioje išsilaikytu Per 50 
metų kiekvienoje valstybėje įvyko daug pakaitų, tuo tar
pu sovietų Rusijoje ta pati komunistinė grupė tebesilai
ko valdžioje. Kartas nuo karto vienas komunistų vadas 
išstumia kitą, bet bendrai paėmus visa komunistinė gru
pė laikosi gana vieningai. Darbininkų gyvenimo komu-

Komunistai, apgavę Rusijos darbininkus, priėjo prie 
valdžios ,apgaule jie iki šios dienos valdžioje laikosi Jie 
suvažiuoja į konferencijas, kad atrodytų, jog “platūs vi
suomenės sluoksniai” turi teisę pasisakyti, bet kiekvie
nas geriau Rusijos gyvenimą sekantis žmogus žino, kad 
tose konferencijose nieko naujo nebus. Ta pati valdžią 
pagrobusi grupė padarys pranešimus, ta pati grupė pa
gamins ir priims rezoliucijas, ta pati grupė praneš planus 
tolimesniam krašto valdymui ir darbininkų išnaudojimui. 
Laisvame pasaulyje partinėse konferencijose plačiai ap
tariamos programos, apsvarstomi planai, išklausomos 
nuomonės ir tik tada priimamos rezoliucijos. Komunistų 
šaukiamose konferencijose viskas iš anksto surežisuota ir 
aptarta. Ten sekretorius ne tik svarbiausią pranešimą 
padaro, bet jis nurodo planus ateičiai.

Kaip kovo pradžioje Vilniuje buvusi “tarybinės” Lie
tuvos komunistų partijos konferencija neparodė net ko
munistų partijos narių nuomonių ir nuotaikų, taip šiomis 
dienomis ir Maskvoje vykstanti visos Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos konferencija nieko naujo neduos. Kaip 
iš anksto yra surežisuoti bet koki “tarybiniai” rinkimai, 
taip iš anksto yra surežisuota visa Maskvoje pradėta ko
munistų partijos konferencija. Konferencijoje kalbės tik
tai iš anksto numatyti ir Brežnevo parinkti žmones, jie 
pasakys tiktai tas mintis, kurios jiems bus nurodytos.

Rusijos valdžią 1917 metais pagrobusieji komunistai 
ją tebelaiko iki šios dienos. Rusijos darbininkų gyvenimo 
jie nepagerino, bet per tuos 53 metus jie tęsia rusų ekspan
siją į svetimas žemes ir kaimynų pavergimą. Jau trylik
tame šimtmetyje rusai, palikę žmonas, vaikus ir senius, 
brovėsi į rytus ir į vakarus. Tomis pačiomis mintimis 
šiandien gyvena Rusijos valdžią pagrobusieji komunistai 

Į Ne taika ir darbininkų gerbūvis komunistams rūpi, bet

pat sužinoti. Puošniai čigoniš
kais rūbais pasidabinusi juoda
akė vylinga čigone (Dalia Oran- 
taitė) šiaudinėje pastogėje kor
tomis būrė kiekvienam laimę, 
pranašavo gresiančias nelaimes...

Mugėje dalyvavo visa Cleve
land© Skautija: Neringos ir Pi
lėnų Tuntai, Jūrų Skautija ir
Skautai Vyčiai.

Pati mugės patalpa šiai progai 
buvo įspūdingai ir tvarkingai pa
rengta. Viduryje, kaip ir dera 
turgaus aikštei, ėjo platus ke
lias, kurio abiejose pusėse buvo 
išrikiuotos atskirų dalinnj pasto
gės visos padarytos lietuviškų 
pastatų stiliuje ir papuoštos lie
tuviška ornamentika. Salės sie
nos buvo papuoštos lietuviškų 
pakelių koplytėlių ir kryžių imi
tacija. Visą dekoratyvinę mu
gės dalį tvarkė inž. Eduardas 
Kersnauskas, kuris, vykdyda
mas panašius darbus, visada pa
sižymi meninio skonio subtiliu 
pajautimu ir daugumoje pats iš- 
pildydamas visus šiuos projek
tus, padaro juos visus lengva
me stiliuje, puošnius ir tikrai ele
gantiškus. Jo darbo valandų, ku
rias jis pašventė šiam parengi
mui, vargu ar tobuliausi komp- 
tometrai galėtų apskaičiuoti.

Mugės užbaigai buvo pareng
ta atitinkama skautiška progra-

nistai nepagerino, bet savo gyvenimą komunistai žymiai kaimynų pavergimas ir jų išnaudojimas.

ma, kurią atliko patys skautai. 
Šalia kelių skautiškų komiškų 
jumoristinių pasirodymų visus 
giliai sujaudino bendros visų 
skautų dainos. Dainų repertua
ro skautai išmoko lyrines liau
dies dainas. Tikrai buvo malonu 
ir įspūdinga matyti ir klausytis, 
kaip patys jauniausi, vos kelių 
metelių skautukai, iš gilių krū-

tinius savo narių jausmus, išlai
kyti visas patriotines tradicijas 
ir pačią tautybę. Skautybė pa
remta didžiais humaniškumo pa
grindais, kurie yra bendri visai 
civilizuotai žmonijai, tuo pačiu 
iškelia aukščiausian laipsniu ir 
tėvynės meilės pajautimą. Lie
tuviškoji Cleveland© skautija vi-

organizacijoje.
Būdama pati apdovanota ga

bios, energingos ir aktyvios vi- 
suomenininkės gabumais, Kers- 
nau skaitė šalia skautų veiklos 
aktingai dalyvauja ir bendrinė
je lietuviškoje visuomeninėje 
veikloje ir savo laiku labai veik
li vietinio Amerikos Lietuvių
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Iki Ostend uosto kelias netolimas. Atli
kome jį per tris valandas. Iš uosto nuolat 
plaukia laivai Į Angliją. Bet kol į laivą pa
kliūsi, tai turi užpildyti blanką su daugybe 
klausimų: kur ir kada gimei, kur gyveni 
ir kur dar gyventi manai. Tik po atlikimo 
tos išpažinties pateksi į laivą. Anglų kon
trolė gana griežta.

Kadangi iki laivo išplaukimo dar buvo 
gerokai laiko, tai nutariau pasidairyti po 
Ostendo miestą. Nuo uosto ėjo plati gatvė. 
Puošnios krautuvių vitrinos viliojo praei
vius. Labiausiai krito į akį visokie auksi
niai daiktai. Sakoma, kad jie parduodami, 
palyginti, gana pigiai.

Apie vidurnakti susidarė pusėtina mi
nia žmonių prie uosto. Daugelis jų laukė 
anglų muitininkų. Kai jie pasirodė, tai ir 
prasidėjo lagaminų bei užpildytų blankų 
tikrinimas. Atėjo ir mano eilė. Atkišau 
muitininkui savo užpildytą blanką, kuria
me buvau pažymėjęs, jog esu lietuvių 
tautybės Amerikos pilietis. Anglas pažvel
gė skersomis ir beveik riktelėjo: girdi, už
miršk, kad lietuvis: žymėk tik, kad ame
rikonas.

Pataisęs atsakymą, ištrindamas žodį 
lietuvis, jis prispaudė antspaudą ir liepė 
eiti, nurodydamas laivą.

Protestuoti ir ginčytis, žinoma, būtų

buvęs bergždžias dalykas. Todėl nei žodžio : 
netaręs, pasitraukiau į šalį, juo labiau, ■ 
kad daug kitų keleivių laukė savo eilės.

Laivas prisipildė taip, kad kai kurie 
keleiviai, ypač hipiai, turėjo įsitaisyti ant 
grindų. Laivas pajudėjo tik antrą valandą 
nakties. Keleiviai buvo labai išvargę.

Perplaukę Lamanšą turėjome skubėti į 
traukinį, einantį į Londoną. Lietus kaip iš 
kibiro. Traukinys nežinia kokios klasės, — 
senas kaip ir pats Londonas. Prisikimšo 
tiek, kad net vietų pritrūko. Mat, važia
vo vokiečių jaunimo ekskursija.

Po kelių valandų pasiekėm Viktorijos 
stotį. Dievulėliau tu mano, kiek čia buvo 
žmonių! Tikras skruzdėlynas. Net abiem 
kojom nebuvo vietos, teko stovėti ant vie
nos kojos. Viešbutis gauti sunkiau negu 
savomis jėgomis perplaukti Lamanšą. Ma
no visa laimė buvo, kad gavau pirmos kla
sės viešbutį, kur kelneriai patarnauja prie 
stalo su frakais. Bet ir tai tik vienai nak
čiai.

Padėtis buvo išgelbėta, kai susiskam
binau su rašytoju Daunoru. Pakvietė pas 
save. Esą, vietos pakaksią, čiupau čemo
danus ir nuvykau į gražią Daunorų rezi
denciją, kuri yra parkų gražiame rajone. 
Buvo labai džiugu sutikti lietuvius ir su 
jais keletą dienų praleisti. Dėkingas 
jiems dar ir dabar esu už labai mielą pri
ėmimą, vaišingumą ir miesto aprodymą 
bei Įdomius pokalbius.

Taigi, turėdamas tokį šiltą prieglobstį 
ponų Daunorų šeimoje, praleidau savaitę

Londone labai įdomiai. Tiek ponų Dau
norų globa, tiek pačiu Londonu ir jo gy
ventojais buvau sužavėtas. Visai kitokius 
anglus buvau savo vaizduotėje persistatęs. 
Čia gi radau labai kultūringai paslaugius, 
radau švarą, tvarką, taktiškumą ir pasiju
tau, kad esu visai kitame pasaulyje. Anks
čiau būro tekę girdėti visaip apie anglus 
kalbant. Pakeičiau savo nuomonę apie 
anglus, kai asmeniškai su jais susidūriau.

Labiausiai man patiko jų santūrumas. 
Sulipa į požeminį ir visi kas knygą, kas 
laikraštį skaito. Jokių plepėjimų, jokių pa 
žinčių. Bet pabandyk kurį užkalbinti ir 
paklausti kelio, tai jis mielai nurodys, o 
jei gatvėje, tai palydės ir dar pastovės iki 
pamatys, kad tu gerai reikiama kryptimi 
eini. Jei ne, tai jis tave pasivys ir vėl iš 
naujo aiškins, nurodydamas kelio kryptį. 
Nieko panašaus kituose kraštuose neužti
kau.

Pirmas ir trumpas miesto apžiūrėjimas, 
sveikatai kiek sušlubavus, buvo atidėtas 
rytdienai. Bendrai Londone daug kas liko 
nepamatyta, daug teatrų neaplankyta ir 

i nepažinta. Nors tą rytojaus dieną įsėdęs į 
antraaukštį autobusų važiavome apžiūrėti 
Londoną, bet tas apžiūrėjimas buvo labai 
paviršutiniškas. Kiek pavažiavę į centrą 
matėme kaip gražius paminklus buvo ap
gulę hipiai. Sekmadieniška nuotaika, bet 
žmonių nėra daug. Matyti, išvažinėję į 
užmiesčius. Nuo minėtų paminklų pasu
kome link gražaus parko. Iš jo nuėjome 
iki karalienės Elzbietos rūmų ir pasukome

sa tai pademonstravo šioje Ka
ziuko mugėje.

Neabejotinai visos mugės pa
rengimui daug širdies ir darbo 
įdėjo Cleveland© Skautijos dali
nių vadovai: tuntininkai Nerin
gos — skaut. Nijolė Kersnaus- 
kaitė, Pilėnų — psk. Vytautas 
Staškus, skautų Vyčių draugo
vės draugininkas — Kastytis 
Giedraitis ir Jūrų skautų vado
vas — Džinaras Kižys. Visi jie 
yra žinomi ir patyrę skautų or
ganizacijos veikėjai ir tik nuo 
pačios savo vaikystės skautų 
organizacijoje perėję viso skau
tiško gyvenimo mokyklą palaips
niui įsigijo ir užsitarnavo vado
vų laipsnius.

Didesnę Kaziuko mugės dalį 
sudarė Neringos tuntas, pasiro-

Tarybos skyriaus valdybos narė.
Ypač pažymėtina, kad N. Kers- 

nauskaitė, vadovaudama Nerin
gos tuntui, sugebėjo išugdyti ir 
eilę jaunų naujų vadovių - drau- 
gininkių, kurios stropiai seka jos 
pėdomis ir tęsia skautybės idea
lų vykdymą lietuvybės išlaiky
mo pastangų fone bei skiepija 
šiuos idealus jaunosioms savo 
sesėms.

Kaziuko mugėje prie savo 
draugovių pastatų turėjome pro
gos pamatyti ir susipažinti su vi
sų septynių draugovių žaviomis 
draugininkėmis: A. Mulioliene, 
E. Giedraityte, I. Raulinaityte, 
J. Petraityte, D. Kavaliūnaite, 
R. Gelažyte ir M. Kižiene.

J. Dg.

dęs net septyniomis draugovė
mis. Viso šios draugovės šiuo 
metu apjungia veik šimtinę jau- ‘kovo mčn. 20 d. Vilniuje mirė, 
nu seserų. Neringos Tunto Tun-, kur ir buvo palaidotas. Velio- 
tininkės N. Kersnauskaitės ran-j gimė 1903 m. Latvijoje, 
ka ir inciatyva jautėsi tiek pa- Rygos piieste. Paliko nuliūdę:

— Antanas Aižinas ši\\ metų

čios mugės aplinkoje, tie pro- žmona, dvi dukterys su šeimo-
gramos parengime ir išpildyme, mis, dvi seserys, keturi bro-

N. Kersnauskaitei skautavi- 
mas nėra tik laisvo laiko pralei- 
rimas bei pareiga, bet ir jos viso 
asmeninio gyvenimo neatskiria
ma dalis, kuriai ji visa savo as
menybe yra pasiaukojusi ir at
sidavusi. Jos nepalaužiamas ti
kėjimas skautybės idealams, jos

liai ir pusbrolis Walter Rask- 
Rasčiauskas. Žmona, dukte
rys ir du broliai gyvena Lietu
voje, o kiti: seserys, broliai ir 
pusbrolis gyvena Amerikoje, 
Kanadoje ir Vokietijoje. Kaip 
inžinierius, visa laiką dirbo Vil
niuje, elektros stotyje. Ž. M.

su palydovu atgal, nes mano skaudanti ko
ja sulaikė nuo didesnių vaikštynių.

Į LIGONINĘ

Koja sutino ir vaikščioti pasidarė be
veik neįmanoma. Patarė eiti į ligoninę ir 
dar pridūrė, kad nieko nekainuosią.

Kiek nustebęs klausiu, kaip tai nieko?
“Žinoma, kad nieko”, — sako p. Dau

noras, — “visos rusų balerinos čia atvyku
sios gastrolių, — dantis veltui susidėjo. 
Miestui kainavo tūkstančiai”.

Tiesa, nuvykęs į ligoninę, be eilės ir 
labai mandagiai buvau daktaro priimtas. 
Buvo padaryta rentgeno nuotrauka, duota 
penicilino ir paskirtas antras vizitas. Kada 
paklausiau kiek tas visas malonumas kai
nuos, gavau atsakymą, kad tik 36 centai 
už peneciliną. Visa kita — veltui. Kiek nu
stebęs sakau daktarui, kad jei tik teks rim
tesne liga susirgti, važiuosiu į Londoną. 
Ne be reikalo, sakau, Hollywood© žvaigž
dės Londono ligonines yra pamėgę.

Daktaras nusišypsojo ir pareiškė: “Jei 
kada ateityje bus reikalingas ligoninės pa
tarnavimas, tai nesidrovėkite ir atvykite Į 
šią ligoninę”.

Išėjęs iš ligoninės galvojau, koks pui
kus Anglijoje socialinis aprūpinimas, ku
riuo gali pasinaudoti net atėjūnai, iš kitur 
užklydę asmenys. Tačiau ar tai teisinga, 
ar tai nėra to aprūpinimo piktnaudojimas? 
Juk už tą patarnavimą ligoninėse turi an
glai sumokėti.

Laikraščiuose dažnai skaitome, kaip
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nuvykę į Londoną Hollywoodo garsenybės 
“remontuoja savo sveikatą ligoninėse ir 
pasinaudoja nemokamu gydymu. Nema
žai sukėlė komentarų rusų balerinos, ku
rios Londone nemokamai susitvarkė savo 
dantis. Anglams tai gal kainavo kelis tūks
tančius svarų.

Nieko tad stebėtino, kad jau ir Angli
joje pradedama protestuoti prieš tokį skan 
dalingą užsieniečių piktnaudojimą ir rei
kalaujama, kad nemokamas gydymas 
jiems būtų nutrauktas. Vadinasi, kad jie 
negalėtų naudotis tokiomis pat privilegijo
mis kaip patys anglai.

Nors ligoninėje man nereikėjo pasilikti, 
bet daktaras įsakė bent porą dienų nejudė
ti ir gulėti lovoje. Turistui, kuris sustojo 
tik apribotam laikui apžiūrėti Londoną, tai 
labai nemalonus dalykas. Pageidavimas 
kiek galima labiau susipažinti su Londonu 
paskatino mane “sulaužyti” daktaro įsa
kymą: antrą dieną nors ir šlubuodamas iš 
išėjau Į parką, kur grojo orkestras ir mai
nėsi sargyba prie karalienės rūmų. Ta ce
remonija nepadarė man didelio įspūdžio. 
Nebuvo čia kuo per daug žavėtis. O vis dėl 
to sargybos pakaitos ceremonija paprastai 
sutraukia pusėtinai žiūrovų. Į karališkus 
rūmus veda nepaprastai gražios alėjos.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį 
“NAUJIENA S*
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES 
IR GERKLČS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

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

Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

auo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
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

Valetu PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 
tiktai antradieniais ir penktadienū—. 
Trečiad. ir sekmad. nfisag uždarytas. Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 

Phone: REpublic 7-7868
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DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. C1ARA
2709 W. 51st STREET

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

šeštai 10—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EISIM - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

" ' VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
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 71st St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitanmą.

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef? HEmlock 4-2123 
Rezid. tekn\* Glbson 8-6195 

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

surrnusoo----------
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P. ŠlltlKiS, 0. P.
ORTNOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, ( Med.
i daž ? L Speciali pagalba kolom# 

(Arch Svppofis) hr t t
VaL: 9 4 ir 6— 3, SeMadicmaia 9—1. 
2850 West 63rd Chicapo^ HL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

R. MINER, Nopropath 
3150 S. Halstod SU Chicago, Iii. 60600 
Anti\ ketv. ir šeštad. TeL 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., treč. ir penkt. TeL 4253050 

VaL nuo 10 ryto iki 8 v. vak.
Manipuliacijomis sumažina fizinius 

skausmus ir nervų netvarką.

AM-FM RADIJAS
TIK $45.00

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

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

i Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS I LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

•‘NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERINUSIUS 
RAŠTUS.

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

And we’re supposed to

Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

Write: The President*• Committee 
Ort Mental Retardation, 
Washington, D. C. 20201.

Bww ------ - -
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tuvos miestuose dar yra išlikę 
Karaimų gatvės, nors karaimai 
ten jau negyvena.

XVI a. pabaigoje į Trakus at
sikėlė domininkonai, kurie visus 
kitatikius bet kuria kaina sten
gėsi apkrikštytu Įpratę prie Vy
tauto ir kitų Lietuvos vadovų 
rodomos tolerancijos svetimoms 
religijoms, karaimai beveik tris 
šimtmečius vedė nelygią kovą su 
šiuo inkviziciniu ordinu. Neleng
vai jiems pavyko išsaugoti savo 
kalbą, tikėjimą, papročius ir tra
dicijas. Gal būt, šie šimtmečiai 
ir pagimdė karaimų uždarumą, 
religinį ir tautinį jų puritoniz
mą. Matyt, tai buvo viena prie
žasčių, dėl kurių karaimų pra
dėjo palaipsniui mažėti tiek Tra
kuose, tiek ir visoje Lietuvoje.

Šiuo metu Lietuvoje gyvena 
apie 400 karaimų, iš kurių apie 
150 — Trakuose.

Nepaisant sunkių sąlygų, pra-

Turistas ar poilsiautojas, ke
letą dienų pabuvojęs Trakuose
— senojoje Lietuvos sostinėje,
— be daugelio įdomių dalykų, 
išgirsta ir apie karaimus. Natū
ralu, kad beveik kiekvienas sve
čias nori sužinoti, kas tie karai-

iš kur ir kada jie pateko į 
Lietuvą?

Viduramžiais dešimtys tautų
— sarmatai, skitai, chazarai, hu
nai, totoriai, turkai ir kiti kla
jojo Juodosios jūros pakrantė-

Vm a. klajokliai gy
vulių augintojai chazarai šioje 
teritorijoje įkūrė savo valstybę. 
Vėliau chazarų valdantieji sluok
sniai priėmė karaimų tikėjimą, 
kurį iš Bizantijos atnešė misio
nieriai. Chazarų valstybė buvo 
gerai sutvarkyta, turėjo plačius 
prekybinius ryšius ir reguliarią 
kariuomenę, tačiau gyvavo ne
ilgai. X a. pradžioje Krymą už
plūdo turkų tautos — pečenegai 
ir poloveai. Išlikę chazarai pa- 
pamažu asimiliavosi su šiomis 
giminingomis turkiškomis tau
tomis. Nors kiti skiriamieji bruo
žai ir išnyko, tačiau dalis chaza
rų palikuonių išsaugojo karai
mų tikėjimą. Ilgainiui tikėjimo ______ ____
pavadinimas tapo jį praktikuo- [ dirba įvairiose Lietuvos mok- 
jančios tautos etnonimu.

maža žymių mokslininkų, pasi
žymėjusių matematikos, medici
nos, istorijos srityse, taip pat ir 
rašytojų, visuomenininkų. Ir 
šiuo metu nemažai karaimų yra 
įgiję specialų ir aukštąjį moks-

ūkUu nenumetė svorio, bet Į 
dar net pribuvo jo. Daktarai jau 
pradeda nervintis ir sako, kad 
jeigu jis ir toliau po tiek svo
rio vis pribūna, tai po dvejų me
tų jis gal jau svers 10 centnerių. 
Daktarai nežino, kaip jam padė
ti. Jie yra nekaip nusiteikę ir 
įžiūri du pavojus, kurie gresia 
Jimo gyvybei: arba taukai uždu
sins jį, arba visi jo griaučiai ga
lės staiga sugriūti nuo tokio svo
rio. V. C.

Sumažėjo — padidėjo

General, prokuroras John N. 
Mitchell Washingtone paskel
bė, kad iš didžiųjų JAV mies
tų Chicagoje ir Rockforde kri
minalas 1970 metais sumažė
jęs, kai bendrai visose JAV-bė 
se padidėjęs 11 nuošimčių.

Sumažėjimas Chicagoj nu
statytas smurtingų užpuolimų, 
įsilaužimų ir vagysčių srityse, 
bet žmogžudysčių, išprievarta
vimų, apiplėšimų ir automobi 
lių vagysčių padaugėję, žmog 
žudysčių iš 715 1960 metais pa
daugėjo iki 810 1970 metais.

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GSLtS VISOMS PROGOMS 
2443 WIST 63rd STREIT 

Telefonai: PR 84833 Ir PR 84834

Help Keep

BUY U. $. SAVINGS BONDS

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

pių papuošimai ir sezoninės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Noriom Avo. — 586-1229

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

šia gyveno kalnuotoje Krymo da
lyje, Džuft-Kale tvirtovės rajo
ne.

1398 m. Krymo pusiasalį pa
siekė Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Vytauto pulkai. Kartu 
su nelaisvėn paimtais totoriais 
Vytautas į Lietuvą atsigabeno 
383 karaimų šeimas. Lietuvos 
žemėse jiems buvo sudarytos 
geros gyvenimo sąlygos ir, kaip 
šiandien pasakytume, patikėtos 
atsakingos pareigos: Vytautas 
pavedė jiems saugoti vakarines 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės sienas. Be to, jų kariai pa
dėjo saugoti ir ginti Trakų pilį.

Matyt, žinia apie Vytauto pa
sitikėjimą karaimais, apie jiems 
suteiktas teises ir privilegijas 
greitai pasiekė ir Krymą, nes tik

ištisos karaimų šeimos netrukus 
savo noru pradėjo keltis į Lie
tuvą. Tokios nuomonės savo dar 
buose laikėsi ir žymus praėjusio 
amžiaus istorikas — orientalis
tas prof. Muchlinskis; pagaliau 
tai patvirtina ir karaimų legen
dos, kuriose Vytautas laikomas 
vos ne šventuoju. Kaip ten be
būtų, bet XV a. Lietuvoje jau gy
veno apie 5 tūkst. karaimų. Vė
liau jie paplito ir Biržų, Pane
vėžio, Ukmergės bei kitose gy
venvietėse. Senose karaimų mal
daknygėse minimos net 34 Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
vietovės, kuriose gyveno karai
mai.

Trakai buvo kultūrinis ir reli
ginis karaimų centras Lietuvoje, 
turėjęs savo vaitą, vėliau — dva
sinę valdybą. Trakų karaimai, 
gyvenusieji pusiasalyje, šiauri
nėje miesto dalyje, kontroliavo 
priėjimus prie pilies, tūtą ir tar
pinę salą, kuri ir dabar vadi
nama Karaimka. Jų kariai suda
rė ir asmeninę Vytauto sargybą, 
dalyvavo jo žygiuose, lydėjo val
dovą žilgirio mūšyje.

Vytauto apdovanoti žeme ci
viliai karaimai vertėsi žemdir
byste, sodininkyste, žvejyba, 
amatais. Ypač garsėjo karai
mų daržininkai, auginę dar iš 
Krymo atsivežtas agurkų veis
les. Pasakojama, kad šiems 
agurkams jie net po keletą mai
šų Krymo žemės atsivežę į Tra
kus. Nors Vytauto karaimams 
duotosios privilegijos neišliko 
iki mūsų dienų, apie jų turinį 
sprendžiame iš didžiojo kuni
gaikščio Kazimiero 1441 m. Tra
kų miesto karaimų kolonijai do
vanotų magdeburginės teisės 
lengvatų: “Ir tegul niekas iš mū
sų vaivadų ir seniūnų, ar jų vie
tininkų, nesikiša į tų karaimų 
magdeburginę teisę”.

Karaimai saugojo taip pat ir 
didikų Radvilų rūmus Biržuose 
— netoli šio miesto iki šiol yra 
išlikusios senos karaimų kapi
nės, Karaimiškių kaimas. Bir-i 
žuose ir kai kuriuose kituose Lie- Į

slo, kultūros, žemės ūkio ir pra
monės srityse.

Karaimai ir jų kalba yra tar
tum gyvas reliktas iš Vytauto 
laikų. Lietuvos karaimams ne
mažą etnografinį ir kalbinį po
veikį turėjo, ilgametis bendravi
mas su lietuviais. Pavyzdžiui, 
randame bendru bruožų derliaus 
nuėmimo pabaigtuvių papročiuo
se, “sulietuvėjusias” kai kurių 
karaimiškų žodžių galūnes ir kt.

Nuo 1967 m. vasaros Trakų 
istorijos muziejuje veikia karai
mų etnografinė paroda. Nese
niai įsikūrusi ^Lietuvos paminklų 
apsaugos ir kraštotyros draugi
jos Trakų skyriaus karaimikos 
sekcija užsibrėžusi nuodugniai 
ištirti karaimų praeitį, išstudi
juoti šios įdomios, nors ir negau
sios, tautos dalies gyvenimą Lie
tuvoje, surinkti medžiagą apie 
karaimų kultūrą.

V Jonas Bulota

— Kun. Adolfas Stasys Chi- 
cagos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas, dažnai lankosi įvai
riais reikalais Amerikos Lietu
vių Tarybos būstinėje, 2606 W. 
63 St, kur taip pat yra ir Chi- 
cagos skyriaus raštinė. Ypatin 
gai didelis judėjimas ten buvo 
ir tebėra vedant akciją pagel
bėti Bražinskams.

STORIAUSIAS PASAULYJE 
VYRAS

Jis sveria 724 svarus, yra ame
rikietis, jo vardas Jim, jis 29 
metų amžiaus.Jo kojos atrodo 
kaip du stambūs medžio kamie
nai. Sėdėti jis gali tik ant 3 su
statytų normaliu kėdžių, nes 
dviejų jam per maža. Jis negali 
praeiti nė pro vienas normalaus 
dydžio duris.

Jis daro viską, kad nors kiek 
suliesėtų. Kadaise jis pusry
čiams suvalgydavo tris vištas 
su ryžiais ir po to dar gerą ga
balą mėsos. Dabar pusryčiam 
jis valgo tiktai du kiaušinius su 
dviem mažom duonos riekutė
mis. Pietums jis irgi jau nebe
gauna gero, sotaus maisto, kaip 
priderėtų stipriam vyrui: jis 
gauna tik vieną sumuštinį ir sti
klą pieno. 0 vakare savo mėgs
tamos mėsos jis gauna tik vieną 
kąsnį. Todėl Jim skundžiasi, kad 
net žvirblis daugiau maisto gau
na negu jis.

Bet, nežiūrint to, kad taip su
maniai tvarkoma jo dieta, Jim1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Pragyvenimo pabrangimas

Darbo ministerijos statistika 
rodo, kad 1965—1970 m., t. y. 
penkerių metų laikotarpyje, pra
gyvenimas Čikagos apylinkėje 
pabrango 22 procentais. O per 
pirmesni penkmetį indeksas te
pakilo tik 4.5 procento.

Geltonos lempos atbaido muses
Musės, uodai ir naktinės pete

liškes labai bijo geltonos šviesos. 
Todėl JAV gaminamos geltonos 
lemputės, skirtos virtuvėms, val
gykloms, terasoms ir 1.1, apšvie
sti. Šveicarijos pieninės taip pat 
naudoja langus, absorbuojančius 
melsvą šviesą.

AVINAS
— Ką tavo viršininkas pasakė, 

kuomet paprašei pakelti algą.
— Pasakė blaaa!

KOVARSKO KEPYKLOJE
— Gal turite kirvių?
— O kam jums jie?
— Jūsų duonai atkirsti.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lietuviu Brighton Parko Mote
ry Klubo eilinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį balandžio 1 d. 8 vai. v. 
Talman salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Bus pranešimas Bunco rengėjų ir 
taipgi daugiau svarbių reikalų. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Nutarimų rašt.

— Zarasiškiy klubo valdyba š. m. 
balandžio mėn. 4 d. 1 vai. p. p. Hol-I 
lywood Inn svetainėje (Western ir 431 
gatvė), šaukia visuotinį narių susirin
kimą. Bus paminėta 35 metų klubo! 
gyvavimo sukaktis ir svarstomi kiti 
klubo reikalai. Prašome visus atsi
lankyti. Pageidautini svečiai ir no
rintieji įstoti nariais.

Klubo valdyba

WALTER SHARKUS
Gyvį 247 Timberlane. Lake Geneva, Wis.

Mirė 1971 m. kovo 19 dieną, 4:30 vaL popiet, sulaukęs 85 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Anna, gimusi Kolpack; 2 dukterys — 

Stella Ganz, jos vyras Elliot, Lillian Fisher, jos Vyras Fred; sūnus 
Bruno, jo žmona Patricia ir 7 anūkai ir daug kitų giminių, draugų bei 
pažįstamų.

Jiz buvo vyras Salomėjos Stakėnaitės, mirusios 1925 metais.
, Kovo pičn. 22 dieną buvo palaidotas . Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jaū nebedugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime.

Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, sūnus Ir anūkai.

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7*8600 RE public 7-8601

UDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

j LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
’1 10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 

649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
i * South Holland, Illinois
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Naujasis Australijos premjeras William McMahm su žmona Sonia ir vaikais Melinda ir Julian.

DETROIT, MICH.
Trumpos, bet svarbios žinios
— D. L. O. C. Valdyba kovo 

mėn. 14 ir 21 dienomis Šv. An
tano parapijos rūsyje suorga
nizavo laiškų rašymą Bražins
kų reikalu. Turkijos preziden
tui, popiežiui ir U. S. A. prezi
dentui buvo parašyta apie 170 
laiškų. Talkininkavo: Vilija 
Baukytė, Bita Garliauskaitė ir 
Marija Sukauskaitė. Laiškų ra 
švmas tęsiamas ir toliau. V 4.

— Lietuvių studentų S-goš 
Detroito Skyrius, vadovauja
mas Roberto Selenio, Brazins- 
kti gelbėjimo reikalu siunčia 
telegramas.

— S. L. A. 200 kuopa kovo 
mėn. 14 d. susirinkime nutarė 
šių metų spalio 3 dieną suruoš
ti kuopos 50 Metų Jubiliejų — 
minėjimą su menine programa, 
rugpjūčio 12 d. Liberty Park ge 
gužinę.

— Jūrų šauliu švvfurio kuo
pa balandžio 24 d. L. namuose 
ruošia vakaruškas. Goriau
siems šokėjams bus skiriamos 
premijos.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

GEROS DOVANOS
žios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik$3.00
Minkštais viršeliais tik  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik$1.50

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus 6ek| arba 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.
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Laikraščiai per radiją
Praeitą pirmadienį buvo sek 

mingai padarytas pirmas išban
dymas perduoti ištisą laikraš
čio puslapį per radiją. Tą eks
perimentą padarė Chicago Tri
bune ir WCLR-FM radijo siųs
tuvas Skokie, iš kur į Conrad 
Hilton viešbutį buvo popieriu
je reprodukuotas ištisas šio

— “Kartą pavasarį’’ abitur
ientu banketas ivvks balandžio 
mėn. 17 d. L. Namuose.

— Dariaus - Girėno svetainė 
gražiai atnaujinta laukia sve
čių.

— Pavasarinis jaunimo cho
ro vakaras — koncertas, vado
vaujamas muziko Stasio Sližio, 
įvyks gegužės mėn. 1 d. L. 
Namuose.

— D. L. O. C. metinis atstovų 
susirinkimas įvyks kovo mėn. 
28 d. 12 vai Lietuviu namuose. 
Bus renkama nauja 1971 m. 
Valdyba ir Revizijos komisija.

— L. B. Radijo Klubo metinis 
nariu susirinkimas ivvko kovo 
mėn. 2 1d. Išrinkta nauja 1971 
m. sekanti Valdyba: Vacys Ur
bonas — pirm., Kazys Gogelis
— vicepirm., Jonas Urbonas — 
vicepirm., Juozas Leščinskas
— sekretorius, Antanas Janu- 
šis — fin. sekret., Jurgis Reka
šius — iždininkas, advokatas 
Kęstutis Ambrose — teisinis pa 
tarėjas, Vincas Kankalis, Stasys 
Račiukaitis ir Antanas Sukaus- 
kas — direktoriai. Juozas Mu
rinas — tvarkdarys, Jonas Kris 

čiūnas, Stasys Garliauskas, Ri
mas Korsakas, Rožė Ražaus- 
kienė, Feliksas Blauzdys ir Jad 
vyga Maršalkovičienė — val
dybos kandidatai, Kazys Ra- 
žauskas, Petras Marčiukaitis ir 
Jonas Maršalkovičius — Bevizi 
jos komisija.

— Kultūros Klubo metinis 
narių susirinkimas Įvyko kovo 
mėn. 21 d. Išrinkta nauja 1971 
m. Valdyba sekanti: Antanas 
Musteikis pirm., Rose Bilaitie- 
nė, Lidija Mingėlienė ir Neilon 
Anna vice pirm., Mirga Miche
lis iždin., Juozas Augaitis pa- 
gelb. Vincas Tamošiūnas se
kretorius, Jurgis šambergas 2 
— sekret, Alfa Gilvytis, Ka
zys Sragauskas ir Marcelė Gri
nienė revizijos komisijoje.

A. Miežis

IŠ CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ

Aldermanų perrinkimai
Ateinantį antradienį įvyks 

pakartotini rinkimai -13 ir 23 
apylinkėse (warduose). Abie
jose apylinkėse konkuruoja 
po du kandidatu, gavusiu ko 
ne lygiai halsų. Tryliktoje 
(Marquette Parko) apylinkėje 
turės balsuotojai pasirinkti de 
mokratą Edward S. Fuseką, 43 
metų advokatą, arba respubli
koną aldermaną Kazimierą J. 
Staščuką, 47, kontraktorių. Pa 
našiai 23 apylinkėje, kur lenk- 
ty niuo j a aid. Frank J. Kutą, 36 
metų advokatas ir Joseph Po- 
tempa 53 metų unijų lyderis. 
Visi lenkų kilmės.

Šios dvi apylinkės yra, ku
rioms CHA savo plane yra nu
mačiusi pastatyti daug daugiau 
“pigesniųjų namu”, negu bet ku 
rioje kitoje apylinkėje, ir visi 
keturi pretendentai į tų apylin
kių aldermanus aiškiai pasisa
kė prieš CHA planą.

Daley visiems žada darbo
Kalboje 1000 miesto tarnau

tojų unijos susirinkime meras 
Daley prižadėjo “bandyti su
rasti darbo kiekvienam darbo 
neturinčiam vyrui ir moteriai 
Čikagoje”. Esą “duok vyrui ar 
nate tai darbą, ir jie sugebės 
užauginti šeimą, daryti pažan
gą ir patenkinti savo kylančias 
aspiracijas. 1971 metais mes 
norime ir galime tas aspiraci
jas patenkinti”, prižadėjo Da
ley kandidatuodamas į tas pa
čias pareigas penktam termi
nui.

laikraščio pirmasis puslapis.! 
Eksperimentas pakartotas an
tradienį ir trečiadienį čia vyks 
tanėiai nacionalinei radijo 
siuntėjų konvencijai. Naujuo-I 
j u išradimu kol kas naudosis 
tik biznis ir pramonė

Daugiau gavo negu davė
{Ilinojaus mokesčių mokėto

jų federacija apskaičiavo, kad 
lllinojaus mokesčių mokėtojai 
1970 metais sumokėjo federaii- 
nci valdžiai po $1.65 už kiek
vieną dolerį; kurį Ilinojus ga
vo iš fed. valdžios'. Tik Connec 
(icut valst.' mokėtojai sumokė
jo daugiau už Jllinojų, būtent 
;>o $1.70. Tokiu valstijų, ku
rios federalinei valdžiai sumo
kėjo daugiau negu iš jos gavo 
priskaitoma 20.

Po Connecticut ir {Ilinojaus 
seka Indiana, sumokėjusi po 
$1.64; Florida po $1.41; Michi 
gan — $1.4o; Maryland —$1.32; 
New York — $1.14; New Jersey 
— $1.62 ir tp. Mažiausiai mo
kesčiais tesumokėjo Aliaska 33 
centus, Mississippi — po 34 cen 
lūs už kiekvieną gautą dolerį. 
Kentucky 58 c., Louisiana — 59 
c.; Montana— 43 c.; Kalifomia 
39 c.; ir Texas 99 c.

T R U M P Al |

— Vienas tautietis (pavardės 
prašė neskelbti) sekmadienį 
nuvažiavo į vidurmiestį kai ką 
nusipirkti. . Turėjo su savim 
apie $50. Išlipus iš autobuso ir 
einant šaligatviu, jį sustabdė 
vyras ir moteris ir pasakė kad 
jo apatinės kelnės matosi. Ap
sižiūri, nagi ne tik piniginės ne 
turis, bet ir didelis gabalas 
kelnių išplautas. Sakosi, kada 
ir kaip jam tą piniginę su kel
nių gabalu išpiovė, visai ne
jautęs. Mano kad jam perkimš- 
tame autobuse bestovint kas 
nors išpiovė. Ateityje būsiąs 
budresnis. Laimei, švarko ki
šenėje radęs 10 centų. Galėjęs 
paskambinti »savo kaimynui, 
kuris jį į namus parvežė.

•,
— ZarasišMą klubo valdyba 

š. m. balandžio 4 d. 1 v. p. p. 
Hollywood Inn (Western ir 43 
gatvė) svetainėje'šaukia visuo
tinį narių susirinkimą. Bųš pa 
minėta 35 metų klubo veiklos 
sukaktis ar svarstyti įvairūs 
klubo reikalai.. Prašomi visi 
nariai atsilankyti.. Pageidauti
ni svečiai ir - norintieji įstoti 
nariais. Pirm. Stasys Bikulčius

— Liet. General. Konsulas P. 
Daužvardis ir ponia, Graikijos 
Generalinio Konsulo Athanasios 
Petropoulos kvietimu daly
vavo Graikijos 150 metų Ne
priklausomybės sukakties mi
nėjime.

Japonijos kurorte Ibusuki gyvus žmo
nes užkasa j karite smėlį. Japonai 
mėgsta Itas smėlio voniis, nes nuo 
žarnoje esančiu k a ritu Ultiniu smėlis 
visada būna įkaitas. Sakoma,, kad 
tokios vonios padeda reumatizmo, 

lumbago ir paneliams ligonims.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

ROUTE SALESMEN
Good salary. Hospitalization insurance 
for the entire family. Pension plan 
and other fringe benefits. Will 

train. Must pass polygraph test.
COSMOPOLITAN LINEN & 

TOWELS CO.
5758 So. HALSTED STREET

______ _  . - ■ ___ _ ______"J.1---------------------=-«■

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY
Good typing skills & experienced. 

Good working conditions. Northfield 
near expressway.

5 days a week, 10—4 P. M.

416-7215

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

SHOE REPAIR & 
LIVING QUARTERS 

4—5 room apt. in rear, good business.
Oak Park.

A Bargain at S2,000. 
Call 383-2982.

252 CHICAGO AVENUE 
OAK PARK

RENTING IN GENERAL
........ Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMB. BUTAS 
su baldais beismante prie 71-mos ir 

Sacramento pavieniam asmeniui 
Tel. HE 4-7784.

— Lietuvos Generalinio Kon
sulo žmona, Juzė Daužvardie- 
nė, buvo pakviesta ir dalyva
vo Šveicarijos Generalinio Kon 
šulo , Švedijos Gen. Konsulo ir 
Britanijos Gen. Konsulo žmo
nų suruoštuose priešpiečiuose 
bei arbatėlėse.

— Algirdas Karaitis, Ginta
ro vasarviečių, Union Pier, 
Mich., savininkas, jau išvyko į 
tas vasarvietes pasiruošti vasa
rai ir sutikti ankstyvuosius pa
vasario svečius, kurie pavie
niai ar grupėmis atvažiuoja 
praleisti savaitgalius. šioje 
vietovėje ir artimuose apylin
kėse daug lietuvių turi vasar
vietes, į kurias kas metai šuva 
žiuoja tautiečiai iš visos Ame
rikos ir net Kanados praleisti 
vasaros atostogas, čia susitin
ka seniai besimalę bičiuliai, čia 
užsimezga naujos pažintys, va 
sarviečių savininkai yra suda
rę savo draugiją bendromis jė 
gomis rūpintis svečių priėmi
mu, pagerinimais ir organizuo 
tomis kultūrinėmis programo
mis. Dauguma tų programų 
wksta Karaičiu Gintare.v c

— Juozas Skeivys, 9-to war- 
do Lietuvių demokratų lygos 
pirmininkas kartu su visa val
dyba ir nariais Įsijungė Į pro
pagavimo darbus perrinkti 
miesto merą Bichard J. Daley 
sekančiam terminui. J. Skei
vys ilgą laiką pirmininkavo 
Marquette Parko lietuvių na
mų savininkų organizacijai ir 
sutvirtino ją visuomeniniais 
pagrindais.

— Pianistas Manigirdas Mo- 
tekaitis koncertuos balandžio 
1 d. So. Bostone, Jordan salėje. 
Koncertą ruošia Amerikos Pa- 
baltiečių draugija.

— Kad Turkijos vyriausybė 
neišduotų Bražinskų bolševi
kams, Pedagoginio Lituanisti
kos Instituto studentai 1971. 
III. 27 pasiuntė 30 prašymų 
Turkijos ministeriui pirminin
kui.

— Muz. Alfonsas Mikulskis, 
Cleveland, Ohio, baigia paruoš 
ti Čiurlionio ansambli išvykai 
į P. Ameriką. Birželio 5 ir 6 d. 
ansamblis su paruošta tos ke
lionės programa atvyksta Chi- 
cagon koncertams.

•* Pianisto Manigirdo Mote- 
kaičio studijos mokinių koncer
tas įvyks š. m. balandžio 2 d., 
penktadienį, 7 vai. 30 min. vak. 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj, 
5620 So. Claremont Ave-, Chi- 
cagoj. Programoje greta forte
pijono muzikos kūrinių bus 
vargonų muzikos ir solo dainų, 
kurias išpildys mokiniai, studi
juojantys lygiagrete abi šio mu
zikinio meno šakas. Visi ma
loniai kviečiami atsilankyti.

(Pr).

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SA 
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavi

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN. 
. IR ŽEM.MS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIf

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! J

MUTUAL FEDERAL SAVIN)
PETRAS KAZANAUSKAS, PreadenUs

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDAMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO RE!

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIA

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 92

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

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

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

Susitarimui 254-7450

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdraudė
L RUDIS Tel. CL 4-1050

NAMAI MIELAS TUR
MODERNUS ir patogus 6 n 

ras. 2 butai po 5 kamb. ir 
abiejų butų atskiri kambaria 
niom ir Įėjimais. Šiltas bei 
2 šildymai, naujam Marquett 
$45,000.

1% AUKŠTO, 5 ir 4 kambarį 
petai, aluminijaus langai, ats 
dymai gazu, Marquette Parke.

5 KAMBARIU mūrinis. 2 
ražas, gazu šildymas, karpėte 
mūsų. $19,500.

DIDELĖ, liuksus rezider 
kambariai naujam Marquette 
Karpetai, 1% vonios, naujas 
$31.200.

GRAŽUS 2 BUTU mūras. 
Nauias šildvmas sazu. Air corn 
Didelis lotas, mūro garažas.

LENGVU S 14.000 pajamų 
tamentinio mūro, kuris ir 15 i 
turi. Pastatytas turtingam 
Kaina greitam pirkėjui S77.0I

2 GERI MŪRINIAI NAMA 
ton Parke. Duoda virs S16J 
mos ir mažos išlaidos. Jei p 
tai nupirksi už $52,500.

PLATUS IOTAS. Marauett 
centrinėje gatvėje. Kaina - 
tarsim.

Valdis Real Ėst
■ ■ ■ ■

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

7051 So. Washtenaw Ave. K

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
liu. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

|imo sąlygos.
V I č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

HOME INSURANCE 1
Call: Frank Zapolls 
3208’/a W. 95th St. 

GA 4-8654

MM MM 
A

Slate Farm, Eire^nd Casualty Company

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskir 
vandeniu šildymai gazu. Mi 
virtuvės. 2 automobiliu garaža 
quette Parke. $32.000.

PUIKI 4 MIEGAMU. 2% 
1 metų mūrinė rezidencija. 1 
rūsys, radiant šilima gazu. 1 
nun Hickory lauku. S4S

5^ KAMBARIU 8 metu mūi 
diant šilima, aluminijaus la 
automobiliu garažas, geroje 
Tik $24 200.

8 BUTU 6 METU MŪRAS, 
vandens šilima £azu. aluminij 
eai. automobiliams pastatyti 
vakaru* nuo Pulaski Ave. SI

20 BUTU IR KRAUTUVE., 
plytų 20 metu mūras. Flexik 
strukcija. Paiamu virš $29,1 
tams. Tik $1 $5.000.

4 BUTU MŪRAS. Nauja ši’ 
zu 2 automobiliu mūro -caraS 
bai švari nuosavybė. $44,500.

NERIS REAL ĖST
3009 WEST 63rd STR

Tel.: 471-0321
f

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941 
> - - - y
r- ,

Federalinig ir valstijos pa j a m v 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Paražg paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANC E 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390 
■ .. ....

BUILDERS AND CONTRAC 
Namų Statyba Ir Remonl

HEATING CONTRAC 
Įrengiu naujus Ir perstatau s 
su rūšių namo apšildymo p< 
air-conditioning į naujus ir sc 
mus. Įrengiu vandens boile 
stogų rinas (gutters). Darba 
karnas greit, sąžiningai ir gare

Apskaičiavimai nemokau 
Turiu leidimus dirbti mies 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKE

HEATING & SHEET MEI 
4444 So. WESTERN AV 

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

A. ABALL ROOF
Įkurta prieš 50 met

VISOKIUS STOGUS, rinas I 
kamuosius vamzdžius sutaisor 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir 
me. Nudažome namus iš lauk 
iekame “tuckpointing” darbus 

apdrausti, visas darbas garant
Skambinkit

LA 1-6047

A & L. INSURANCE A REALTY^ 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj) 
PigOs automobilių draudimai.

Įkainavimu veltui, kreipkitės t

WHERE YOU BANK OR V




