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Užšalo Juodosios ir Kaspijos jury uostai
MASKVA. — Sovietų Rusijoje siaučia nepaprastai šalta 

žiema, nuo kurios gali labai skaudžiai nukentėti tiek žemės ūkis, 
tiek pramonė. Laikraščiai skelbia aliarmingas žinias, kad “Ark- 
tikas slenka Į pietus”. Ragina “pasitempti”. Esą, nustatytos 
penkmečio normos turi būti išpildytos.

Iš tiesų nepaprasti šalčiai, ku
rie palietė ne tik šiaurinę, bet ir 
pietinę Sovietų Rusijos dalį, su
daro rimtą pavojų žiemken
čiams. Juo labiau, kad šalčių 
paliestose vietose, palyginti, la
bai mažai sniego teiškrito. O tai 
reiškia, kad žiemkenčiai (dau
giausia žieminiai kviečiai) nėra 
tinkamai apsaugoti ir gali labai 
nukentėti nuo šaižių.

Pernai Sovietų Rusija nupir
ko iš Amerikos kukurūzų ir pa
šarinių grūdų už 136 milijonų 
dolerių. Vadinasi, nepajėgė pa
ti užsiauginti reikiamo kiekio 
grūdų. Kaip atrodo, nėra daug 
vilties, kad tuo atžvilgiu šie me
tai bus geresni. Pietinėje Rusi
joje auginami žiemkenčiai kvie
čiai sudaro 40 nuošimčių visų 
užauginamų Sovietų Rusijoje 
kviečiu. Todėl ir žiemkenčiu ne
derlius bus skaudžiai jaučiamas.

Kad siaučia tikrai nepapras
ti šalčiai, galima spręsti iš to, 
jog užšalo Juodosios ir Kaspi
jos jūrų uostai, Dėlei to susi truk
dė pristatymas laivais žaliavų 
pramonės centrams. Laikraščiai 
skelbia, kad turėjo būti panaudo
ti ledlaužiai atidarymui kelio Į 

- Odesos, Nikolaevo—tr- Chersono 
uostus. Normalfškai Juodosios 
jūros uostai neužšąla ir yra lais
vi nuo ledų.

Kaspijos jūroje ledų lytimis 
tiesiog esąs užblokuotas Ma- 
chachala uostas. Ledai taip pat 
trukdą susisiekimą laivais tarp 
Baku ir Krasnovodsko.

Kadangi ir normaliais metais 
pasireiškia žemės ūkio negala
vimai (trūkumas kviečių ir pa
šarinių grūdų), tai pradėta kel
ti klausimas, jog reikia visa že
mės ūkio politiką pakeisti, Sibi
ro žemės ūkio specialistas V. 
Bojevas paskelbė Pravdoje 
strapsnį, pasisakydamas už re
formavimą žemės ūkio europi
nėje Rusijoje. Esą, rėikia dau
giau dėmesio kreipti į auginimą 
kukurūzų, avižų, miežių ir kitų 
javų, kurie naudojami pašarui 
gyvuliams. Tie javai, esą, daug 
lengviau užauginti, negu kvie
čiai, kurie dažnai, pritrūkus pa
šarui, sušeriami gyvuliams.

RIO DE JANEIRO. — Tero
ristai nušovė mieste viena bri
tų jūrininką iš vizituojančio ka
ro laivo. Savo proklamacijoje 
jie sako, kad tai yra solidarumo 
su Airių rezistencijos armija 
aktas.

VANCOUVERIS, B.C. — Vie
tos laikraštis paskelbė Ameri
kos Vidaus departamento slap
tą raportą, kad tanklaiviai iš
laisto per metus vakarų Kana
dos pakrantėse 70,000 statinių 
alyvos.

MIAMI. — Muitinės tarnauto
jai sulaikė 42 pėdų ilgio jachtą, 
prikrautą aukštos kokybės ma
ri juanos, 4 mil. dolerių vertės. 
Sulaikyti 3 jūreiviai.

Bengalijoje suimti 2,000 
biharų, kurie glaudžiai bendra
darbiavo su Pakistano karo jė
gomis. Mirpur miestelyje biha- 
rai nenorėjo atiduoti ginklų, bet 
Bengalijos policija apsupo bi- 
harus, i 
teismui. Bengalijos partizanai 
nužudė didoka- biharu skaičių.

Th* Fine and Grettea Lobuaman Daily in America
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VIETNAMO PREZIDENTAS THIEU
NESIRENGIA ATSISTATYDINTI

Saigono valdžia protestuoja prieš dideles 
Washington© nuolaidas komunistams

SAIGONAS, Vietnamas. — Vietnamo prezidentas Thieu Įsakė 
savo ambasadoriams Washingtone ir Paryžiuje protestuoti prieš 
JAV prezidento Nixono ir valstybės sekretoriaus Rogers viešai 
paskelbtas nuolaidas šiaurės Vietnamo komunistams. JAV vy
riausybė, norėdama galimai greičiau baigti karo veiksmus pietų 
Vietname, pasižadėjo atitraukti JAV karo jėgas iš pietų Viet
namo, jeigu komunistinė šiaurės Vietnamo vyriausybė sutiks 
paleisti visus nelaisvėn patekusius Amerikos karius.

Kancleris Brandtas

M

Balandžio mėnesį JAV siys į Mėnulį Apollo 16 raketą. Joje į dausas išskris paveiksle matomi 
3 astronautai. Iš kairės į dešinę matome Thomas K. Mattingly II, raketos vairuotoją; viduryje ma
tome komandieriy John W. Young, o dešinėje stovi astronautas Charles M. Duke Jr., kuriam 
teks vairuoti Mėnulyje nusileidžiantį erdvėlaivį. Šiai kelionei jie pradėjo ruoštis prieš du metus.

Prezidentas Nixonas patarė biznieriams 
nelaukti paramos iš vyriausybės

WASHINGTONAS, D. C. — Ištisas šimtas patyrusių gydy
tojų pasiuntė Maisto ir vaistų administracijai laišką, kuriame iš- 

nuginklavo ir atidavė dėstė savo baimę dėl nutarimo padidinti geležies kieki duonoje

Londonas neteko
500,000 gyventojų
LONDONAS. — Per paskuti

nius dešimt metu Londonas ne
teko 500,000 gyventojų. Centri
nėse miesto dalyse nakties me
tu ir savaitgaliais jaučiamas sa
vo rūšies apmirimas. Tai ženk
las, kad iš tų dalių gyventojų 
nemažas nuošimtis “pabėgo”.

Susigrūdimas, didėjimas nu
sikaltimų yra viena iš priežas
čių, kuri akstiną gyventojus iš
sikelti iš miesto. Trūkumas tin
kamų butų bei vis didėjantis ne
darbas yra kita svarbi priežas
tis.

1939 metais Londonas priskai
tė 8,600,000 gyventojų. Dabar
tiniu laiku jų skaičius siekia 
7,300,000. Pagal vėliausius sta
tistikos duomenis miestas per 
metus netenka 100,000 gyven
tojų: 250,000 atsikelia į miestą 
gyventi, o 350,000 apleidžia mie
stą.

ir miltuose. <’

^Pries porą mėnesių ta pati ad
ministracija nutarė’ sumažinti 
B^ vitaminų priemaišas duoni
niuose miltuose, nes amerikiečiai 
kitame maiste gauna pakanka
mai kieki B vitaminu.

Didokas amerikiečių skaičius 
serga anemija ir kitomis 
mis, kurias sukelia stoka 
žies žmogaus organizme.

Geležis gali sukelti kitas

Pareiškimą padariusieji gy
dytojai bijo, kad padidinimas ge
ležies priemaišų duoniniuose mil
tuose gali sukelti daugiau ligų.

Gydytojai tvirtina, kad gele
žis turi tendencijos nugulti ke
penyse, tulžyje, kiaušinėliuose, 
kaulų smegenyse, raumenyse ir 
net pačioje širdyje. Didelis ge
ležies kiekis šiuose organuose 
sukels daugiau ligų, negu sukelia 
geležies stoka.

Gydytojai gali gydyti anemi
ją turinčius žmones, tuo -tarpu 
nugulusias geležies dalelytes 
sunkiau iškrapštyti.
Prezidento kalba biznieriams
Pirmadienio naktį prezidentas 

Nixonas pasakė sostinėje kon- 
ferencijon susirinkusiems Ame
rikos biznieriams kalbą apie da
bartinę ekonominę krašto būklę.

Prezidentas patarė biznie
riams nešikųsti krašto ūkyje 
vyriausybės Įvestomis kontro
lės priemonėmis. Vyriausybė ir 
pats prezidentas yra Įsitikinęs, 
kad ūkis geriausiai tarpsta, jei
gu jis nėra suvaržytas jokiomis 
priemonėmis.

Infliacija privertė vyriausybę 
įvesti kontrolę. Kai infliacija 
bus pristabdyta ir nedarbas su
mažės, .vyriausybė panaikins vi
sus suvaržymus.
Biznieriams rūpi krašto ateitis

Washingtonan suvažiavo 1,- 
500 biznierių, kurie yra labai 
susirūpinę krašto ateitimi. Jie 

LONDONE, kaip ir daugelyje turi progos pasiklausyti paskai- 
kitų miestų, trūksta tinkamų tų apie biznio galimybes ne tik- 
būtų. Jų trūkumas siekiąs net tai šiais, bet ir ateinančiais me- 
200,000.

Staughton Lynd 
nebetinka vadovybei

COLUMBUS, O. — čikagie- 
čiams gerai pažįstamas istorijos 
prof. Staughton Lynd norėjo 
tapti Ohio valstijos universiteto 
prezidentu, bet paaiškėjo, kad to
kioms pareigoms jis nebetinka. 
Jis mokytojavo vienoje Chicagos 
kolegijoje, bet kontraktas su 
juo nebuvo atnaujintas.

Tai vienas iš tų Amerikos in
telektualų, kuris labai smarkiai 
priešinasi karo veiksmams Viet
name, bet nieko nesako, kai šiau
rės Vietnamo karo jėgos veržia
si Į pietus.

Universiteto vadovybė ištyrė 
ištyrė prof. Lynd gabumus ir 
Įsitikino, kad universitetui va
dovauti jis nebetinka. Jis gali 
gražiai pakalbėti, bet to dar ne
užtenka.

iBarbara Jo Brimmer bando patekti j 
Annapolio įūru laivyno akademiją 
kuri iki šiol motery nepriimdavo. Ją 
rekomenduoja New Yorko senatorius 

Jacob Javits.
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ligo- 
gele-

ligas

tais. Buvo apskaičiavimų apie

HONG KONGAS. — Kinijos 
reikalų žinovai Hong Konge tvir
tina, kad kariuomenės Įtaka Ki
nijos valdymo sistemoje dar yra 
labai didelė, nežiūrint gynybos 
ministerio Lin Piao dingimo ir 
po to Įvykusių pakeitimų kari
nėje .vadovybėje^ Visoms Kini
jos provincijoms vadovauja re
voliuciniai komitetai. Iš 26 to
kių komitetų net 17-koje komi
tetų pirmininko ir generalinio 
sekretoriaus pareigas eina ka
rininkai.

TEL AVIV, Izraelis. — Vaka
rų Vokietijos premjeras Willy 
Brandt netolimoje ateityje ren
giasi aplankyti Izraelį. Oficia
liai tai nėra patvirtinta, tačiua 
iš tikrųjų šaltinių esą žinoma, 
kad Izraelio premjerė Goldą Meir 
pereitą vasarą pakvietusi Brand- 
tą Izraelį aplankyti. Tai ji pada
riusi Helsinkyje, kur Įvyko Tarp
tautinė socialistų konferencija. 
Toje konferencijoje dalyvavo 
Brandt ir Meir.

Kaip pranešama, Brandt suti
kęs “kada nors” Izraelį aplan
kyti. Izraeliui tas apsilankymas 
esąs labai pageidaujamas, nes 
jis tikisi iš Brandto susilaukti 
paramos dėl savo nusistatymo 
išlaikyti Jeruzalę nedalomą. Va
dinasi, negrąžinti arabams tos" 
miesto dalies, kurią jie kontrolia
vo.

. Niekas gal geriau nesupran
ta kaip Brandt, ką reiškia mies
to padalinimas (pavyzdžiui, Ber
lyno). Todėl Izraelis ir tikisi 
susilaukti iš Brandto paramos.

vežusj sunkveži- 
vieną Amerikos

visuomenės nuo-

♦ Pietų Vietnaman Įsiveržę 
komunistai paleido kelis morta- 
rus Į važiuojanti karišką kan- 
vojų, bet jie buvo atmušti. Ko* 
munistams pavyko pataikyti Į 
vieną gazoliną 
m Į ir sužeisti 
kari.

♦ Katalikų
taikas tyrinėjantis kun. Andrew 
Greeley pareiškė Įsitikinimą, 
kad atėjo laikas rinkti katalikų 
bažnyčios vadovybę. Skyrimas 
vyskupų ir kunigų jau netenkina 
tikinčiųjų. Arbitrariškas skyri
mas labai kenkia katalikų baž
nyčiai.

♦ Pavyko atrinkti 12 prisie
kusiųjų teisėjų kun. Berrigan 
bylai svarstyti, šis katalikų ku
nigas suorganizavo grupę tikin
čiųjų naujokų šaukimo dokumen
tams naikinti.

♦ Izraelio krašto apsaugos 
ministras gen. Moshe Dayan pa
reiškė, kad Egipto grasinimai 
vėl pradėti karą prieš Izraelį su
daro rimtą pavojų. Egipto ka
riuomenė naujai apginkluota pa
čiais modemiškiausiais sovietų 
ginklais. Gen. Dayanas mano, 
kad Izraelio kariai ir šį kartą 
sumuš egiptiečius, kaip juos su
mušę anksčiau.

♦ Amerikos mokslininkui Dr. 
Theodorui O. Diener pavyko iš
aiškinti viroidą, kuris pagadina 
bulvės skonį. Valdžia imsis prie
monių šiam viroidui naikinti.

biznio galimybes net 1990 me
tais.

Prezidentas patarė biznie
riams nebijoti kompeticijos. Jei
gu kitos valstybės gali pagamin
ti pigesnes prekes, tai ir ameri
kiečiai turi rasti priemones pi
gioms ir geroms prekėms gamin
ti.

Prezidentas yra įsitikinęs, kad 
negalima užsidaryti lukšte ir ne
įsileisti prekių. Jeigu mes neį- 
sileisime, tai ir neišvešime.

Kitų provincijų komitetuose 
kariai irgi užima nemažą dalį 
vietų. Kai kur kariuomenės na
riai valdo apskričių, miestų fa
brikų komitetus.

Kinų spaudoje dažnai tenka 
skaityti pamokymų kariuome
nei “mokytis iš liaudies”, tačiau 
pasitaiko ir tokių straipsnių, 
kur liaudžiai patariama mokytis 
iš kariuomenės. Iš visų tų straip
snių Kinijos gyvenimo stebėto
jai daro išvadą, kad partijos 
itaka kariuomenei dar nėra vi-1

Neoficialiai taip pat skelbia
ma, kad po Brandto atsilankymo 
Į Izraeli premjerė Meir aplan
kysianti ir Vakaru Vokietiją.

varo propagandą
SAN JOSE, Cal. — Komu

nistė Angela Davis naudoja teis
mą partinei propagandai vary
ti. Teismui ir laikraštininkams 

sur vienoda. -Pradėti karinome-" R prisipažino, kad priklauso par
neš valymai dar nesą baigti. t’jai ’r kovoja už pavergtų neg- 
Juos uždelsęs ir Pekino vadų Reises.
noras “nedrumsti vandens” šiuo 
metu, kada sostinė ruošiasi su- 1 
tikti retą svečią — Amerikos 
prezidentą Nixona.

Edith Irving, pagarsėjusio raiytojo 
Clifford Irving žmona, tapo giliai įvel
ta į dar neišaiškinta skandale apie Ho
ward Hughes, multimilijonieriaus, au
tobiografiją, kurią jos vyras giriasi 
padėjęs parašyti. Pats Hughes tvirti
na, kad jis su rašytoju apie biografi
ją nekalbėjęs. Knygy leidykla sumo
kėjo už šią knygą didelę sumą pinl- 
gy, kurie dingo iš švencarijos banko.

Jai atrodo, kad ------ : šia
me krašte dar t?" ~~na:’d':3mi 
ir išnaudojami, todėl ji kovo
janti prieš dabartinę santvarką. 
Ji norinti išardyti visą dabar 
esančią santvarką Amerikoje.

Ji teisiama už ginklų pirkimą 
kalėjime laikomiems negrams. 
Jos pirktu revolveriu buvo n i- 
šautas federalinis teisėjas ir d: r 
du žmonės. Amerikos Įstatymai 
ją skaito teisėjo nužudymo da
lyve, nes teisėjas nebūtų nužu
dytas, jei ji nebūtų nupirkusi re
volverio. Visa komunistinė spau
da plačiai rašo apie Angelą Da
vis, bet jie nutyli josios padary
tą nusikaltimą.

♦ Indijos vyriausybė sutiko 
atšaukti iš Bengalijos paskuti
nes karo jėgas kovo pabaigoje. 
Indija neturi jokių pretenzijų 
į Bengaliją. Dalis Indijos karo 
jėgų jau šiandien grįžo iš Ben
galijos.

♦ Jungtinių Tautų sekreto
rius Kurt Waldheim rengiasi 
skristi į Pietų Afriką ir paty
rinėti santykius tarp naujai ne
priklausomybę gavusių valsty
bių.

Prezidentas Thieu telefonu pa
šaukė Vietnamo ambasadorių 
Paryžiuje, o vėliau ir ambasado
rių Washingtone, Įsakydamas 
jiems protestuoti prieš preziden
to Nixono vienašališkus pareiš
kimus. Komunistinė šiaurės 
Vietnamo valdžia sutiktų sustab
dyti karo veiksmus, bet ji nori, 
kad Paryžiuje amerikiečiai pa
sižadėtų Įsileisti komunistus Į 
pietų Vietnamo valdžią. Ameri
kiečiai pasižadėjo sudaryti są
lygas laisviems rinkimams pra
vesti, bet komunistai nepaten
kinti. Komunistai nori, kad pie
tų Vietnamo vyriausybėje pačių 
rinkimų metu jau būtų komu
nistas. Amerikiečiai pareiškė, 
kad rinkimų metų prezidentas 
Thieu vienam mėnesiui galėtų 
atsistatydinti.

Vietnamo prezidentas Thieu 
pareiškė, kad prezidentas Nixo- 
nas neturi teisės kalbėti Vietna
mo jvyriausybės vardu. Visas 
sąlygas, liečiančias pietų Viet- 
narrtą, turi aptarti Vietnamo vy
riausybės atstovai. Amerikie
čiai neturi teisės pasakyti komu
nistams, kas bus daroma Vietna
me ir ko nebus, šiuos klausimus 
spręs Vietnamo vyriausybė.

Sekretorius Rogers pasišaipė 
ir nepaprastai didelių komunistų 
reikalavimų. Komunistai nesi
tenkina laisvų rinkimų garanti
ja, bet nori, kad amerikiečiai 
Įsodintų komunistus į Pietų 
Vietnamo vyriausybę ir išvažiuo
tų. JAV tokio pažado nedavė ir 
neduos. JAV nesipriešins, jeigu 
didelė gyventojų dauguma lais
vų rinkimų būdu išrinks komu
nistų atstovus, bet dar prieš rin
kimus JAV Į Pietų Vietnamo 
vyriausybę komunistų nesodins. 
JAV yra pasiryžusi tartis dėl 
rinkimų laisvės, bet prievartos 
prieš Pietų Vietnamo gyvento
jus ji nevartos.

Prezidentas Thieu Įsakė am
basadoriams daryti pareiškimus 
Vietnamo vyriausybės vardu. Tai 
turi žinoti ne tiktai JAV vyriau
sybė, bet ir Paryžiuje sėdintie
ji Šiaurės Vietnamo atstovai. 
Vietname nebus taikos, jeigu ji 
bus užsieniečių primesta.

pavogtų pinigų
CHICAGO. Ill. — Sanitarinio 

distrikto patikėtinis Valentine 
Janicki prašo Valstybės Depar
tamentą išaiškinti, ar Oran Men- 
siko iš City Savings taupymo 
bendrovės pavogti 20 milijonų 
dolerių nepadėti Į kuri Šveica
rijos banką.

Policija išaiškino, kad Clifford 
Irving žmonos apgaulės būdu iš- 
McGrath knygų leidimo bendro

vės išvilioti pinigai padėti i ki
tą banką. Oran Mensik apvogė 
daugeli Chicagos taupytojų, ga
vo 10 metų kalėjimo ir pabėgo, 
šveicarų bankai suteikė žinias 
apie Clifford Irving aferą, jie 
gali suteikti žinias ir apie.Men- 
siko apgaulę.

V \ \



LEIDŽIA LIETUVIU SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN BALYS VOSYLIUS

\ d r e s as: 7120 S. Rockwell St, Chicago, Ill. 60629

IX-JI METAI NR. 6 (357)

DABARTINE CHICAGOS JŪRŲ SKAUČIŲ "NERIJOS" TUNTO VADIJA
Dešinėje sėdi tuntininkė ps. Aldona Jovarauskienė, kairėje — pavaduotoja ps. Irena Regienė.

Pranešimai iš Australijos:RENKAMA MEDŽIAGA ISTORIJAI
Sausio mėnuo — nuolatinis stovyklą laikas

Australijos skautų ir skaučių rajoninės stovyklos kasmet 
įvyksta metų pradžioje, sausio mėnesį. Visur kitur LS Sąjungoje 
žiema, o Australijoje — gražiausias metų laikas. Australijoje 
ypač laukiama 1973 metų stovykla, kurios pagrinde — 25 m. su
kaktuvės.

Rajono istorija

25-čiui paminėti, rajono vadi- 
jos pavedimu, v. s. Br. Žalys ruo
šia Australijos rajono istoriją, 
kurią norima išleisti 150-200 
psl. gausiai iliustruotą knygą. 
Leidinys apims šio žemyno lie
tuviu skautu 1947 -1972 m. vei
klos laikotarpį rajoninių ir at
skirų vietovių mastu. Skautinin
kai, vadovai-ės prašomi kuo sku
biau siųsti savo atsiminimus, 
raštus ar nuorašus bei foto me
džiagą B. žaliui, 9 Lloyd Ave., 
Yagoona, NSW, 2199. Norima 
paruošti kuo išsamesnis veika
las.

Nauja ASS vadovė
Adelaidės ASS skyriaus nau

ja pirmininke išrinkta ps. f ii. 
dr. J. Maželienė. Ji tuo pačiu

DVI SESUTĖS DAINININKĖS KLAIPĖDOS DIENĄ CHICAGOJE
Gintarės Živilė ir Vilija Bilaišytės

BARAVYKUo
KELIONĖ
Į LIETUVĄ

Svajonių rašinėlis
Kartą Barakas baravykas kal

bėjosi su Vyk bar a baravyku.
— Aš norėčiau važiuoti Į Lie

tuvą, — sako Barakas baravy
kas.

— Bet kelionė kainuoja daug 
pinigų, — atsakė Vykbara.

— Aš girdėjau, kad Lietuvo
je yra labai gražu. Ten auga vi
sokios gėlės ir medžiai. Mes ga
lėtume susitikti visus draugus 
ir gimines.

— Mes pirma turime gerai iš
mokti lietuvių kalbą. Ir turime 
išmokti visų mūsų giminių var
dus. Tai bus sunku.

— Ir turime sugalvoti, kaip 
nuvažiuoti.

— Mes ganme skristi.
— Bet neturime tiek pinigų.
— Ne lėktuvu. Galima papra

šyti vėjo.
— Gerai — pašauk im!
Ir abu garsiai ėmė vėją šaukti.
— Ko jūs norite? — paklau

sė atsiradęs vėjas.
— Ar tu galėtum mus į Lie

tuvą nupūsti?
Vėjas pagalvojo ir sako:
— Gerai! Aš jus nupūsiu ry

toj rytą. Labanaktis.
Vėjas nuėjo miegoti. Baravy

kai ruošėsi kelionei.

automatiškai įeina į ASS rajono 
vadeivės pareigas. Vadeivės ad
resas — 12 Spencer St., Camp
belltown, S. A., 5074.

Stovyklos
Gauta žinia, kad Džiugo ir Ša

trijos tuntai sausio pradžioje 
ruošia bendrą stovyklą. Aušros 
tuntas (Sydney) savo metinę 
stovyklą pradeda sausio 3 d. In- 
gleburne, NSW.

Šventinių sveikinimų
šv. Kalėdų ir N. Metu — at

virukus išleido Australijos rajo
nas. Atvirukai piešti liet, tauti
niais ir religiniais motyvais; 
sveikinimų viduje Ant. Skirkos, 
Almio Jūragio ir Br. Žalio pro
giniai eilėraščiai.

Brolis Br.

Iš ryto baravykai pažadino 
vėją.

— Labaryt! Kodėl taip ilgai 
miegi ?

— Aš turiu dabar ilgai mie
goti. Daktaras sakė iki dešim
tos valandos nesikelti. Papras
tai, aš anksti keliuosi, — ir vė
jas ėmė smarkiai pūsti. Baravy
kai ne nepasijuto, kaip iškilo į 
orą.

Jau baravykai ir Lietuvoje. 
Gražiai padėkojo vėjui ir nuėjo.

— Kaip gražu! — sušuko Ba
rakas baravykas. — štai ten sto
vi Dalia, Jonas, Morta, Domas, 
Arūnas, Remigijus...

PREZ. A. SMETONOS BUDŽIŲ JGULA 1972 METAIS
Sėdi (ii kairės) f. v. s. B. Juodelis, ps. J, Jovarauskas, v* v. L. 
K u peikė vidus, ps. A. AIčiauskas. Stovi ri kairės į dešinę: j- b. 
R. Vidžiūnas, j. b. A. Regis, j, b. E. Leipus, j. b. G. Čepėnas. 
Nuotraukoje trūksta: ps. V. R u pi ruko, ps. R. Kunstmano, s. J.

Balčiūno, į. b. V. Čekanavičiaus.

VACLOVASTALLAT - KELPŠA
Klaipėdos kovų dalyvis 

su mumis minėjime
Chicagos skautų jūrinė šei

ma — Nerijos tunto jūrų skau
tės ir Lituanicos tunto jūrų 
skautai — sausio 30 d. Jaunimo 
Centre susirinko drauge pami
nėti tradicinę Klaipėdos Dieną. 
Gaila, kad šventėje trūko šau
niųjų Nemuno laivo bebrų, ku
rie turėjo dalyvauti kitur tuo 
pat laiku vykusioje Lituanicos 
tunto jaun. skautų sueigoje.

šventėn atsilankė gausus bū
rys tėvelių, svečių ir vietinė 
skautų vadovybė — rajono va
das v. s. Pr. Nedas, vadeivos — 
ps. Ir. Kerelienė ir v. s. A. Ka
raliūnas, LS Brolijos jūrų skau
tų skyr. įgaliotinis v. j. s. Br. 
Juodelis, tuntininkai ps. S. Mik- 
naitis — Lituanicos, ps. E. Šal- 
čiūnienė — Kernavės ir s. A. Ra
manauskienė — .Aušros Vartų.

Malonu buvo savo tarpe ma-.... 
tyti Klaipėdos vadavimo ko
vu dalyvi v. s. Vaclovą Tal- 

lat'Kelpšą,

kitus skautininkus-kes ir “Vė- 
lungių” būrelio vyresniąsias jū
rų seses.

Sueigos komendantas — L. 
Kng. Šarūno laivo vadas j. b. ps. 
A. AIčiauskas pristatė sueigos 
dalyviams Įžygiuojančius sesių 
ir brolių vienetus, bei jų vado- 
ves-vus. Vienetams salėje išsi
rikiavus, sklandžiai vyko ofi
ciali trumpa minėjimo dalis — 
raportai, vėliavų įnešimas, him-

Baravykai nubėgo pas juos.
— Labas! Labas! Labas!...
Baravykai su giminėmis nu

ėjo Į jų namus ir ilgai svečia
vosi. Ilgokai pabuvę, galvojo: 
likti ar skristi atgal.

— Ar mes skrisim atgal? — 
klausia Vykbara baravykas sa
vo draugo.

— Aš nenoriu. O tu?
— Ir aš nenoriu, čia taip gražu1
— Gerai, pasilikime čia.
Baravykai pasiliko Lietuvoje 

ir laimingai gyveno.
Lina Paškevičiūtė, 

“Juodkrantės” laivas

VEIDAI
IR

DARBAI
ic Įdomus pašto kelias. Kaip 

žinia, “Skautų Aidas” (mėne
sinis žurnalas) išeina iš spau
dos Chicagoje. Bet prenumera
toriai chicagiečiai daugeli kartų 
nustebę pamato naują numerį 
tik savais reikalais aplankę už
miesčio bičiulius. Taip atsitiko 
ir su šių metų pirmuoju “Sk. 
Aido” numeriu. Cicero skaity
tojai klausinėjo, kaip jiems pa
tikęs šiemetinis “Sk. Aidas”, o 
chicagiečiai pritrenkti tylėjo. 
Žurnalas į Chicagą (iš Chica
gos) atėjo tik dieną vėliau.

nai, tuntininkų ir laivo vadų Įsa
kymai. Penkios Ventės laivo se
sės davė ūdryčių įžodį ir pasi
puošė pirmaisiais skautiškais 
kaklaraiščiais. Lakštingalos žen
kleliai buvo prisegti atitinkamus 
egzaminus išlaikiusioms ūdry- 
tėms — Aldonai Navickaitei ir 
Vilijai Račiūnaitei.

J. b. dr. Jurgis Anysas 
visus sudomino

savo trumpu žodžiu apie Klai
pėdos krašto lietuvių ištvermin
gumą kovojant už savo tautinį 
išsilaikymą ir siekius išsilais
vinti iš vokiečių priespaudos. 
Kalbėtojas naudojo jauniesiems 
suprantamą kalbą ir neilgai, to
dėl visų buvo su. dėmesiu išklau
sytas, suprastas ir Įvertintas.

Po paskaitos, buvo pristaty
tas ir visų sueigos dalyvių plo
jimu pagerbtas Klaipėdos vada
vimo kovų dalyvis v. s. V. Tal- 
lat-Kelpša. .

Vėliavų išnešimu buvo baig
ta oficialioji sueigos dalis, po 
kurios sekė tėvų komiteto pa
ruoštos vaišės ir nuotaikingas 
lauželis.

Lauželiui vadovavo laužve- 
džiai — Nerijos tunto sesė g. k. 
Gražina Vindašiūtė ir Algiman
to laivo broliai j. b. k. Linas 
Regis ir j. skautas Aloyzas Pa
kalniškis. Laužvedžiams sekėsi 
Įtraukti visus bendron dainon ir 
šūkiams.

Lauželis buvo tikrai nuotai' 
kingas, pasirodymai origina

lūs ir gerai paruošti.

Ventės laivo ūdrytės gerai 
suvaidino švyturių — saulės bro
lių pasaką. Minijos laivo sesės 
gražiai inscenizavo “Paparčio 
žiedą”. Gražiabalsės sesutės Vi
lija ir Živilė Bilaišytės, gitaro
mis pritardamos, sudainavo dvi 
svajingas daineles. Algimanto 
laivo “Skersvėjai”, taip pat 
dviem broliams pritariant gita
romis, bandė sesėms nepasiduo
ti dainos mene. Visus gerokai 
prijuokino Algimanto laivo bro
liai labai natūraliai suvaidinda
mi pasiruošimus Kaziuko mugei; 
.ir ko tik tie broliai ten neprinešė 
.— bet, mugei nieko duotino ne
radę, nutarė paaukoti populia
riausią laivo brolį — Pakalniškį.

Sueiga baigta visiems bend
ram rate dainuojant “Lietuva 
brangi”. Po sueigos buvo foto
grafuojamasi, dalinamasi min
timis ir įspūdžiais. žuvėdra

Kas girdėti Toronte? Ro
muvos stovyklavietei paaukojo: 
ps. inž. G. šernas -160, I. Sima- 
navičienė — 45.

Aukojusieji Romuvai 1971 m. 
ir norintieji gauti oficialius pa
kvitavimus prašomi kreiptis į 
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pašnekėsi veda svečias kun. G. Kijauskas. šalia —drauginin-
V < te ps.R. Tatariūnienė.

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

That’s why the Payroll Savings Plan 
works so wed. It’s a way of saying “Inx 
committed.*

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

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

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

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

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

V. Bacevičiaus nuotr.

Bowk If lost, Miet, or destroyed,
repbee than. When seeded^ they ex* he 

etthed hwk. Tn may he deferred
wstS ndempson. And ihrays remember^ 
B*»ds tre a pBood wry to «ve.

Tote stock in America.

T'* U A. G. p«y for ww M.
** pr—an a im crnprr.bo« srith TXa

fee TraMiry Th* A*fv«wt»aw< wn^L

N AUJIEN OS
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s. V. Sendžiką, 19 Bermuda Ava. 
Tor. 18.

Toronto skautininkai, šiuo me
tu nepriklausą vienetams, gali 
regisruotįs tiesiog per “Ramby- 
no” tunto iždininką s. V. Sendži
ką, sumokėdami |3 metinį na
rio mokestį.

Vyr. skautės dail. J. Batūrai- 
tės tapybos darbų paroda Įvy
ko Prisikėlimo parodų salėje sau
sio 29-30 d.

Jūrų skaučių “Baltijos” ir 
“Jūratės” laivų bendra sueiga 
Įvyko sausio 19 d. Jai vadovavo 
v. vi. A. Kairytė. Pasiruošta Ka
ziuko mugei. Į sueigą vėliau įsi
jungė jūrų skautai. Ruošiantis 
jūrų skautų-Čių 50 m. sukakčiai, 
naujų dainų pamokė jūr. ps. J. 
Kuprevičius.

Jūrų skautų-čių ruošiamasis 
50 m. sukakčiai vyksta kiekvie
ną trečiadienį, 8 v. v., Prisikėli
mo muzikos studijoje.

Kas antrą sekmadienį “Balti
jos” laivo sueigos vyksta ps. A. 
Biškevičienės namuose 22 Fabian 
PL, Weston, Ont. 1 v. p. p.

Sausio 30 d. skaučių “Aušri
nės” dr-vė, vad. si. R. šapočki- 
naitės, smagiai iškylavo Black 
Creek Pioner Village. Sausio 
30 d., skautų būkle buvo metinis 
skautų-čių tėvų susirinkimas.

-jį- Jūrų skautai ruošiasi auk

sinėms sukaktuvėms. LSS jūrų 
skautų 50 metų veiklos jubilie
jaus minėjimo sueiga Chicagoje 

įvyks kovo 12 d., Marquette 
Park lietuvių šv. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčios sa
lėje. Visi jūrų skautai salėn 
renkasi 10 vai. ryto. Organizuo
tai dalyvaus 10:30 vai. vykstan
čiose šv. Mišiose. Po pamaldų 
— iškilminga sueiga parapijos 
salėje. Sueigai vadovaus j. b. ps. 
Jonas Jovarauskas, laužui — j. 
b. ps. Alfonsas AIčiauskas. Tė
vai ir visuomenė maloniai kvie
čiami atsilankyti.

Rako miško direktorius — 
Lemonte. Rako stovyklavietės 
direktorius s. Romas Račiūnas 
apsigyveno Lemonte.

Sėkmingi Clevelando skau
tų spaudos žingsniai. Clevelando 
skautai-tės sausio mėn. išleido 
savo laikraštėlio “Skautijos 
Spinduliai” Nr. 2. Laikraštėlio 
apimtis — keturi šapirografu 
spausdinti lapai. Kalba gera ir 
švarus technikinis darbas. Tu
rinys Įvairus — poezija, vietos 
skautų veiklos žinios, padėkos 
už sveikinimus ir paramą.

* žiemos iškyla po kalnų 
sniegą. Algimanto laivo jūrų 
skautai ir Minijos laivo jūrų 
skautės iškylavo' Wilmont kal
nuose.

Džiaugsmingai krykštaudami 
broliai ir sesės skriejo nuo kal
nų, vydamiesi vieni kitus. Mūsų 
tarpe buvo ir tokių, kuriems, vos 
atsistojus ant slidžių, tuoj teko 
atsisėsti, nes pusiausvyrą 5š- 

. laikyti naujokams nebuvo leng
va.

Greit prabėgo tos keturios 
džiaugsmingos valandos kalnuo
se. Broliai ir sesės tik spėjo su
dilti, o vadovai jau ragina na
mo važiuoti. Pilni Įdomių Įspū
džių, rinkomės prie autobuso, 
nors ir truputį nusiminę, kad rei
kia apleisti kalnus.

Pajudėjus, suskambo dainos 
ir dalinimasis džiaugsmingais 
Įspūdžiais. Esame dėkingi sa
vo vadovams, kurie šią įdomią 
pramogą mums suteikė. (Okada 
ta Skyla įvyko? Red.).

Rasa Jovarauskaitė



i. VAIČIŪNAS

AUKOS, RINKLIAVOS, VAJAI, 
PINIGAI...

Malonūs tautiečiai, aukoki
te lietuviškai operai “Jūratė ir 
Kastytis”.

Geros valios lietuviai, baiki
te Lietuvių Fondui milijoną.

kiasi paramos. Tr.vo pareiga 
beturi, jas padėti išlaikyti.

Brangūs lietuviai, daug mū
sų tautiečių vargsta. Padėki
te jiems, skirkite daug žaliu
kų Balfui.

duokime savo įnašą Lietuvos 
Laisvinimo Veiksniams. Ką tie 
\ eiksniai darys, neturėdami 
lėšų būtiniausiems reikalams?

Tautinių šokių šventė šie
met pareikalaus žymiai dau
giau išlaidų, negu praeitos. Iš 
viso laisvojo pasaulio suva
žiuos lietuviškojo atžalyno šo
kių grupės, šventė virsta jau 
viso laisvojo pasaulio Tauti
nių šokių švente. Nepasigai
lėkite doleriukų tam didžiu

liam lietuvybės pasirodymui.
Mūsasis jaunimas — tautos 

ateitis. Burkite jį, stiprinkite 
jį, kad tik jis neatitrūktų, 
kad pavaduotų mus ateityje. 
Jaunimo Kongreso sąmata net 
150.000. Surinkite tą būtiną 
sumą.

Ir taip toliau, ir taip toliau.
Iš tikrųjų, būtume neteisūs, 

jeigu tartume, kad vienam ar 
antram iš aukščiau paminėtų 
lietuvžbės dirvonų paramos 
nereikia. Visi verčia plačias ir 
gilias vagas, visi susiduria su 
dideliu klaustuku: iš kur pa
imti pinigų, kad tos vagos ne
sustotų, kad neapsiželdintų 
piktžolėmis, kad
žagrė pajėgtų plėštis ir toliau.

šie metai mūsų 
tikrai sunkoki, 
išėjo ir vis diena iš dienos iš
eina ten, iš kur niekas negrįž
ta. Ir vyresniųjų ir jaunesnių
jų. Giltinė švaistosi savo dal-

lietuviška

kišenėms
Daug iš mūsų

SAVEAT
S20LOOQ

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

REGULAR 
PASSBOOK 

. A ACCOUNT. 
Per Annum

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

NOW INSURED TO $20,000.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

r- S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai „ 

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

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

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

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

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

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

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

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

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

ai

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

i

V

Detroito Lietuviu Organizacijų Centro Valdyba sausio mėn. 30 d. 1972 m. po sėkmingo posėdžio aptarimo 
Vasario 16-osios nepriklausomybės atkūrimo darbams užbaigti. Minėjimas įvyks vasario 13 d. 3 vai. p. p. 
Mercy College audit., 8200 W. Outer Dr. Iš kairės į dešinę sėdi: Robertas Selenis, Nijolė Gedriūnaitė, pirm. 
Rimas Sukauskas, Vincas Tamošiūnas. Stovi: Antanas Sukauskas, Bernardas Brizgys, Petras Pagojus ir Sau

lius Šimoliūnas. Trūksta: Elzbietos Paurazienės ir Vacio Lėlio.

sėkmingo posėdžio aptarimo

Suvalkiečių Draugijos susirinkimas
Paskyrė 25 dolerius Lietuvos laisvinimo reikalams
Sausio 28 d. Hollywood su-i 

loję įvyko Chicagos suvalkie-l 
cių draugijos metinis susirin
kimas, kuriam vadovavo pir
mininkas Leonas Vasiljevas, 
pranešdamas, jog mirė du ge 
ri draugijos veikėjai. Būtent, 
maršalka Jonas Shlapelis ir 
Antanas Gintneris, ėjęs korės 
pondeto pareigas ir daug puši

ai. Mirusieji 
atsistojimu ir 
susikaupimu, imtas. Lietuxo-

Rengimo komisija (Mary Ne- 
bericza. Mary ir Antanas Ra- 
dziukutai) deda visas pastan
gas, kad vakaras kaip galima 
geriau pasisektų. Bus įvairių 
^erinių, valgių ir laimėjimų.

Suvalkiečiai visus nuošir
džiai kviečia atsilankvti. l’a-

buvo pagerbti 
vienos minutės 
o jų šeimoms išreikšta užuo-

nio

dolvrius.

E. Stungys per- 
etinio susirinki- 

kuris buvo pri- 
laisvinimo rei-

ilraiiL’ij;t paskvrė 25 
kurie bus perduoti 

I.ietuv iu T ars Lai.

giu be pasigailėjimo. Daug, oi 
daug lietuviškosios veiklos 
darbuotojų ir rėmėjų pinigais 
jau neturime. O ta piniginė pa
rama lygiai, jei ne daugiau, 
būtina visiems reikalams. Pri
augančioji karta, moksleivija 
ir studentija, žinoma, šian
dien dar negali lietuviškai veik 
lai padėti doleriais, dėl to la
bai svarbu, kad po keletos me
tų ji būtų aktyvi, pavaduotų 
išeinančius visur ir visada. 
Manyčiau, kad, jeigu dabar tą 
naująją kartą parernsime, ji 
atėjus laikui, parems po jų 
ateinančius.

Kiekvienos tautos išlikimas 
pagrįstas senesnių j ij sąlyčiu 
su jaunaisiais, 
dant tolimesni 
mą.

Bijau sakyti, 
ti vidurinioji

jiems perduo- 
tautos gyveni-

paprasčiausią darbą

Štai, noras, kad Jaunimo Kon
gresas pavyktų, kad jaunimas 
nusistatytų savo lietuvišką ke
lią, kad jaunimas neatitrūk
tų. Atstovai Kongrese, be abe
jonės, kels naujų minčių, o iš 
jų pagrindinės — kaip išlikti. 
Kongreso įtaigojimu tikrai turės 
daug įtakos bendraamžiams ir 
bendramoksliams. Tikrai dau
giau, jeigu šnekėti] vyresnieji, 
nežiūrint, kad jie būtų ir va
dovaujami bendrinių organi
zacijų žmonės.

Gerbiamas Skaitytojau, prie 
Jaunimo Kongreso sustojau dėl 
to, kad prisibijoma to jauni
mo nustoti.

LB Vidurio Vakarų (Čika
gos) Apygardos Valdyba pra
deda organizacinius darbus 
telkti lėšoms Jaunimo Kongre
sui. Pati rinkliava bus pradė
ta po Vasario 16 minėjimų, ne
norint kliudyti Laisvinimo 
Veiksniams. Tik labai gaila, 
kad yra nuomonių, jog, girdi, 
tegul pats jaunimas susirenka 
pinigus sau. Aišku, tiesos yra, 
bet, antra vertus, tas mūsų 
jaunimas mokosi, studijuoja, 
— iš tikrųjų, ji atitraukti nuo 
tiesioginių darbų nevertėtų. 
Kurie galės, prisidės. Nėra

KADA ATSIRADO KORTOS
Kortų gimtinė Indija. Į Eu

ropą jos, atrodo, pirmą kartą 
pateko 1320 m., kai žaidėjas 
Gringoneris jomis ėmė žaidin- 
ti silpnaprotį prancūzų karalių 
Karolį III.

— Ilgą laiką kortos buvo ga
minamos Prancūzijoje, bet jau 
17 amžiuje jas ėmė gaminti ir 
anglai.

— Dabar kortose vartojamos 
spalvos, ženklai ir figūros. Se
niau jos buvo kitaip žymimos. 
Pvz., Italijoje buvo vartojami to
kie ženklai: taurė, kardas, pini
gas ir lazda (tai atitiko keturis 
tų laikų visuomenės luomus: 
dvasininkus, karius, pirklius 
darbininkus).

Draugija skaudžiai nuken
čia, kai miršta tokie veiklūs 
nariai kaip Antanas Gintneris 
ir Shapelis. Tačiau, nežiūrint 
tų nuostolių, darbas turi būti 
tęsiamas toliau. Juo labiau 
toks darbas, kuris buvo supla
nuotas anksčiau. Sakysime, su 
rengimas šokių. Tam parengi
mui Hollywood Inn svetainė 
(2417 \V. 13rd St.) jau buvo 
paimta prieš kurį laiką. Taip 
pat užsakyta ir Joniko orkes
tras šokiams, šokiu vakaras 
įvvks šeštadieni, vasario 12 d.

ja. susidedanti iš M Nvberie- 
zos, J. Didžbaho ir A. Kaino- 
nio raportavo. jog knygos per
žiūrėtos ir surasta, kad viskas 
tvarkoje. Draugijos korespon 
dentė buvo išrinkta Ona švir- 
mickięnė.

Kadangi pasitaikė labai šal
tas oras, " tai i susirinkimą at- 
vyko neperdaugiausia narių. 
Sekantis susirinkimas įvyks va 
sario 25 d, įprastoje vietoje. Pra
sidės 8 vai. vak. O. švirmickas

z

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

šia 
tas

1739 So. Halsted Street, Chicago. Illinois 5C608
ir

LA j^r A. A. VA M A tA VA VA.A JKJ c • — e # e * *

Tie paprastieji dar-*aip- kaip vienas krtas mėgina
tikrai neturėjo geres- 

savo vaikus iš- 
sugrubusių ran- 

tikėda-

tęs

są

kad, deja; pa
karta dar nėra 

įrodžiusi savo pareigos. Iš tos 
kartos turime daug mokslinin
kų, inteligentų, tikrai daug 
stipriau atsistojusių už jų tė
vus, šiame krašte pradėjusius 
savo kelią su šluotomis ran
kose ar metų metais kovoju
sius ir kovojančius už duonos 
kąsnį ir lietuvybei paramą fab
rikuose, 
dirbant, 
bininkai
nių sąlygų, bet 
mokslino savo 
kų darbu, išauklėjo, 
miesi iš savo vaikų daugiau, 
negu jie patys galėjo duoti. Jie 
bus naudingi lietuviškam 
tinumui.

Žinoma, jie ir uždirba, 
čiau supku rasti aukotojų
rašuose jų vardus, sunku rasti 
įėjusius į lietuviškąją veiklą. 
Sveikiname įėjusius, bet jų 
taip mažai, taip mažai.

Prašau pasakyti, kodėl? Ar 
tėvai, skirdami savo laiką už 
kasdieninį duonos kąsnį, ne
sugebėjo daugiau vaikus pa
ruošti lietuvybei? Tas, žino
ma, labai natūralu. Nuovargis 
darbovietėje daug prisidėjo, ir 
tėvai mažai beturėjo laiko stip
riau daiginti tautos išlikimo 
daigus. Ar jaunimo organiza
cijos nepajėgė gyviau įtaigoti 
jaunuosius? Kaip jau ten bu
vo, taip, bet šiandien, kada 
akivaizdžiai kyla pačios jau 
nosios kartos likimas, priva
lėtų susirūpinti visi alei vieno.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINĘ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.
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 
čeki ar Money orderį tokiu adresu:

daryti išvadas: jaunimui vis
ką atiduokime, o paskui jis 
nueis savo keliais. Tokia išva
da nėra tiksli, nes nei tokių 
minčių skleidėjai, nei šio ra
šinėlio autorius negali nieko 
garantuoti, o šnekėti prieš įvy
ki, spėlioti, tai dar nėra joks 
konkretus sprendimas. Many
čiau, kad jaunimui turėtume 
daugiau tikėti. Kada mes tikė
sime juo, jis mumis irgi dau
giau tikės.

Vienur kitur spaudoje skai
tėme ir kritiškų atsiliepimų 
apie Jaunimo Kongresą. Būta 
atsiliepimų ir iš pačių jauni
mo atstovų tarpo. Tačiau tie 
atsiliepimai nebuvo pikti, jais 
nenorėta Kongresui pakenkti, 
bet tik įtaigoti, kad tas Kon
gresas būtų geresnis. Bet ko
kia kritika mūsajame gyveni
me yra tikrai sveikintinas reiš
kinys, nes be kritikos pažanga 
sustos, Panegyrikos tik daž
nokai smukdo darbą: jeigu 
jau viskas labai gerai, tai kam 
dar ieškoti būdų ką nors ge
riau padaryti, kurti?

IŠ esmės žiūrint į Jaunimo 
Kongresą, būtų tikslinga duo
ti Kongresui siūlymų, bet tie 
siūlymai neturėtų būti pikti, 
kaip nepikta buvo paruošia
mųjų darbų kritika. Mūsų są
lytis su jaunimu turi būti gied
ras, o išsiaiškinant ramiai ir 
gražiai būtinus klausimus, pri
artėsime prie tikrai įspūdingo 
Antrojo Laisvojo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso.

Romantikų teorija apie 
Lietuvos žodžio atsiradimą
Lietuva metraštyje supranta

ma kaip žemė tarp Nemuno. Ne
ries ir Dauguvos. Lietuva ši 
žemė imta vadinti todėl, kad ten 
gyvenę žmonės grojo ąžuolinė
mis dūdomis. Mat, Kernius sa
vo tėvų kalba, atseit, lotyniš
kai, vadinęs žemes prie minėtų 
upių krantų “litus” ir dūdas, 
kuriomis grojo ten gyvenę žmo
nės “tuba”. Paprasti žmonės ne
supratę šios kalbos, ištarę “li- 
tusba”, atseit, tiesiob “Lietuva”.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagielės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS tN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50. s

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00. -

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma siu knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čeki ar

HUMORAS

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608

Humoras — tai vienintelis 
dvasios kūrinys, per kurį siela 
taip sandariai mūsų kūne užda
ryta, kad laisvai ir plačiai kvė
puoti gali. Bern. Shaw

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Km

ęj INSURtP

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

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

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

UNIVERS -—:—;—---

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS
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1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigoa pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Ruošia “mokslininkus” JAV 
lietuviams kiršinti

Praeitą savaitę mes informavome Amerikos lietu
vius apie Vilniuje sudarytą Užsienio ideologinių srovių 
tyrinėjimo probleminę tarybą. Amerikos lietuvių tarpe 
esančios politinės lietuvių ideologinės srovės labai pana
šios į pačioje Lietuvoje buvusias ideologines sroves. Lie
tuvoje tų srovių tyrinėti okupantui nėra jokio reikalo. 
Ten čekistas pastatė revolverį prie pakaušio ir baigė su 
ideologiniu sovietinio komunizmo priešu. Visai kitaip 
reikalai stovi laisvame pasaulyje, ypač Amerikoje. Kul
ka okupanto priešų Amerikoje neišnaikinsi, reikia ieško
ti kitų priemonių.

Okupantas įsitikino, kad čekistai ir policijai dirban
tieji įvairūs žurnalistai — policininkai yra nepajėgūs 
įkąsti gerai organizuotų ir darniai veikiančių įvairių 
ideologinių srovių. Nei vienas policininkas laisvose dis
kusijose negali susipratusio lietuvio įtikinti, kad rusų 
pavergtoje Lietuvoje įvesta “tarybinė” santvarka yra 
geresnė už nepriklausomoje Lietuvoje buvusias pačias 
blogiausias santvarkas. Pati blogiausioji valdžia didelei 
lietuvių tautos daugumai buvo geresnė, negu dabar pri
mesta “komunistinė” valdžia.

Diskusijoms laimėti reikia pamokytų ir protingesnių 
žmonių. Praeitų metų pradžioje okupantas parinko ke
lis apdairesnius komjaunuolius ir pervarė juos per įvai
rius specialius kursus. Šiais metais jau buvo sudarytas di-: 
dėsnis branduolys, kuriame 6 paruoštieji jau aiškino, ku
ria kryptimi teks vesti tyrinėjimą, kad užsienio lietuvių 
ideologines sroves jie galėtų geriau pažinti, tas sroves 
suskaldyti ir “atitraukti nuo jų platesnes mases”. Ko
munistai keliais atvejais studijavo šią problemą ir priėjo 
išvados, kad be tinkamai paruošto naujų specialistų kad
ro jie nieko nepajėgs padaryti.

Mus pasiekė žinios, kad Naujienos Vilniuje yra nuo
dugniausiai lukštenamos. Kiekvienoje minėtos “tyrinė
jimo tarybos” suruoštoje paskaitoje didžiausias dėme
sys yra kreipiamas į Chicago j e leidžiamą šį dienraštį. 
Taip elgiamasi todėl, kad veik kiekvienas po Ameriką 
važinėjąs ir “tarybinėn” Lietuvon grįžęs keliautojas 
skundėsi šiame dienraštyje iškeltais argumentais. Poli
ciją ir valdžią turinčius labiausiai erzindavo Naujienose 
keliami “komunistinės” praktikos faktai. Jiems buvo 
labai sunku išaiškinti, kad Lietuvos komunistų partijos

centro komiteto sekretoriaus Karolio Požėlos mylimą | STRIKAins 
žmoną Katrę Minske reikėjo sušaudyti. Jai net neleido' 
parašyti savo atsiminimų apie gyvenimą kartu su tokiu’ 
dideliu komunistų partijos veikėju. Ji net neturėjo pro
gos pasakyti, kaip jiedu susipažino, kaip ji nešiojo Po
žėlos paruoštas informacijas į sovietų atstovybę ir atsto
vybės buvo gaunamos instrukcijos Požėlai ir visam Lie
tuvos komunistų partijos centro komitetui. Jai neleido 
aprašyti, kaip Požėla, patyręs apie ruošiamą perversmą 
prieš Mykolo Sleževičiaus vyriausybę ir visą demokratinę 
santvarką, įsakė žmonai galimai greičiau, dar prieš per
versmą, išvažiuoti į Sovietų Sąjungą..

Specialiai paruošti “mokslininkai” tyrinės ne tiktai 
ideologines Amerikos lietuvių sroves, taip vykusiai ir vie
ningai pajėgiančias pasipriešinti Lietuvos pavergimo įtei
sinimui, bet ieškos būdų,kaip tas sroves suskaldyti, sukir
šinti, suerzinti. Jie turės nustatyti faktus ne tiktai apie 
ideologines sroves pačioje Amerikoje, bet jiems teks dau 
giau žinoti ir apie lietuvius komunistus. Užsienio lietuvių 
ideologinių srovių tyrinėtojai turės dar gerokai pasiknisti 
Kaune ir Vilniuje apie paties Karolio Požėlos veiklą, 
jiems teks nuvažiuoti ir į Minską, kuriame buvo parašy
ta nepaprastai įdomi Lietuvos komunistų istorija.

Kad palengvintume tiems “tyrinėtojams” darbą, 
mes čia priminsime dar vieno lietuvio komunisto svajo
nes, užsimojimus ir likimą. Turime galvoje raudonosios 
armijos gen. Vytautą Putną, dalyvavusį kovose prie Var
šuvos, ėjusį prieš sukilusius Kronštato jūrininkus, norė
jusius atstatyti demokratinę santvarką Rusijoje, išmu- 
šusį iš Omsko baltagvardiečius, o vėliau atstovavusį so
vietų karo jėgas Japonijoje, Vokietijoje ir Anglijoje. Po 
Varšuvos nelaimės, Putna laimingai pasiekė sovietinę 
užfrontę, pailsėjo ir rado reikalo parašyti tuo metu pra
dėjusiam garsėti sovietų rašytojui A. Serafimovičiui ilgą 
laišką. Tame laiške jis aiškino savo komunistines nuotai
kas. Be kitų dalykų, jis ten šitaip prisipažino:

“Jūs galite įsivaizduoti psichologinę būklę lie
tuvio valstiečio, kurį ilgus metus engė lenkų dvari
ninkai, kai jis jaučia, kad nuo jo priklauso — ar su
stabdyti dvarininko širdies plakimą, kai jis turi ga
limybę atkeršyti už dešimties vargdienių kartų. Da
bar, kai aistros kiek aprimo, ramiai analizuoju klau
simą ir matau, kad prie Varšuvos buvau apimtas 
aistros, buvau pasiruošęs sprogti, bet paimti Var
šuvą, ir šios būsenos pasekme tapo stebuklai, ku
riuos darė raudonarmiečiai sustiprintos Pragos ir 
Varšuvos gynybos pozicijose. Ir mes būtume paėmę 
Varšuvą, bet dėl nesėkmės, kuri ištiko toli nuo mūsų 
buvusius kaimynus, lenkai mus “atkirto” nuo Rau
donosios armijos, jie mums užtvėrė atsitraukimo ke
lius, iš kurių buvome juos nušlavę kaip viesulas nu
šluoja lengvas drožles”.

ST Ir vis dėlto šitokia komunistine aistra apimtas lietu
vis komunistas 1937 metų birželio 11 dieną pačių komu
nistų Maskvoje buvo sušaudytas.

“Tyrinėtojams” teks išaiškinti, kodėl komunistams 
teko žudyti tokį karštą komunistą. 1

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis;, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Rekašius pats muša ir pats rėkia 
(Tęsinys'

Z. V. Rekašius, perskaitęs tą 
anglės laišką, susidaro “pasibai
sėtinai biaurų” vaizdą apie Lie
tuvą. Tad jis rašo: “Egzotiški 
rašiniai apie puslaukinių tautų 
gyvenimą dažniausiai sukelia 
keistų minčių. Nejučiomis ir pa
galvojau, ar jie dar valgo žmo
gieną, ir kaip turėtų šios pri
mityvios tautelės gyventojas iš
sigąsti, patekęs į modernios ci
vilizacijos išvietę ir pamatęs to
kius negirdėtus, neregėtus tech
nikos stebuklus. Tiesa pasakius, 
taip nepagalvojau, kadangi, pa
sirodo, ši puslaukinė tautelė gy
vena Baltijos pakrantėje ir va
dinasi lietuviais”...

Reiškia, kad jūs, anglai ir 
anglės, atseit, ir lietuviai, nera
šinėkite apie dabartinę padėtį 
sovietų rusų okupuotoje Lietu
voje, nevaizduokite kokiomis 
priemonėmis Lietuva yra nive
liuojama iki pačios Rusijos ma
sių gyvenimo lygio, nes profe
soriui Rekašiui dėl to susidaro 
“pasibaisėtinai biaurus vaiz
das” ir kyla klausimas “ar jie 
(suprask, lietuviai) dar valgo 
žmogieną”!

Kaip jau minėjau, profesorius 
ir daktaras Z. V. Rekašius savo 
lyrikai apie “puslaukinę taute
lę pasaulio pakraštyje” inspira
ciją sakosi gavęs iš vieno anglų 
žurnalisto, pasiskaitęs sovietų 
išleista propagandinę brošiūrą 
“SSSR - Lithuania”, parašyto 
Chicagos arkidiocezijos savait
raštyje “The New World” straip
snio, kuriuo pasipiktino to pa
ties laikraščio skaitytoja irgi 
anglė Mary Delaney. Ji išreiš
kė savo pasipiktinimą, kad to
kie žurnalistai, kurie iš viso Lie
tuvos nepažįsta, o tik pavaikš
čioję po Vilnių ir paskaitę įvai
rių propagandinių lapelių prira
šo visokių nesąmonių, nes, esą, 
žinoma, kad užsieniečiams Į ki
tas okupuotos Lietuvos vietoves 
lankytis, Okupanto griežtai yra 
uždrausta.’ 

Z

Kad okupantas ekskursantams 
į okup. Lietuvą iš anksto nusta
to tam tikrus maršrutus, tai 
mums aiškiai yra žinoma iš grį
žusiųjų. Be to, ir ekskursijų va
dovai iš anksto ten vykstantį įs
pėja, kad tik ten ir ten bus ga
lima važiuoti. Jei kas norės su 
giminėmis pasimatyti, tai jie 
bus atvežti į “Gintaro” viešbu
tį Vilniuje. Taigi, iš “moderniš
ko” okupanto kalėjimo į kalė
jimą.

Z. V. Rekašiui nebeaišku, kaip 
ponia Mary Delaney apie okup. 
Lietuvą galėjo taip “pasibaisė
tinai” parašyti. Pirmiausia, Lie
tuvoje ji nebuvusi. Rašanti tik

anglų kalba ir tik į angliškus 
laikraščius. Ir viename sakiny
je Rękašius ją “pagauna”, kad 
jai pavykę nuostabiai gerai vie
nu sakiniu išsakyti Vilniaus 
miesto reikšmę Lietuvai bei nuo
taikas, kurios lietuviui sukelia 
šio miesto vaizdas. Tad jos ži
nios, apie šiandieninį Lietuvos 
gyvenimą, nesančios imtos nei 
iš sovietinių šaltinių, nei iš neu
tralių užsieniečių straipsnių ar 
knygų. Didžiausias nuopelnas 
esąs jos laiško, kad ji labai ge
rai parodanti, kokį įspūdi mes, 
išeivijos lietuviai, paliekame ki
tiems savo informacijomis apie 
Lietuvos likimą.

Kokių informacijų dr. Rekašius 
nenori žinoti

Apie okup. Lietuvą šiandien 
ir angliškoji visuomenė jau turi 
pakankamai žinių. Laiško au
torė nebuvo toki naivi, kaip Z. 
V. Rekašius kad sako: “Nieko 
baisaus, kad kokia tai naiviai 
galvojanti moteriškėlė ir pati
kinti tą “išeivijos spaudos pro
paganda”. Taigi, jau ir Z. V. 
Rekašius mūsų išeivijos spau
dą vadina tik “propaganda”. Čia 
jis jau nebeužsimerkęs tiesiai 
pučia į tą patį komunistų ragą.

Mrs. Delaney sėmėsi žinių iš 
patikimų žmonių, kurie tuos 
siaubingus okupacijos laikus 
pergyveno, kurie tai savo aki
mis matė ir savo kailiu viską 
pernešė. Apie Lietvos okupan
to žiaurumus ji galėjo pasiskai
tyti ir knygų, kurių jau yra iš
leistų ir anglų kalba, kaip tai: 
dr. B. Armonienės “Leave Your 
Tears in Moskow”, “Grįžimas į 
laisvę” — Stefanijos Rokienės, 
Sibiro tremtinės atsiminimai, 
apie sunkią pavergto lietuvio da
lią, čikagietės įspūdžiai komu
nistų pavergtoje Lietuvoje, Jo
no Kapačinsko “Siaubingos Die
nos” — atsiminimai apleidžiant 
Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų,, 
ir daug jau anglų kalba turi
mos istorinės medžiagos apie 
komunistus — laisvų tautų pa
vergėjus. Taip pat ji galėjo pa
siskaityti ir kito anglo kores
pondento Maskvoje Marą de Vi- 
liers straipsni, kuris savo ten 
patyrimus plačiai rašė anglų 
spaudoje. Jo straipsnis buvo 
atspausdintas ir Toronto “The 
Telegram” dienraštyje. Ten de 
Viliers rašė apie privilegijuotas 
specialias partiečių krautuves, 
kur paprastas darbo žmogus ne
gali įeiti. Net jis pats, patekęs 
į tą krautuvę, sargybinio už ran
kos buvo išvestas, o kai paklau
sęs kodėl, gavęs atsakymą: “Tau 
čia negalima eiti”, ir viskas.

Toliau jis rašė apie ilgas eiles 
prie krautuvių, apie pirkimus

etc. Jis rašė, kaip ji® atvykę 
j vieną departameetinę krautu
vę pasipirkti, radę 4-rių stalų 
eilę, bet patarnautojai buvę tik 
prie vieno stalo. Jis rašo: “Pa

tarnautojas paprašė, kad mes 
susitvarkytume dokumentus. 
Prie stalo laukė ilga rusų eilė. 
Kaip ir visose rusų laukimo ei
lėse, buvo spaudžiamasi, juda
ma, ieškoma kuo nusiskųsti, 
murmamą. Ten buvo netvarkin
ga eilė, bet geros prigimties žmo
nių masė. Mes atsistojome į eilę. 
Mes buvome eilėje 27 nr., bet 
prie mūsų vis nauji atsistoda
vo. Teko sugaišti daug laiko”... 
Toliau jis aprašo apie aukštąją 
komunistų klasę, apie partijos 
elitą, apie jaunimą ir restora
nus^. Savo straipsnį Maskvos ko
respondentas anglas . baigia: 
“Daug kartų mes stebėjome pyk
stančius jaunuolius, kurie buvo 
neįsileidžiami j privilegiuotųjų 
restoranus. Jie žymiai drąsiau 
išreiškia savo pyktį, negu vy
resnieji. Jūs negalite tai vadin
ti opozicija, bet sistema, kuri 
augina pati sau prieštaraujan
čius. Gal paskutinis žodis gali 
būti Lenino, nes ten polemikoje 
jie visuomet remiasi Lenino 
raštais”.

Leninas rašo: “Pilnas ir popu
liarus pasikeitimas istorijoje 
niekur neįvyko be nesvarių putų, 
kurios kyla iki viršūnės, be 
avantiūristų, be sukčių, be pa
taikavimų, be pagirūnų, kurie 
prikimba prie neprityrusių nau- 
jintojų”... Taigi, tokių anglų 
Maskvos korespondentų straips
nių yra jau pilna ir angliškoji 
spauda, tad Z. V. Rekašiaus 
minimai laiško autorei nebuvo 
ko rinkti pletkinių arba kaip jis 
mini “propagandinių” medžiagų, 
o galėjo pasisemti patikimos ir 
rimtos medžiagos iš pačių ang
lų spaudos, kurioje apie ko
munistiniuose kraštuose įvestą 
nužmoginimo sistemą — san
tvarką jau. yra užtektinai.

(Bus daugiau)

KAS NAMŲ GALVA?
Prancūzijos visuomeninės nuo

monės institutas kreipėsi į vy
rus su tokiu klausimu:. “Kas ko
manduoja namuose?” Buvo ap
klausta 500 vyrų.

305 vyrai atsakė: “Mano žmo
na”.

194 vyrai atsakė: “Mano uoš
vė”.

Tiktai vienas vyras tvirtai ir 
aiškiai pareiškė: “Aš”.

Patikrinus paaiškėjo, kad tas 
vyras jau ketveri metai yra naš
lys.

• Netiesa, kad negalima kur
ti be namų. Marius Katiliškis

• Kelionė į mėnulį automo
biliu užtrūktų 160 dienų, kelei
viniu lėktuvu 20 dienų.

V. KRĖVE

Vyriausybės sudarymas
Iš pirmosios bolševikų 
okupacijos Lietuvoje

4
— Nedrįstu apie tai pranešti Dekano

zovui, tikėdamasis, kad “rytas protinges
nis už vakarą” (utro večera mudrennieje). 
Tikiuosi, kad tamstos atsakymas dar nega
lutinis, — kalbėjo Pozdniakovas.

Apie dešimtą valandą ryto ties namais, 
kur gyvenau, sustojo automobilis. Užsie
nio reikalų ministerijos šoferis Įteikė man 
Merkio trumpą laiškeli, kuriuo kviečia ma
ne atvykti tuojau į prezidentūrą pasitarti 
svarbiu reikalu.

Gerai žinojau, kuris tai buvo reikalas. 
Žmona patarė nevykti, bet mane sugundė 
noras tiksliau sužinoti, kokioje padėtyje 
mūsų krašto reikalai ir papasakoti, ką esu 
išgirdęs iš Dekanozovo. Be to maniau, kad 
būtų nemandagu Merkio atžvilgiu, jei jo 
kviečiamas atsisakyčiau pas ji nuvykti.

Merkys buvo blogai nusiteikęs, sutiko 
mane su surūgusiu veidu. Jo nuotaika man 
buvo suprantama, nes ir aš pats jaučiausi 
ne geriau. Vargu ar buvo lietuvių tarpe 
nors vienas padorus asmuo, kuris tomis 
dienomis nebūtų buvęs skausmo pagautas.

— Tai ką? — pratiesdamas man ranką 
klausia jis su pikta šypsena: — nesutinki 
įeiti Į vyriausybę?

Supratau, kad jis jau buvo Sovietų at

stovybės painformuotas apie mano nusitei
kimą tuo atžvilgiu.

— Nesutinku, nes negaliu imti pareigų, 
kurioms nepajėgsiu. Ne aš sudariau sąly
gas joms atsirasti...

— Manai, kad aš čia esu kuo dėtas? — 
piktai atsikirto Merkys, neleisdamas man 
net sakinio baigti. — Jau išdūmė, kuris 
kaltas, net nepasitaręs su savo vyriausy
be. .. Tautos Vadas... Antrasis Vytautas... 
Lietuvos ginkluotų pajėgų viršininkas... 
Sušaudyti tokį vadą!. ..

Čia Merkys tokiais atsiliepė apie Sme
toną žodžiais, jog jų aš čia pakartoti ne
drįstu.

Merkys buvo senas mano pažįstamas 
dar iš studentavimo laikų, bet paskutiniai
siais metais retai mums tekdavo susitikti.

Piktai išsikoliojęs, jis lyg aprimo ir jau 
ramesniu balsu ėmė pasakoti apie šių die
nų nelaimingus Įvykius, pasibaigusius 
faktine Lietuvos okupacija.

Generolui Černiui pasitraukus iš minis- 
terio pirmininko pareigų, vos vieną sa
vaitę pavadovavus ministerių tarybai, jo 
vietai užimti Prezidento buvo pakviestas 
jis, Merkys. Generolas Černius nepanorė
jo sutikti, kad būtų patenkintas Maskvos 
valdovų reikalavimas ne tik atleisti iš pa
reigų vidaus reikalų minister} pulkininką 
Skučą, bet dargi ji suimti ir padėti į kalė
jimą, kaip nusikaltusi leidimu, o gal net 
tiesioginiu įsakymu pagrobti raudonosios 
Įgulos kareivius ir tuo pasitarnauti iš jų 
iškvostomis žiniomis kaimyninei valstybei.

Prezidentas ir dalis ministerių Tarybos 
narių, nors žinojo, kad visi šie kaltinimai 
yra išgalvoti provokacijos tikslais, visgi 
manė, kad, patenkinus šį, nors neteisėtą 
ir mūsų suverenitetą žeminusi reikalavi
mą, bus išvengta didesnio pavojaus, ir su
siras galmybė vėl atkurti nors šiek tiek pa
kenčiamus santykius su Maskva.

Tokios nuomonės buvo ir Merkys. Pul
kininkas Skučas buvo priverstas pasitrauk
ti iš pareigų ir prezidento paliepimu suim
tas ir padėtas Į kalėjimą drauge su Sau
gumo departamento direktorium Povylai- 
čiu.

Dabar Merkys tikėjosi, kad asmeniniu 
pasimatymu su SSSR užsienių reikalų ko
misaru Molotovu jam pasiseks likviduoti 
nesusipratimus ir atkurti “abišaliu pasi
tikėjimu paremtus santykius”.

Molotovas sutikęs jį priimti. Nutarta 
buvo, kad ra misteris pirmininkas vyks Į 
Maskvą Urbšio, užsienio reikalų ministe- 
rio lydimas.

Maskvoje buvo sutiktas labai šaltai, be
veik nedraugiškai, be įprastų tokiais atve
jais mandagumo požymių. Mūsų atstovas 
Maskvoje pareiškė, kad jis iš mūsų vizito 
nieko gero nelaukiąs. Jam atrodė, kad Pa
baltijo valstybių likimas jau nutartas, ir jų 
nepriklausomybę gali išgelbėti tik stebuk
las. Jis sužinojęs iš atitinkamų šaltinių, 
kad viena iš kliūčių anglams susitarti su 
bolševikais buvusi anglų nesutikimas pa
aukoti šių kraštų laisvę ir nepriklausomy
bę Maskvos naudai. Su kuo nesutiko ang

lai, be abejonės, su lengva širdimi sutiko 
Reicho vyriausybė.

Merkys nebuvęs taip pesimistiškai nu
siteikęs, bet apsilankymas pas Molotovą jį 
Įtikinęs, kad Natkevičius gal visai neklys
ta, taip manydamas. Molotovas jokiais 
klausimais kalbėtis su Merkiu nepanorėjęs, 
tik griežtoje ultimatyvinėje formoje jam 
pareiškęs, kad Lietuva turi: a) be mažiau
sio pasipriešinimo Įsileisti naują raudono
sios armijos dalinių tokį skaičių, kokį ras 
reikalingą SSSR vyriausybė, b) tuojau per
leisti tų daliniii žinion visus Lietuvos aero
dromus, c) sudaryti naują Lietuvos vy
riausybę iš asmenų, kurie pasižadėtų lo
jaliai vykdyti visus Lietuvos įsipareigoji
mus SSSR atžvilgiu ir d) pagaliau leisti 
laisvai veikti Lietuvos komunistų partijai. 
Tik šias sąlygas priėmus ir jų griežtai prisi
laikant Lietuva gali tikėtis, kad jos laisvė 
ir vidaus santvarka liksią nepažeistos.

Merkiui nieko kito nebeliko, kaip tik 
skubiai vykti namo, pranešti Prezidentui 
ir Ministerių tarybai apie šias sąlygas, o 
taip pat aptarti, kaip šiuo atveju pasielgti.

Urbšys, užsienių reikalų ministeris, dar 
pasilikęs Maskvoje, tikėdamasis, kad gal 
jam pasiseks pasiekti šiek tiek švelnesnių 
sąlygų.

Grįžęs į Kauną Merkys tuojau apsilan
kęs prezidentūroje ir padaręs Prezidentui 
nuodugnų pranešimą. Tą patį vakarą bu
vo sušaukia prezidentūroje Ministerių Ta
ryba padėčiai apsvarstyti. Buvo daug kal
bėta iki gilios nakties. Nuomonės pasis

kirstė. Vieni tvirtino, kad ultimatumą 
tenka priimti su visomis pasėkomis, nes 
yra didžiausias reikalas išlošti laiko ir , lo
jaliai vykdant Maskvos reikalavimus, steng 
tis išvengti konfliktų nors iki karas pasi
baigs. Kiti manė, kad geriau pasipriešinti 
raudoniesiems daliniams, nors dėl akių, o 
paskui pasitraukti vyriausybei su visa ka
riuomene į Vokietiją. Temato pasaulis, 
kad Lietuva yra jėga okupuota, o ne savu 
noru įsileido raudonuosius.

Prezidentas Smetona palinko pirmai 
nuomonei, ir jo balsas nusvėrė. Buvo nu
tarta pranešti Maskvai Prezidentu vardu, 
kad SSSR vyriausybės sąlygas jis yra pri
verstas priimti, o generolas V. Vitkauskas 
yra įgaliojamas sutikti raudonosios armi
jos dalinius ant Lietuvos sienos ir pasira
šyti atitinkamą aktą. Be to, buvo nutarta 
kitą dieną vienuoliktą valandą ryto vėl 
susirinkti visai Ministerių Tarybai prezi
dentūroje ir aptarti kitus klausimus, susi
jusius su priimtu ultimatumu.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A U I I E N A

Jos visad rašo
TEISYBE
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ANNA BALIONAS 
«IV, AUSŲ, NOSI‘9 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiao *alvf4 PRo$p«ct 8-322$ 
Rezid. WAlbrook 5-507S 

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. -“to, 
ato 7 iki 9 vaL vak. 'rreč. uždaryta'

Ra Ui. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pula»*j Rd. (Crawford 

Madical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neaiaibepią, sKammnir 3'14-8012 
Tolafu' PRospoct 8-1717

DR. S. BlEZiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-b 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Irečiad. ir sekniad. olisas uždarytas. 

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolof. 695-0533

Fox Valley Modicai Confer 
MO Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Kinugas Valadka Skrantone klebonavo

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisac HEmfock 4-5349 

Razidu 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrai, penktadieni nuo 1—5, tree. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1S1N - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Ofiso tol.: HE 4-181 o arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antradn ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šesta- 

' (bernais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
Mataras. .. . . t
Trečiadieniais uždaryta.

The Scranton Times savo š. 
m. sausio 31 d., pirmadienio 
numeryje įsidėjo straipsnį su 
velionio kun. Mykolo Valad- 
kos atvaizdu. Antrašte “Fat
her Valadka Dies; Pastor 
over 40 Years” rašoma:

Kun. Mykolas Valadka, Lie
tuvių Katalikų Tautinės Die
vo apveizdos Bažnyčios klebo
nas, 223 O ak Street, po ligos 
mirė sekmadienį Robert Pa
cker Memorial Hospital, Sayre. 
Jis buvo tos bažnyčios klebo
nu daugiau kaip 40 metų.

Gimęs Lietuvoje, jis toje ša
lyje buvo išmokslintas ii- 1927 
metais įšventintas į kunigus.

Atvykęs į Ameriką jis neuž
ilgo suartėjo su Tautine Kata
likų Bažnyčia ir 1929 metais

patapo Dievo Apveizdos Baž
nyčios klebonu. Išskiriant 
trumpus laikotarpius, kuriais 
jis organizavo bažnyčias Wil
kes Barre ir Lawrence, Mass, 
visą kitą laiką jis buvo prie 
Dievo Apveizdos Bažnyčios. 
Jis prižiūrėjo naują statybą ir 
padidino įrengimus.

Jis buvo Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje vykdomosios 
tarybos ir union ložės, Laisvų
jų ir Priimtųjų Masonų bei 
Keystone Konsistorijos narys. 
Jis buvo autorius kelių knygų 
ir straipsnių apie bažnyčios vi
daus reikalus ir lietuvių pa
veldėjimo kultūrinių pagrin
du

Jis paliko Kanadoje gyve
nančią dukterėčią ir keletą gi
minaičių Lietuvoje.

Toliau straipsnyje praneša 
ma apie velionio laidotuves 
to$ parapijos kapinėse ir pri
mena aukas skirti Lietuvių 
Tautinės Bažnyčios Statybos 
Fondui.

SAN FRANCISCO, CALIF.
Šaunus San Francisco lietuvių 

žiemos balius
Sausio 22 d. San Francisco 

lietuviai puikiai atžymėjo Lie
tuvos Operos 50-sias sukaktu
ves su ištraukomis iš Verdi Ope
ros LA Traviata.

GRADINSKAS
IŠPARDAVIMAS , 

BAIGIASI 2. 15. 72 
KAINOS SUMAŽINTOS NET 

$200.00
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

! LIETUVI, EIK PAS LIETUV1I 
----------------------- ---------

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Hilna • para ūda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAibrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71$t St. — Tol. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairi y atstumy.
ANTANAS VILIMAS

323 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

Tai progai iš Los Angeles at
vyko Algimanto žemaitaičio va
dovaujami solistai, būtent: Bi
rutė Dabšienė, Antanas Pava- 
vasaris, Rimtautas Dabšys ir 
pianistė Raimonda Apeikytė.

Jie puikiai atliko programą. Po 
meninės dalies sekė vakarienė 
ir šokiai, užsitęsė iki po 2 vai.

Programos patrauklumą paro
do gausus lietuvių ir svečių da
lyvių skaičius — 100 su viršum. 
Tai yra didelis pasisekimas, nes 
normalūs S. F. lietuvių pobūviai 
tepajėgia sutraukti tik pusę to 
skaičiaus. Svečių tarpe matėsi 
ir svetimtaučių: p. Lusik, estų 
bendruomenės" pirmininkas (at
silankė su ponia) p. Klątko — 
naujai išrinktas Pavergtų Eu
ropos Tautų S. F. apylinkės pir
mininkas, prof. Mrs. W. Swora-

PLEASE*

Ultramodernus paminklas statomas Malaizijoje, netoli sostinės 
Kuala Lumpur.

Pir.KITB JAV TAUPYMO BONUS !

■4L

Ml
I 
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I

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYčiA 

2443 WEST 63rd STREET 
T.l.fonii; pr 8-0833 Ir PR 8-0834

s

kowski — lenkų pirmininkas, ir 
taipgi atstovai nuo čekoslovakų 
ir vengrų tautinių grupių. Daug 
dalyvavę ir čia gimusių antros 
ir trečios kartos lietuvių.

Pavykusio baliaus nuopelnas 
priklauso mūsų losangeliškiams 
svečiams, kurie atliko meninę 
programą, taipgi ir tiems tau
tiečiams, kurie atsivedė savo 
draugus ir pažįstamus. Nuopel
nas priklauso darštiesiems S. F. 
L. B. skyriaus valdybos nariams: 
Vyt. Šliūpui, Lilai Pažemėmenei, 
Alf. Vindašiui, Viki Mėlinaus- 
kienei ir ■ A. Grigaliūnui, taip 
pat ir kitiems darbštiems pa
galbininkams, dirbusiems vaka
ro metu — Vandai Šliūpienei, 
Onai Vindašienei, Julijai Liesy- 
tei-Frazer, Genovaitei Zabors- 
kienei ir Reniui Pažemėnui.

— San Fracisco viešėjo: Vir
ginija ir Algimantas Gureckai 
iš Washingtono, D. C., Rūta ir 
Edmundas Kulikauskai, inž. Al
gimantas šėkas ir inž. Julius 
Raulinaitis iš Los Angeles.

X
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13 !^rd

o caras Aleksejus juos Įremda
vo Į Sibirą ir bausdavo mirtim. 
Anglijoje — plakdavo rykštė
mis, atimdavo pypkes, tabaką, 
o plaukus ar barzdas nukirpda
vo.

(PUTRAMENTAS) 
Linksmumo arba liūdesio valanda*

piu papuošimui ir sezonini 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/1) t
5525 So. Harlem Ave. — 556-1220

ttVAS IR SUNOS

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

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

<845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublie 7-8601

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63 r d STREET 

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

Ofiso teleU 776-2880 
Naujės rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 7Tst St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiad. 
(r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
liaia 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

SOPHIE BARČU ši
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA.
1490 kiL A. AL | 

t l
^Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma 
; dienio iki penktadienio 11—12 

vai. ryto, — Šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 valJ 
ryto. . . ,,

I ’ ’ •
TeL: HEmiock 4-2413

f 7!^ So. MAPLEWOOD AVE.
I CHICAGO. ILL. 40d29
e -x
* --- --------- --- ---- y

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lithuanian National Democratic 
Klubo narni susirinkimas Įvyks trečia
dienį. vasario 9 dieną 8;00 vai. vakaro, 
Hollywood Inn salėje. Visus narius 
kviečiame šiame susirinkime dalyvau
ti, bus vaišės. Kviečia

Bernice žemgulis, rast.

— Chicago* Lietuviu Našliy, Našliu- 
kiy Klubo eilinis narių susirinkimas 
Įvyks vasario 11 d. 8:00 vaL vak. Hol
lywood salėje. Būtinai visi nariai ir 
narės dalyvaukite. Aptarsime 1972 
metu veiklą, ateinančią Valentino 
šventės šokių vakarą ir kitus svarbius 
reikalus. Užbaigus susirinkimą, ivyks 
vaišės su J. Joniko orkestru šokiams.

M. Urbelrs, rast.

BAUSMĖS Už RŪKYMĄ
Seniau su rūkančiaisiais bu

vo labai griežtai kovojama. Tur
kijoje rūkantysis būdavo bau
džiamas taip: j nosies šnerves 
jam įstatydavo pypkę ir jį ve
džiodavo miesto gatvėmis.

Pagal 1638 metų dekretą par- 
davinėjantienas tabaką, Kinijo
je nukirsdavo galvas.

Rusijoje caro Ivano Rūsčiojo 
laikais jiems, nupjaudavo nosis,

ANTANAS ZAKARAS

Mirė 1972 m. vasario mėn. 7 
d., ryte, sulaukęs 94 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje. Karste
lių parapijoj.

Amerikoj išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: dvi dukterė

čios — Ruth Nashkoff. jos vy
ras Herman ir jų šeima, Anna 
Norkus, jos vyras Joseph, sūnė
nas John Zakaras, jo žmona He
len ir jų šeima bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Kapinių Duobkasių 
Unijai — Local 106.

Kūnas pašarvotas Leonard ko
plyčioje, 10821 So. Michigan 
Avenue.

Ketvirtadienį, vasario 10 die
ną 10:00 vai. ryto bus lydimas 
iš koplyčios i Visų šventųjų pa
rapijos bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų bus laidojamas ka
pinėse.

Visi a. a. Antano Zakaro gi
minės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Leo
nard Bukauskas ir Sūnus. TeL 
CO 4-2228.

Vienerių Metų mirties Sukaktis

iiRiKiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiirvrriiifv
POEZIJOS VEIKALAI

Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirguliais, kaip konfetėnus ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:

MARTYNAS TILINDIS
Jau suėjo vieneri metai kai negailestinga mirtis išplėšė iš mūsų 

tarpo mylimą vyrą, tėvą, uošvį ir seneli, kurio netekome 1971 m. 
vasario mėn. 9 d.

Nors laikas bėga, bet mes Tavęs niekados negalėsime pamiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia Tau amžiną ramybę. Ilsėkis ramy
bėje Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuliūdę:
Žmona Olga, sūnus Algis, marti Halina, duktė 
Dalia, žentas Andrius, anūkai: Laura, Viktoras, 
Eli, Arenas.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS ! GERALD AS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: Y Ards 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

VARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Assoeiacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, IIL Phone: OLympic 2-1003

!

i

V. Tumasonisr M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofho telef.* HEmiock 4-2123 
RaeM. tolo»~ Glbson 3-6195 

Priima ligrnius pagal susitarimą. Dėl 
ralandca skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

*
P. SILHKIS, 0. P.
ORTMOPEDAS-PROTEZISTAS

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

VaL?.B--* ir 5—8. Sestadieniaia 9—i
150 West 63rd SK Chicago, III. 60424

help youh <*> 
heart fund” 
help your HEART

1. Z Augustiitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 126 psL Kaina $1.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psi. S2.06.

5. Butkų Juzė, EILERAS4IAI IR RAŠTAI. 155 psl $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina S3.00.
7 Kleopas JurgeUomt, GLUDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINA SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTO. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. S2.00.

14. Baly* Rokša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktu* lyrika, 167 psL, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. S2.50.
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

liai, 92 psL, S1.00.
18. Petras Sagatat, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL S1.00
19. Eugenijus Grvedrs, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. S2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. S3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

j5 psl. $1XA
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujieuc 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orden.
naujienoj

1739 So. HaJsted St, Chieago, 11L 60608
«■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■*■■■* v iKEvrirai wm» a*

I

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-I11I-1139

EDWARD E. BALTUŠIS
Mirė 1972 m. vasario 7 dieną, 2:25 vai. ryto, sulaukęs 56 metų 

amžiaus. Gimęs Chicagoje.
Paliko nuliūdę: sūnus Gary, sesuo Louise, brolis Peter, pusbroliai 

ir pusseserės: Albert Urtis, jo žmona Shirley; Bernice Klemka, jos 
vyras Bruno; Veto Baltrūnas, jo žmona Sylvia, Casey Griken. jo žmo
na Irene ir Vincė Matulis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų Organiza
cijai.

K ūbas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Ketvirtadieni, vasario mėn. 10 dieną 10:30 vai ryto bus lydimas 
iš koplyčios į Chapel Hill Gardens South kapines.

Visi a. a. Edward £ Baltušio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
* Sūnus, sesuo, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika -Evans. Tek RE 7-8600.
II 3* r

F JĮgffiĮ

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone. Y Ards 7-1911

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

Lietuvos okupantai rusai ir saujelė lietuviškųjų komunistų 
naikina Lietuvos kultūrą, religiją ir mūsų tautos geriausius 
sūnus ir dukras. Nežiūrint sužvėrėjusio okupanto siautėjimo 
lietuviška siela gyva, ką liudija Lietuvos patriotų veržimasis! 

*’Į laisvę. Dvasios milžinas — Simas Kudirka savo geležine valia j 
ir drąsa išjudino pasaulio apdulkėjusią sąžinę. Jo šviesus, 
vardas garsina Lietuvos kančias laisvajame pasaulyje.

Šventai tikėdami Lietuvos valstybės laisvės atkūrimu iri *
kovos dėl Nepriklausomybės prasmingumu Chicagos LietuviuiI 
Taryba maloniai kviečia Jus dalyvauti iškilmingame Vasario j 

’ 16-tos minėjime 1972 metų vasario mėnesio 20 dieną 2 valandą! 
AUDITORIUM THEATRE 70 East Congress.

Savo dalyvavimu tautos šventėje ir gausia auka remkime; 
ą, dirbanti Lietuvos laisvinimo darbą.

Visos organizacijos ir pavieniai asmenys prašomi aukas 
siųsti Chicagos Lietuvių Tarybos iždininkui Vladui šoliūnui, 

*3549 West 57th Street, Chicago, Ill., 60629.

Reinkite mus didžiajame Tėvynės Laisvinimo darbe! Vokietijos baldų parodoje buvo išstatyta ir ši patogi kėdė, labai tin
kanti įsimylėjusioms porelėms sėdėti. Kėdės dangtis juda. Ant jo 

galima prikabinti užrašą: "Prašome netrukdyti".

HELP WANTED - FEMALE 
Darbininkių R«ikia

HOUSEKEEPER
General cleaning .& Įauądry^ 5 day 
week. Live in preferred. Must §peak 

some English. References.- - ■* 
Lincolnwood.

673-9190 Days.
Evenings & Weekends 282-4733.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai (r Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

aj% iki 50% nuolaida. Galima pirku 
laimus ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNTllJRE CO. 

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

gas Pleškys — ižd„ Linas Min- 
tautas — ryšininku ir Kęstutis 
Bagdonas — bendriems reika
lams.

Aldona Indreika
Vykdomoji sekretorė

Julius Pakalka
Pirmininkas

■ATVIRAS LAIŠKASseleti ,stii,resnius i^uvybės iš- 
įsiveržimus. 

i

Sunku numatyti galimumus, 
balandžio 29 kad LB Tarybos ir apygardų 

įdieną “Dainavos” stovykloje?atstovai rastų progos atvažiuo- 
Tačiau tomis dienomis čika- ti Čikagon iš “Dainavos” ope- 
;goje vyksta tikrai neeilinis lie- ron. Dėl to, ar nebūtų tiks- 
•,'tuviškas pasireiškimas, tai lie- liau Tarybos sesiją perkelti iš 
ttuviška opera “Jūratė ir Kas- “Dainavos” Čikagon?
;tytis’’. Manyčiau, kad tuos Įvy-I Sunku tikėti, kad sesijos da
rkius reikėtų suderinti. Lietu- lyviai po savaitės vėl (ypač iš 
Anų Bendruomenė, ypač jos va- toliau) važiuotu tik operos pa- 
dovybė, privalo reniti lietuvis- matyti. Dvi kelionės vienos 
kus pasirodymus, privalo bū- savaitės laikotarpyje visiems 
4i su tokiais pasirodymais, juos sunkiai išsprendžiama, 
morališkai paremdama, kar-Į Kada Tarybos sesija buvo 
tu Įtaigodama ir ateityje puo- planuota, gal apie tai nebuvo

* JAV LB Tarybos sesija nu- 
. matyta pradėti 

“Dainavos

Čikagon?

pasvarstyta, gal be blogos va
lios primiršta. Bet laiko yra 
pakankamai susitvarkyti. Jo
kio skirtumo nėra, ar vykstą 
sesijon sustos “Dainavoj” ar 
Čikagoj. Iš tolimesnių vieto
vių važiuojantiems lygiai tas 
pat.

Mano siūlomu atveju, ma
nau, ir sesijos dalyviai ir pa
čios operos vadovybė būtų pa
tenkinti.

Jonas Vaičiūnas, 
LB Vid. Vak. Apygardos 

vicepirmininkas

KAS IŠRADO VAIKŲ 
MUŠIMĄ?

Griežtai tėvo nubaustas, ; 
šiametis Fernandas klausia:

— Tėte, kai tu buvai mažas, 
ar senelis mušdavo tave?

— Taip.
— 0 kai senelis buvo mažas, 

ar jam taip pat kliūdavo nuo tė
vo?

— žinoma.
— O tavo seneliui nuo jo tėvo ?
— Taip pat.
— Norėčiau žinoti, koks idio

tas pradėjo pirmasis!

še-

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

VASARIO 16-TOS MINĖJIMĄ 
ruošia vasario 20 dieną, sekmadienį, 

2 vai. po pietų 
AUDITORIUM THEATRE 

70 East Congress Street
Lietuvių tautos laisvės kovu sukaktį paminės Akademija ir kon

certu.
Akademijos pranešėjus šiomis dienomis paskelbsime, o koncerte 

giedos Chicagos Lietuvių Operos Choras, Lietuvių Meno Ansamblis 
Dainava, gros pianistas Andrius Kuprevičius, dainuos solistės Gina 
čapkauskienė ir Aldona Stempužienė. Diriguos ir akompanuos ma
estro Aleksandras Kučiūnas.

Bilietų kainos tokios: nuo $1.00, S2.00, $3.00, $3.50 iki $4.00. 
Chicagoje iš anksto juos galima gauti Marginiuose.

Kviečia visus šiame minėjime dalyvauti
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

L. Vyčių “Atsiminimai 
Lietuvos” bus vasario 19 d.
...Metinis Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas Įvyks šeš
tadienį, vasario) 19 dieną. Illi
nois — Indianos apskričio vy- 
čiaia šiemet pagerbs ir įteiks 
pažymėjimą Dr. Leonui Kriau- 
čeliūnui. Visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Parengimas 
prasidės 6 val.mak. Vakarienė 
bus 7:00 vai. Programa bus 
trumpa bet reikšminga ir įdo
mi. Prašoma iš anksto rezer
vacijas padaryti skambinant 
Jonui Evans, tel. RE 7 - 8600.

Įėjimas S7.50 asmeniui. Sta
lelius, dešimčiai asmenų irgi 
galima užsisakyti.

Minėjimas įvyks Vyčių salė
je, 2453 IV. 47th St.

VISOS TOKIOS
Skelbimų lentoje kabojo 

no Paryžiaus teatro afiša, re
klamuojanti naują pjesę “Mano 
žmona — pantera”.

Netrukus toje afišoje ranka 
kažkas Įrašė “Mano — taip pat”.

vie-

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, iamė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: l

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — VARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 80629. • TeL WA 5-2787 
DId«IIs pasirinkimas įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI. tALDYTUVAI, MAISTAS. PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, 111. 6060$. — Tel. 254-3320

Ivairiq prekių pasirickimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

Galima gripo epidemija
Džiovos instituto Chicagoje 

direktorius Dr. Carnow per
spėja, kad šią žiemą yra ga
lima gripo epidemija Vidur- 
vakariuose, taigi ir lllinojuj. 
Gripas praeitų metų gale siau
tė Europoje, persimetė Į Nau
jąją Angliją, dabar plinta ir 
Chicagoj su apylinkėmis. Nors 
skiepai nuo 
veikti tik po 
vis tiek Dr. 
skiepytis.

Norint nuo 
svarbu esanti 
peratūra, 
ta, o tik 
laipsnių, 
žiausiai 3 
namu. C

gripo pradeda 
2 ar 4 savaičių, 

Carnow pataria

gripo apsisaugoti 
kambariu tem- 

kad nebūtų per šil- 
truputi aukščiau 70 
Apsirgus gripu ma- 
— 4 dienas neiti iš

DIPLOMATAS

— St. Xavier Kolegija kovo 8 
pradeda 10 savaičių suaugu
siems švietimo kursą paskaitų 
ciklu “Lietuvių kultūra ir ci
vilizacija”. Paskaitoms pa
kviesti Įvairių sričių žinovai: 
Lietuvos istorijos, tautiškumo 
ir rezistencijos, kalbos ir lite
ratūros, politikos ir gyvenimo 
krypčių, tautosakos ir tauto
dailės, taip pat apie Amerikos 
lietuvių atsiekimuš visose sri
tyse. Kviečiami registruotis 
bet kokio amžiaus ir išsilavi
nimo asmenys. Registracijos 
mokestis yra 30 dol. ' Informa
cija ir registracijos blankai 
gaunami kolegijos Adult Edu
cation raštinėje, 103-rd & Cent 
ral Park )Ave., Chicago, III. 
60655. Tel. PR 9 - 3300. Inž. 
Antanas Rudis yra tos kolegi
jos patikėtinių taryboje.

— Frank Stanionis, Naujie
nų bendradarbis ir veiklus lie
tuviškose organizacijose, stai
ga susirgo ir gydosi Lorettos 
ligoninėje, 559 kambaryje. Mar 
kus bei kiti ištikimi jo draugai 
yra susirūpinę jo sveikata ir 
linki greitai pasveikti.

— Stepas Lukauskas išrink
tas Jaunimo Kongreso Tvar
kos pakomisijos pirmininku. 
Vacys šaulys — sekr., Mindau-

— Neiv Britain, Conn., lie
tuviai minės Nepriklausomy
bės šventę vasario 20 d. Iškil
mingos pamaldos šv. Andrie- 

’ jaus bažnyčioje bus 10:30 vai. 
Minėjimas Įvyks 2 vai. popiet 
Lietuvių svetainėje. Kalbės 
teisėjas Frank Monchunas iš 
Windsor, Conn. Programoje 
dalyvaus muz. Jo. Beinoro va
dovaujamas choras, Lituanis
tinės mokyklos mokiniai ir A. 
Stasiųkevičienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė.

— Linden, N,. J. Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius ir 
vietos organizacijos ruošia Ne
priklausomybės minėjimą va
sario 27 d. 4 vai. popiet Lietu
vių Laisvės Parko salėje, 840 
Mitchel St. Programoje daly
vaus sol. Irena Stankūnienė ir 
Mečislovas Razgaitis, kompoz. 
J. Stankūnas ir Vinco Kudir
kos Lituanistinės mokyklos 
mokiniai. Bus žymūs kalbėto
jai ir bendra vakarienė. Altos 
skyriaus pirm, yra V. Tursa.

— Lietuvių meno ansamblis 
Dainava giedos iškilmingų pa
maldų metu. Vasario 20 d. 10 
vai. ryto, šv. Kryžiaus bažny
čioje. Pamaldas organizuoja 
Chicagos Lietuvių Tarybos vi
cepirmininkas kuti. 
Stasys.

— Vasario 16~osios 
mas Įvyks vasario 20
p. p. Visos lietuviškos organi
zacijos prašomos tą dieną ne
rengti jokių parengimų ir skait 
tingai dalyvauti minėjime.

Chicagos Lietuvių Taryba

— Liet. Ev. Feformatų Gene
ralinis Superintendentas kun. 
St. Neimanas ir Liet. Ev. Liut 
Tėviškės parap. klebonas, kun. 
Ansas Trakis, Įeina Į Vasario 
16 minėjimo komitetą Čikago
je.

Adolfas

minėj i- 
d. 2 vai.

Vasario 16-ji bus minima 
Ev. Liut Tėviškės bažny- 

iškilmingomis pamaldo-
Liet.
čioje
mis vasario 13 d. 10 v. r. Pa
maldas laikys parapijos kun. 
Ansas Trakis.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa rengia Lietuvos nepri
klausomybės akto paskelbimo 
minėjimą š. m. vasario 13 d., 
sekmadieni, 2val. p. p. Vyčių 
salėje. Paskaitą skaitys Algir
das Budreckas. Po paskaitos 
meninė dalis ir kavutė. Šau
liai ir visuomenė yra maloniai 
kviečiama dalyvauti. Įėjimas 
visiems laisvas.

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

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina S1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

Kaip vadiniesi, berneli, klau
sia policininkas vaiką.

— Taip pat, kaip mano tėve
lis.

— O kaipgi tavo tėvelis vadi
nasi?

— Taip pat, kaip ir aš.
— Jei toks mandras esi, tai 

pasakyk man, kaip tave mama 
valgyti šaukia?

— Valgyti manęs šaukti ne
reikia, visada pirmutinis at
vykstu prie stalo, — atsakė ma
žas diplomatas.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos valdybos posėdyje bu
vo nutarta paskirti Altui 825.00.

★ Noriu pirkti gerame stovyje 
vieno savininko vartota auto
mobilį. Skambinti vakare tarp 
6 ir 8 ir ryte tarp 8 ir 10 valan
dų. Tel. $47-5638. (Pr).

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SUBURBAN WEST BY OWNER 

Large: size 5 room brick home. Fini
shed basement, 2Vz car garage, double 
romer lot, quiet lovely neighborhood.

Many extras.
Priced lower 30’s.

2035 So. 23 AVE., BROADVIEW 
Phone 345-4657

LAIMINGI NAMAI

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

»- ■ - - - ............................

Filmę ir televizijos aktorius Richard 
Jaeckel pagaliau gavo didesni vaid
menį "Sometime* a Great Notion' 

filmo.

★ Vasario 16-tos tradicinė Chi- 
cagos ir apylinkės lietuvių daili
ninkų meno paroda įvyks 1972 
m. vasario 12-20 dienomis Čiur
lionio galerijoje. Iškilmingas 
parodos atidarymas šeštadieni, 
vasario 12 d. 7:30 vai. vak. Pa
rodos lankymas — savaitės die
nomis 7—9 v. v., savaitgaliais

FOR SALE t— 3 BEDROOM IN 
LEMONT

This ranch home with a full basement 
and 2% car garage has a large lot, 
beautiful shrubbery, taxes under $400, 
wall to wal carpeting. For appoint
ment can BETTY or PAUL TORALA.

815 — 838-7553 
DOW REALTY 

JOLIET, ILLINOIS

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel, 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tat: REpublic 7-1941

Federalinlp ir vaistuos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas ■

REAL E S T A T I 
Parašų paliudijimas 

NOTARYPUBLIC 
Draudimo Informacijos 
IN S U RA N C E
NAUJAS ADRESAS

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

★ Drs. Henrikas ir Elena Ar- 
monai (Baltimore), pagerbda
mi a. a. kpt. J. Pušneraičio tau
rią asmenybę, atsiuntė Lietuviu 
Fondui S100, papildydami velio
nio atmint. įnašą iki $300.
LF adresas: 2422 West Mar

quette Rd., Chicago, Hl. 60629, 
tel. 312 — 925-6897. (Pr).

★ Norintieji vykti autobusais Į 
Vasario 16 minėjimą Auditorium 
teatre, prašomi registruotis 
ALTos raštinėje tel. 778-6906 
dienos metu nuo 9 iki 5 vai. ir 
vakare nuo 7 iki 9 vai. Bilietai 
į minėjimą gaunami Margi
niuose.

Chicagos Lietuviu Taryba 
(Pr).

TIKRAI AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metu. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14,500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.__  a

12 METŲ 2 butų geriausias mūro 
namas. 2 atskiri šildymai, 2 auto ga
ražas, pačiame Marquette Parke. — 
$37,700

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,900.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
demus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29,000.

ftEMfrS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr_ 
do 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šŪuma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40 500.

C KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu" vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar- 
ąuette'Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas. 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. — Tik S88.00C. . . .

NERIS RE AL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas******^*—

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning 1 naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie 
karnas 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. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVB.

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

HOME INSURANCE
Cell; Frank Zapolis 
3208W W. 95th St.

GA 44654
♦ 1972 m. — L. Fondo dešimt

metis. Užbaikime milijoną! Š. 
m. vasario mėn. 26 d. Čikagos 
LF vajaus k-tas rengia vakarą- 
balių Inn Motion salėje, 5820 S. 
Kedzie Avė., Chicagoje. K-tas 
kviečia Čikagos ir apylinkės lie
tuvius ir liet, organizacijas da
lyvauti ir ta proga įstoti į LF na
rius, o narius — savo įnašus pa
didinti. Vietas rezervuoti skam
binti: iki 4 vai. p. p. 927-9672, po 
4 vai. — 233-4.345. Įnašus siųsti 
arba asmeniškai įteikti: LF būs
tinė, 2422 West Marquette Rd.,, . .I zornt. JDaroas 
Chicago, Ill. 60629, tel. 925-6897. > ir gerai, prityrusių darbininkų. Kat 

(Pr)

; OsuMty C0Tp?nv

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Tildomi aut© motorai, stabdžiai, 

tvno-ups Ir t. t.
4S24 $©. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILU TEU VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE” —TTTRT GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

' nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III 

TEU- 776-5888
Anketai Gerbeilauskat m




