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LAISVĖS IDĖJOS NEMIRŠTA!
MIELI LIETUVIAI!

Pirmojo pasaulinio karo griūvėsiu šešėlyje vasario 16 d. 1918 
m. atgimė nauja valstybės Lietuva — LAISVA NEPRIKLAUSO- 

■ MA LIETUVA. Prasidėjo gražus ir kūrybingas gyvenimas. Lie
tuviai visame pasaulyje vieningai prisidėjo prie Lietuvos at
gimimo ir stiprėjimo. Ypatingai didelį vaidmenį Lietuvos atsikū
rime suvaidino Amerikos Lietuviai. Jie jautriai išgyveno visus 
Lietuvos vargus bei džiaugsmus ir niekada neužmiršo savo tėvų 
šalies. Todėl ir komunistiniam okupantui užgrobus Lietuvą 1940 
metais jie pirmieji išėjo viešai tą smurto aktą paneigti ir Lie
tuvos interesus ginti, kur tik galėjo, laisvajame pasaulyje. Jų 
įkurtoji Amerikos Lietuvių Taryba jau virš 30 metų vadovauja 
sunkiam ir atsakomingam Lietuvos laisvinimo darbui.

Visi žinome ir suprantame,
kad laisvės niekas neatneš vel
tui. Tik savo pastangų dėka ją 
galime atgauti. Kovoti už lais
vę yra sunkus, daug ištvermės
ir pasiaukojimo reikalaująs dar
bas. Pasiaukojimo ir pasišven
timo iš lietuviu visų.

Kiekviena auka, kiekvienas 
pasiryžimas, pasiaukojimas, 
kiekvienas darbas prisideda 
prie artėjimo į laisvės tikslą.

Maskva naikina mūsų žmones, 
griauna mūsų tautiškus, religi
nius papročius, panaikino mūsų 
valstybę, bet niekada nepajėgs 
panaikinti mūsų troškimo lais
vai kalbėti, kurti, gyventi, mūsų 
vilčių ateičiai, nes mes giliai ti
kime kiekvieno žmogaus laisvės 
instinktu, meile savai Tautai, 
kiekvieno žmogaus jausmu, sie
kimu — laisvu, nevaržomu, ne
kalinamu būti.
- Simas Kudirka-atėjo sustiprin- 

;ti, prikelti „mūsų sąžinę W mei
lę 'Tėvynėr ir' pasakytimums, 
kad Lietuva yra dar gyva, kad 
mūsų broliai ir sesės nori lais
vės ir laukia mūsų pagalbos. Mū
sų visų,, jaunų ir senų, vaikų 
ir tėvų — kiekvieno lietuvio pa
galbos!

Kudirkos žodžiai teisme “pra
šau nepriklausomybės mano Tė
vynei Lietuvai” yra testamen
tas mums visiems, pavergtos Lie
tuvos ir laisvojo pasaulio lietu
viams.

Ateitis priklauso Lietuvai — 
nes laisvės idėjos nemiršta, tik 
mūsų pareiga yra nenukrypti ir 
ištvermingai bei vieningai tai 
siekti.

Dr. Kazys Bobelis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Pirmininkas
1972 m. vasario 16 d.

Prezidento užsienio 
politikos raportas
WASHINGTONAS. — Prezi

dento Nixono raportas kongre
sui apie JAV užsienio politiką 
atidengė Amerikos pastangas 
Pakistane, kad Pakistano val
džia nenužudytų bengalų vado, 
dabartinio Bengalijos premjero, 
šeiko Rahmano. Kartu šiame 
raporte šiek tiek paaiškinama 
JAV parama Pakistanui ir nu
sistatymas prieš Indiją.

Indija rimtai ruošėsi, sakoma 
raporte, pulti visomis jėgomis 
Vakarų Pakistaną ir planavo at
plėšti nuo Pakistano jo valdomą 
Kašmiro provincijos dalį. Jei 
Amerika nebūtų įsikišusi diplo
matiniais keliais ir nebūtų pa
spaudusi Indijos, karas Azijo
je nebūtų pasibaigęs ir tai būtų 
turėję įtakos kitose pasaulio da
lyse, sakoma prezidento rapor-

Prezidentas Nixonas trečia
dienį pareiškė, kad jis savo Ki
nijos politikos negrindžia sovie
tų - kinų įtempimais. Bū*ų pa
vojinga išnaudoti tuos įtempi
mus, Amerika neturi nei inte-

IS VISO PASAULIO

TRENTON. — Visa Amerikos
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Vokiečiai pastatė naują lėktuvą, kuris pakildamas plasnoja sparnais kaip paukštis.

spauda paskelbė šį retą sąžinin
gumo pavyzdį. Leo Scaduto, dir
bęs New Yorko įstaigoje, kiek
vieną savaitę duodavo doleri sa
vo bendradarbei Nancy Colac- 
chio, kad ji, gyvendama New 
Jersey valstijoje, nupirktų jam 
tos valstijos loterijos bilietą. Lie
pos mėn. jis, }<aip paprastai, pa
davė jai dolerį, o pats išvažiavo 
pas gimines į Wisconsina ir ten 
mirė nuo širdies smūgio. Pra
ėjo daug laiko, mergina nupirko 
jam bilietą ir apie jį pamiršo, 
tačiau netikėtai suradusi jį sa
vo rankinuke, patikrino laik
raštyje laimėtojų numerius ir 
pamatė, kad jos turimas bilietas 
laimėjo 50,000 dol. Sąžiningoji 
mergina susirado velionies ben
dradarbio našlę ir jai atidavė pi
nigas. “Tai lyg dovana iš kapų”, 
pareiškė našlė. Loterijos direk
torius patvirtino spaudai, kad 
bilietas neturėjo jokios pavardės 
ir su juo bet kas galėjo atsiim
ti pinigus. “Retas draugišku
mo ir garbingumo pavyzdys”, 
pridėjo jis.

Amerika stiprina 
aviacijos jėgas

WASHINGTON AS. — šiaurės 
Vietnamui pradėjus didinti sa
vo kariuomenę Pietų Vietnamo 
pasieniuose, Amerika nutarė su
stiprinti savo karinės aviacijos 
jėgas. Buvo nutrauktos lėktuv
nešio “Constellation” atostogos 
Hong Konge ir jis pasiųstas at
gal Į fronto linijas prie Vietna
mo krantu, kur plaukioja kiti du 
lėktuvnešiai: “Hancock” ir “Co
ral Sea”.

Be to, kaip paskelbė Pentago
nas, iš Amerikos bazių Abilene, 
Texas ir Fort Worth, Texas, į 
Guamo salą išsiunčiama dar vie
na eskadrilė didžiųjų strateginių 
B-52 bombonešių. Guamo sa
loje jų jau yra apie 40. Eska
drilėje yra apie 15 lėktuvų.

Jei Hanojaus komunistai pra
dėtų didesnį puolimą P. Vietna
me, kur tie puolimai padidintų 
grėsmę ten likusiems amerikie
čiams, Pentagonas kirstų šiau
rės Vietnamui sustiprintomis 
aviacijos jėgomis.

reso nei kompetencijos kištis į 
tų komunistinių galybių ideolo
ginius ginčus, pareiškė -prezi
dentas.

Esą ženklų, pareiškė preziden
tas kongresui skirtame* užsienio 
politikos raporte, kad sovietai di
dina ir gerina savo tarpkontinen- 
tinių raketų sistemą. Preziden
tas pažadėjo neleisti, kad šių 
ginklu balansas tarp Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos keistųsi 
Amerikos nenaudai.

SUOMIJAI SUNKU '
HELSINKIS, Suomija. — . 

rezignavo Suomijos vyriausybė. 
Rezignavo vyriausybė, įvyko pa: 
savaičių, bet naujos valdžios ka 
atvejais esti, rezignavusi valdi 
ilgai ji tas pareigas eis, tai pr 
dabartinė padėtis, atseit, kiek d; 
nauja vyriausybė.

Parlamento rinkimai nepakei
tė atstovų sudėties. Tiesa, soci
aldemokratai laimėjo tris nau
jus atstovus. Jų reprezentaci
ja parlamente bus didžiausia, ■— 
turės 55 atstovus.-.Antroje vie
toje yra Centro partija, prave
dusi į parlamentą 35 atstovus 
(pralaimėjo vieną). Kitos par
tijos —-; a Jų yja astuonios — 
pravedė ,į parlamentą po kelis 
ar keliolika atstovų. Kadangi 
parlamentas susideda iš 200 na
rių, tai, aišku, kad valdžią ten
ka sudaryti koalicinę, nes nei 
viena partija daugumos neturi. 
O sudarymas koalicinės valdžios 
kaip tik ir yra didžiausia pro
blema: partijoms yra sunku, 
kaip sakoma, “susigiedoti”.

Kaip jau priimta, valdžią su
daryti pasiūloma vadui partijos, 
kuri daugiausia turi atstovų par
lamente. šiuo atveju kviečia
mas valdžią sudaryti socialdemo
kratų vadas Rafael Pasio. Ta
čiau nedaug tėra vilties, kad jam 
tai pasiseks. Tada, žinoma, ir 
vėl bus pakviestas buvęs prem
jeras, dr. Ahti Karjaleinen, Cen
tro partijos vadas.

Rvšiai su Rinka
Dabartinę valdžios krizę su

kėlė daugiausia Suomijos pa- 
sinešimas užmegzti glaudesnius 
ekonominius santykius su Ben
dros rinkos valstybėmis. To
kiems santykiams yra priešin
ga Maskva. Suomija todėl nori 
palaikyti gana artimus ekono
minius ryšius su Bendros rin
kos valstybėmis, neįsipareigo
dama tapti tos rinkos nariu.

Toks sandėris Bendros rin
kos valstybėms yra priimtinas, 
nes jos galėtų iš Suomijos gau
ti daugiau miško ir medienos 
(o tai kaip tik ir sudaro tris ket
virtadalius Suomijos eksporto).

O kaip tai atsilieptų į Suomi
jos ekonominį gyvenimą?

Suomija turėtų įsileisti dau
giau prekių ir įvairių dirbinių. 
Dėlei to, sakoma, gana skau
džiai nukentėtų Suomijos pra
monė: batų, tekstilės ir metali
nių daiktų gamyba. Savaime su
prantama, kad tai prisidėtų prie 
padidinimo nedarbo, kuris ir 
dabar sudaro rimtą problemą.

Kekkonen pasitrauks?
Baimė didesnio nedarbo ir 

pablogėjimo ekonominės padė
ties ir yra svarbiausia priežas-

SUDARYTI VALDŽIA r - - v
iau praėjo keturių mėnesiai kaip 

kuriai vadovavo- Teuwo Aura, 
•lamento rinkimai prieš ketvertą 
ip nėra, taip nėra. Kaip tokiais 
ia tebeina savo pareigas. Kaip 
klausys nuo to, kaip ilgai tęsis 
ir laiko praeis, kol bus sudaryta 

tis, kodėl partijos negali susi
tarti dėl koalicinės valdžios su
darymo. Tiesa, kai kuriuos bū
simai valdžiai nemalonius daly
kus pasistengė pašalinti dabar 
valdžios pareigas einanti vy
riausybė, pakeldama kainas duo
nai, elektrai, važmai autobusais 
ir t. t.

Prezidentas,- JJjJfo - Kekkonen, 
kuris stengiasi- palaikyti gerus 
santykius tiek su Vakarais, tiek 
su Rytais (atseit, Maskva) šio
mis dienomis pareiškė, jog jis 
paskutinį kartą vyksiąs į Mas
kvą. Tai reiškia, jog jis yra nu
taręs daugiau į prezidento pos
tą nebekandidatuoti. Tačiau reiš
kiama viltis, kad jis savo nu
sistatymą pakeis. Kitą asmenį, 
kuris sugebėtų tokią pusiausvy
rą išlaikyti tarp Vakarų ir Ry
tų, būtų labai sunku surasti.

SAPPORO. — žiemos Olimpia
doje greito čiuožimo rungtynė
se po aukso medalį laimėjo dvi 
jaunos amerikietės: Dianne Ho- 
lum, 20 m. ir Anne Henning, 16 
m. Įdomu, kad jos abi priklau
so tam pačiam klubui — North
brook, Illinois.

Metalo darbininki ir meno mokytoja Kent universitete, Ohio vai- 
stijoje Mary Ann Scherr, yra brangiu metalu *p*<i*listė, papuolaly 

gamintoja.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

JAV vyriausybė pasiūlė 
kongresui įstatymą, kuris vers
tų ligonines ir gydytojus aiš
kiai paskelbti, kiek už ką imama, 
kokie patarnavimai kiek kainuo
ja. Gydytojų sąjunga — AMA 
— jau pasisakė prieš šį planą ir 
žada prieš jį kovoti.

♦ P. Vietnamo prezidentas 
Thieu televizijoje pripažino, kad 
tarp Amerikos ir jo vyriausybės 
yra nuomonių skirtumų dėl po
litiniu nuolaidu komunistams. 
Jis pabrėžė, .kad valstybės se
kretoriaus Rogers pareiškimai 
spaudai liečia Vietnamo suve
renumą, kad kai kurie spręndi- 
mai nėra tik Amerikos reikalas, 
bet liečia ir Saigoną.

+ Amerikos delegacija Pary
žiaus taikos derybose paskelbė, 
kad ateinančią savaitę ji sesi
joje nedalyvaus dėl komunistų 
ruošiamų demonstracijų prieš 
karą Vietname.

Du prancūzai parlamenta
rai, sugrįžę iš Pekino, pareiškė, 
kad Kinijos premjeras, pasakęs, 
jog jis su Nixonu apie Vietna
mą visai nekalbės.

< Apie 10 amerikiečių gydy 
tojų važiuos į Bengaliją padėti 
bengalams daryti abortų opera
cijas toms bengalėms moterims, 
kurios buvo išprievartautos pa
kistaniečių kareivių karo metu. 
Apskaičiuota, kad tokių moterų 
yra apie 200,000

end Gremžt Lžtanaman Mį ia Aamics
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VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖ TURĖS 
APEITI BUNDESRATO OPOZICIJĄ 
BONA. — Vakarų Vokietijos senatas — bundesrat — tre

čiadienį 21 balsu prieš 20 atsisakė ratifikuoti kanclerio Brandto 
su sovietais ir su Lenkija pasirašytą nepuolimo sutartį, šis bal
savimas po penkių valandų karštų debatų užvilkins, bet nesustab
dys, sutarties ratifikavimą, nes, pagal Vokietijos konstituciją, 
žemieji parlamento rūmai gali paprasta balsų dauguma panai
kinti senato nutarimą. Žemuosiuose rūmuose vyriausybės koa
licija — socialdemokratai ir laisvieji demokratai — turi šešių 
balsų persvarą. , ■ .

Amerika tebelaiko 
šv. Stepono karūną
VIENA. — NYT koresponden

tas Austrijoje Paul Hofman ap
lankė tremtinį kardinolą, Ven
grijos katalikų laisvės simbolį, 
Josef Mindszenty. čia jis pa
tyrė, kad prezidentas Nixonas 
garantavęs kardinolui, kad Ame
rikoje slaptoje vietoje laikoma 
vengrų šventojo Stepono karūna 
bus toliau laikoma Amerikoje 
ir nebus atiduota dabartinei 
Vengrijos komunistinei valdžiai, 
nors ji ir daro didelį spaudimą.

. šv. Stepono karūna amerikie
čiams buvo įteikta karo metu. 
Kur karūna laikoma, težino tik 
Amerikos prezidentas, Popiežius 
ir dar keli pareigūnai Ameriko
je. Be brangiais akmenimis pa
puoštos karūnos amerikiečiai pri
ėmė iš vengrų patriotų 1945 m. 
gegužės mėn. karališkąją Ven^ 
grijos sosto lazdą, orbą ir auk
su išsiuvinėtą karalių skraistę.

Prieš tūkstantį metų popie
žius Sylvestras II-sis padovano
jo Vengrijos pirmajam karaliui 
Steponui tą karūną, priimdamas 
Vengriją į krikščionių tarpą 
Vėliau karalius buvo paskelbtas 
šventuoju. Visi vengrų kara
liai per šimtus metų buvo karū
nuojami ta karūna ir ji vengrų 
laikoma ne tik brangia relikvija, 
bet ir istoriniu laisvės simbo
liu. Komunistų režimas daug 
metų bando ją iš Amerikos at
gauti ir kartu su ja — legalios 
valdžios aureolę. Kardinolas 
Mindszenty priešingas tai idė
jai, kad karūna patektų į laisvės 
ir religijos priešų rankas.

Lenkai restauruoja
Varšuvos pili

VARŠUVA. — T - ' - ap
silankiusi “Chrii'.ti_ 3c:"'n Mo
nitor” korespondentė Charlotte 
Saikowski rašo apie ten atstato
mą seną Lenkijos karalių pilį 
ant Vyslos upės kranto, ši pi
lis buvo pastatyta 13-tame šimt
metyje, pirma ji buvo medirė. 
Lenkijai tapus karalyste, kara
lius Zigmantas III-sis perki'ė 
Varšuvon sostinę iš Krokuvos ir 
Varšuvos pilis tapo karalių, o vė
liau prezidentų būstine, šiuose 
rūmuose posėdžiaudavo ir Lie
tuvos-Lenkijos karalystės sei
mai.

Vokiečiai pilį 1944 m. sude
gino, nors lenkams pavyko iš
gelbėti apie 4,000 įvairių ver
tingų istorinių meno kūrinių, 
skulptūrų, senų baldų. Gomul- 
kos režimas ilgai atidėliojo pi
lies atstatymą, aiškindamas, kad 
tam reikės apie 500 milijonų 
zlotų. Naujasis Giereko reži
mas nutarė pilį iš naujo pasta
tyti, tačiau privačiomis lėšomis, 
šiuo metu tos lėšos renkamos vi
soje Lenkijoje ir lenkų tarpe už
sienyje. Specialus komitetas jau 
surinko apie 110 mil. zlotų. Au
koja komunistai ir nekomunis-

Senato opozicija sutarčiai 
prieštarauja daugiausia dėl ne
aiškumų joje. Opozicijos kal
bėtojai reikalauja iš vyriausy
bės paaiškinimų šiais klausi
mais: ar sutartis neužšaldys vi
sų dabartinių sienų ta prasme, 
kad užkirs kelią ateityje sujung
ti abi Vokietijos dalis, pripažįs
tant šioje sutartyje ir dabarti
nę sieną tarp abiejų Vokietijos 
dalių Kitas klausimas: ar su
tartis nepakenks vokiečių tau
tybės gyventojams Sovietų Są
jungoje ir Lenkijoje, ar jie ir 
vėliau galės, po sutarties rati
fikavimo, bandyti tapti Vokie
tijos piliečiais, ar jie galės su
grįžti į Vokietiją, jei to norė
tų.

Opozicija prikiša vyriausybei, 
kad sutartyje yra daug neaiškių 
vietų, kurios gali sudaryti pro
gą sovietams ateityje kištis į 
Vokietijos vidaus reikalus. Be 
to, kancleris Brandtas neišside
rėjo šioje sutartyje iš sovietų, 
kad jie atsisakytų savo “nugalė
tojoj teisių”, suteiktų II-jo Pa
saulinio karo laimėtojams Jung. 
Tautų čarterey. Tos teisės numa
to, kad “nugalėtojas” turi tei
sę įsikišti į “buvusio priešo” rei
kalus, jei tas buvęs priešas gre
sia nugalėtojo interesams.

Suharto lanko 
savo kaimynus

JAKARTA. — Indonezijos 
prezidentas Suharto šią savai
tę lanko savo kaimynus: Austra
liją, Naująją Zelandiją ir Fili
pinus. Jo kelionė bus baigta va
sario 15 d. Indonezijai svarbu 
palaikyti su kaimynais geru pre
kybos ryšius. Suharto skatina 
australus, kad jie daugiau pirk
tų Indonezijos žibalo ir kitų ga
minių. Skatinamas ir Austra
lijos kapitalo investavimas In
donezijoje.

Iš Ramiojo vandenyno pasi
traukus britams ir vis toliau 
traukiantis amerikiečiams, Piet
ryčių Azijos šalys turės pačios 
vienos atsverti Kinijos, Japoni
jos ir Sov. Sąjungos įtaką toje 
pasaulio dalyje. Todėl Indone
zijos vyriausybė siekia stiprin
ti ryšius su kaimyninėmis ša
limis.

tai, katalikai ir ateistai. Mokyk
lų vaikai atsisako saldumynų, 
seneliai aukoja pensijas ir nie
kas neabejoja, kad pinigai bus 
surinkti ir pilis atstatyta.

Speciali istorikų komisiją nu
sprendė, kad pilis bus naudoja
ma iškilmingiems valstybės ak
tams, ambasadorių kredencialų 
priėmimui, doktoratų įteikimui 
ir pan. Numatoma įrengti mu
ziejus, Paderewskio kambarį, 
užsienio lenkų kambarį, Kosciuš
kos mauzoliejų. Jau išvalyti ir 
pataisyti pilies gotiški rūsiai. 
Visa pilis bus baigta statyti 1974 
metais. Dar treji-ketveri me
tai truks vidaus Įrengimams už
baigti. Tada Varšuva ir visa 
l^enkija turės dar vieną ryšį su 
savo praeitimi.



ANT DEGANČIO LĖKTUVO SPARNŲ
K. Šimkus: Iš karo lakūno atsiminimy

Lietuvos karo aviacijos 50 Į 
metu sukakties proga Amerikos 
Lietuvių Aero Klubas Chicago jei 
išleido dvigubą žurnalo “Plieno 
Sparnai” numerį, kurį redagavo 
du seni Lietuvos aviatoriai V. 
Peseckas ir E. Jasiūnas. Abu 
daug patyrę ir žurnalą paruošė 
taip, kad pradėjęs skaityti nebe- 
dali nutraukti ir ne aviatorius 
būdamas.

Iš daugybės žurnale rašančių 
buv. Lietuvos lakūnų atsimini
mų, tuo tarpu, pavyzdžiui, per
spausdinama ištrauka iš Aviaci
jos majoro Kazio Šimkaus atsi
minimų — “Ant degančių spar
nu” :

Kai buvau 6-8 metų amžiaus 
vaikas,, tėvas paskaitė laiKraščio 
žinutę, kad kur tai pasauly (da
bar neprisimenu)' įvyko trauki
nio katastrofa, per kurią žuvo 
ir buvo sužeisti traukinio kelei
viai, išskyrus vieną žmogų. Pa
sirodo, tas visai nenukentėjęs 
keleivis nelaimės metu šaukėsi 
Šventosios Marijos pagalbos.

Tas Įvykis mane taip paveikė, 
jog aš nuo to laiko kiekvieną 
dieną meldžiausi į švenčiausią 
Mariją. Per visą ne trumpą sa
vo gyvenimą turėjau daug vi
sokių pavojingų nuotykių — 
pergyvenimų: lėktuvais, moto
ciklais ir autovežimais, ypač 14 
metų tarnaudamas Lietuvos ka
ro aviacijoje. Ir iš visų pavojų 
išeidavau mažai nukentėjęs arba 
visai sveikas. Visą laiką jau
čiau kokią tai globojančią ran
ką iš aukščiau.

Ar eidamas, ar važiuodamas, 
ar skrisdamas, kai tik galėdavau 
ir turėdavau laiko, meldžiausi į 
Šv. Mariją. Teisingai Šv. Ber
nardas sako, jog nuo amžių ne
girdėta, kad tas, kuris Šv. Mari
jos pagalbos šaukėsi, būtų buvęs 
apleistas — neišklausytas.

1928 m. rugsėjo 21 d. su eska- Į 
drilės vadu kpt. Pesecku (vėliau 
pik. Itn.) išskridome bandyti 
lėktuvą, kuris keletą metų sto
vėjo nenaudojamas angare. Pa- 
skraidę apie pusę valandos virš 
aerodromo, leidomės tūpti. Tuo 
laiku leidosi kitas lėktuvas, tai
gi mes pasukome nuo aerodromo 
miesto link. Aš žiūrėjau atgal, 
aerodromo pusėn, kada aerodro
mas bus laisvas tūpimui. Kai aš 
atsigrįžau į priekį, labai nuste
bau pamatęs kpt. Pesecką, kuris 
valdė lėktuvą, stovintį ant deši
nio sparno. Lėktuvas buvo dvi
sparnis. Pagalvojau, jei jis ma
ne gąsdina, tai nebijau, bet jei 
išprotėjo, tai blogiau, nes mano 
kabinoje nebuvo antrų lėktuvo 
valdymo vairų. Bet tuo pačiu 
momentu pamačiau dūmus, ku
rie veržėsi į mano kabiną. Kai 
atsistojau, pamačiau, kad kpt. 
Pesecko kabina pilna dūmų ir 

•liepsnos.
Tada supratau, kodėl jis išli

po ant lėktuvo sparno. Tuo lai- 
. ku lėktuvas buvo apie 300 metrų 
aukštyje. Tada dar mes skraidė
me be parašiutų.

Mūsų padėtis buvo visiškai 
be vilties išsigelbėt — išlikti 
gyviems. Kadangi lėktuvo va-

,. ------- . . ,,

DESIMTMETIS
LIETUVIŲ FONDAS

išleido dviejų spalvų (rau
dona ir tamsiai žalia) lipinu- 
kus. Kaina — $1.00 už ketu- 
rius' lapus (144 lipinukai) . Kas 
norėtų jįj įsigyti sau ar platini
mui — kreiptis į LF būstinę:
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2422 W. Marquette Rd., 
Chicago, Illinois 60629, 

Tel.: 312 — 925-6897.

Remkite mus didžiajame Tėvynės Laisvinimo darbe!

LIETUVIU VISUOMENEI CHICAGOJE
Lietuvos okupantai rusai ir saujelė lietuviškųjų komunistų 

naikina Lietuvos kultūrą, vėliąją 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 
ir drąsa išjudino pasaulio apdulkėjusią sąžinę. Jo šviesus 
vardas garsina Lietuvos kančias laisvajame pasaulyje.

šventai tikėdami Lietuvos valstybės laisvės atkūrimu ir 
kovos dėl Nepriklausomybės prasmingumu Chicagos Lietuvių

ALTa, dirbanti Lietuvos laisvinimo darba.

Taryba maloniai kviečia Jus dalyvauti iškilmingame Vasario 
16-tos minėjime 1972 metų vasario mėnesio 20 dieną 2 valandą 
AUDITORIUM THEATRE 70 East Congress.

Savo dalyvavimu tautos šventėje ir gausia auka remkime

Visos organizacijos ir pavieniai asmenys prašomi aukas 
siųsti Chicagos Lietuvių Tarybos iždininkui Vladui šoliūnui, 
3549 West 57th Street, Chicago. III., 60629.

Aldona Indreika
Vykdomoji sekretorė

Julius Pakalka
Pirmininkas

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
f............... ............. . ................... ■ ■ ' T

; RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
j I

Naujienose galima gauti puikią knygą, kurios papuoš bet kokh | 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAL gražiai įrišta. 592 pusi. $6.00
K. DIE»OJANTr gražiai įrišta, 464 pusi........... ..  $6.00
Prof. VacK ALEKSANDRYNAS^. I tomas, gražiai

įrištas, 431 pusi. ________________ ___ ___ __ __ 1__ $7.50
Prof. VaeL BriTiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II dalis, 225 pusU įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ___ ____________ _ ___  $2.00

Ūr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p.... $530
Juozas Liūdžfus, RAŽTAI, 250 pusi. -------- -- ------ ---- - -----— $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusU _______________ __ _______ __ ___________ $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IžEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —  $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik -__$10.00

j NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.. Chicago 8. fll. — Tetef. HA MUM

Cuyahoga apskrities pirmininkas Hugh A, Corrigan paskelbė proklamaciją apie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 54 metę 
sukaktį. Tą proklamaciją jis įteikė CIevelando Alto pirmininkui, inžinieriui A. Pautieniui. Proklamacija bus perskaityta šį sek
madienį Clevelande, Vasario 16-tos dienos minėjime. Kiekvienas CIevelando lietuvis šiame minėjime turėty dalyvauti. Ten 

jis yra kviečiamas.

riklis degė, turėjo užsidegti ir 
sprogti benzino bakas, susprog
dindamas ir patį lėktuvą Be to 
nevaldomas lėktuvas, kaip pa
prastai, turėjo įeitų į suktuką ir 
nukristi. Kai visa tai supra
tau, kreipiausi mintimis: “šven
čiausioji Marija, gelbėk!” Ka
dangi dūmai ir liepsna vis dau
giau ėmė veržtis Į mano kabiną, 
tad aš nė nepajutau, kaip perli
pau ant kairiojo lėktuvo spar
no. Pasižiūrėjau žemyn, aplink: 
čia pat Kaunas, Nemunas ir pa- 

. saulis toks gražus, o aš dar toks 

.jaunas (buvau 23 m.) ir jau tu
riu mirti. “Sveika Marija, gel
bėk žūstantį, aš dar taip noriu 
gyventi...” ir stovėdamas ant 
sparno, laikydamasis už spar- 

,nų trosų, ėmiau melstis — kal
bėti “Sveika Marija”. Tuo lai
ku lėktuvas ėmė krypti. Kpt. Pe-. 
seckas, priėjęs prie- kabinos, no
rėjo paimti ranka už vairolaz- 
dės, bet ranką turėjo staiga iš
traukti, nes viduje buvo lieps
na.

Ir taip, būdami tarp dangaus 
ir žemės, stovėdami ant degan
čio ir nevaldomo lėktuvo sparnų, 
mes laukėme mirties arba... ste
buklo, nes jokia žmoniška prie
monė negalėjo mums padėti iš
sigelbėti.

Mačiau žemai aerodrome gru
pę žmonių — tai .buvo lakūnai 
viršininkai ir draugai, kurie, bū
dami bejėgiai mums padėti, la
biau jaudinosi, kaip mes, nes 
laukiančiam mirties nėra ko jau
dintis.

Bet lėktuvas, tai greitėdamas 
tai lėtėdamas (kalniukais), di
deliu ratu suko kairėn — aero
dromo link, visą laiką žemėda
mas. Tada atsirado vilties likti 
gyvam, nes benzinas nesprogsta 
ir lėktuvas kol kas į suktuką 
neina. Nuo to laiko ėmiau ner
vintis. Toje dalyje aerodromo, 
virš kurio nešėsi mūsų degantis 
lėktuvas, bufc’o sugrėbta daug 
didelių kūgių šieno. Pamaniau, 
būtų puikus išsigelbėjimas, jei 
pataikyti iššokti ant kūgio. Ir 
toliau lėktuvas visą laiką žemė
damas suko kairėn, praskrisda
mas aerodromą. Kai prasinešėm 
virš plento Linksmadvaris-Alek? 
„sotas, jau buvo visai žemai. Tuo 
laiku aš pagalvojau, kad kai pra- 
sinešim plentą, šoksiu, nes to
liau buvo tvirtovės pylimas, tvo
ros ir pastatai.

Bet mačiau tik kai sumirgėjo 
plentas ir... daugiau nieko ne
atsimenu.

Pasirodo, lėktuvas, prasinešęs 
plentą kairiuoju sparnu, ant ku
rio aš stovėjau, užkliudė tvirto
vės pylimą ir iš inercijos, apsi
sukdamas 180 laipsnių, nukrito 
nuo pylimo apie 8 metrus aukš
čio. Aš buvau nusviestas apie 
10 metrų toliau nuo lėktuvo, o 
kpt. Peseckas — čia pat po de
gančiu lėktuvu.

Jo laimė, kad čia pat netoli 
buvo Policijos Mokyklos raitė-

SPORTO KLUBAI 
KVOČIAMI REGISTRUOTIS

Apygardinės krepšinio, tink
linio ir stalo teniso visų klasių 
pirmenybės įvyks Chicagoje ko
vo mėn. 11-12 d. Quigley High 
School salėje, 7800 So. Western 
Ave.

Pirmenybėse gali dalyvauti vi
si lietuvių sporto glubai, bei 
sporto vienetai registruoti Spor
to Sąjungoje 1972 metais, šiose 
pirmenybėse ’ dalyvaujančių re
gistracijos terminas yra kovo 
mėn. 5-ta diena adresu: Vitalis 
Umbrasas, Rt. 2, Lemont Rd., Le
mont, Ill. 60439.

Dalyvių amžiaus kvalifikaci
jos:
A klasė gimę 1953 metais ir jaun.
B „ ^.95.6
U , „ „ 1958
D „ „ 1960

Krepšinis bus pravestas vy
rų, moterų, jaunių A, B, C, D ir 
mergaičių A klasėse. Tinklinis 
bus pravestas vyrų, moterų, jau
nių A ir B klasėse.
Stalo tenisas bus pravestas vy
rų, moterų, berniukų ir mergai
čių A, B. C kl.

•Pirmenybėse dalyvaujantis 
klubas, privalo atlikti sekančias 
registracijas:

Iki pirmenybių registracijos 
datos, klubas turi būti užregis
truotas Sporto Sąjungoje 1972 
metams prisiunčiant du egzem
pliorius valdybos sąstato ir mo
kestį $15. Visi klubo valdybos 
nariai privalo būti registruoti ir 
asmeniškai, nes tik tokiu at
veju klubo užregistravimas bus 
pilnas ir galiojantis. Vienas eg
zempliorius siunčiamas Centro 
Valdybai.

Kiekvienas dalyvis turi būti 
registruotas Sporto Sąjungoje 
1972-triems metams iki pirme
nybių registracijos datos.

liai, kurie tuoj pat, lėktuvui nu
kritus, pribėgę ištraukė vadą iš 
po degančio lėktuvo. Aš sąmo
nės netekau nuo smūgio į žemę. 
Jokių sužalojimų neturėjau, jei 
neskaityti dešinio peties (ant 
kurio matyti kritau) sausgys
lių ištempimą.* Kpt. Peseckas ap
degė rankas ir kojas, valdyda
mas lėktuvą.

Lėktuvo benzino bakas, pasi
rodo, nesprogo, nes nuo karščio 
ištirpo cinuotį sujungimai. 0 į 
suktuką neįėjo, nes Peseckas sa
vo kūno svoriu balansuodamas 
ant sparnų, kažkaip išvaldė lėk
tuvą.

Lėktuvas buvo anglų gamy
bos “Sopwith”, paimtas iš bol
ševikų kautynėse prie Jezno, kur 
bolševikų lakūnai turėjo privers
tiną nutūpimu.

šis aukščiau aprašytas įvykis 
buvo vienintelis atsitikimas pa
saulio aeronautikos istorijoje. 
Tuo laiku visa Europos spauda 
aprašė šį įvykį.

Individualinę metinę regis
traciją praveda klubų valdybos, 
prisiųsdamos Sporto Apygardai 
registruojamų narių sąrašus tri
juose egzemplioriuose. Vienas 
egzempliorius siunčiamas Centro 
Valdybai.

Sąrašuose turi būti pažymė
ta pavardė, vardas, gimimo me
tai, mėnuo, diena ir tikslus ad
resas.

Kartu su registruojamų na
rių sąrašu turi būti prisiųstas 
metinis nario mokestis, kuris 
yra: suaugusiems $2.50, A. ir 
B kl. ’1.50, C ir D kl. $1.

Naujiems nariams reikalinga 
užpildyti tris egzempliorius įs
tojimo lapų.

Persiregistruojantiems na
riams reikalinga užpildyti meti
nius registracijos lapus (L-l).

Kiekvienai komandai yra rei
kalinga užpildyti dalyvių regis

Good intentions never saved a penny;

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

That’s -why the Payroll Savings Han 
•porks so wdL It’s a way of saying “Fm 
committed.**

And if s almost effortless. AH you do is 
sign up once, -where you -work. Then the 
amount you specify is automatically set 
aside from your check each payday and- 
put into 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, or dream vacation, or for your 
kids’ college education.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 514% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra )4%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
rince June 1, 1970 . . . with a eompa- 
mble 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 yo® ccuntry.

Take stock in America*
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tracijos lapus. '
Pirmenybių starto mokestis 

krepšinio vyrų ir moterų ko
mandoms yra $10 A, B, C ir D 
klasėms yra $10, prieauglio kla
sėms yra $5. Tinklinio vyrų ir 
moterų komandoms yra $5, prie
auglio klasėms yra $3. Stalo te
niso žaidėjams: vyrams ir mo
terims yra 1 dol., prieaugliui yra 
$0.50.

Pinigus prašau siųsti čekiu: 
Midwest Lithuanian Athletic 
Assn. Yra reikalaujama, kad 
kiekvienas klubas dalyvaujantis 
pirmenybėse, turėtų bent po du 
savo teisėjus.

Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos gavus registracijos 
.lapus.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

rDIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

LIETUVOS KtrRfiJAI 
VALSTIEČIŲ VAIKAI

Kas gi buvome mes, tas jau
nimas, stojęs savanoriais ginti 
savo krašto? Vieni iš jų — bu
vę karininkai, dalyvavę karo 
metu rusų armijoje. Kiti vėl 
— studentai, moksleiviai ar Kan
dies mokytojai. Tačiau mūsų 
daugumą, be abejo, sudarė ūki
ninkų vaikai ir darbininkai.

Tat ir mūsų socialinė kilmė 
maždaug buvo vienoda: mes bu
vome paprastų valstiečių, kurte 
išlaikė lietuvių tautinę dvasią, 
vaikai. Siekėme savos valsty
bės, nepriklausomos nuo sveti
mųjų, nežiūrėdami į tai, kokią 
santvarką jie kūrė ir kokiais 
Šūkiais mus viliojo.

A. Novickis,
(iš Varpas Nr. 8)

VOKIEČIUS UTĖLES APSĖDO'
Dpa iš Berlyno praneša, kad 

utėlių skaičius Berlyne, Miun
chene ir Hamburge yra dešim
teriopai perviršijęs “normalu” 
skaičių. Tokį balansą paskelbė 
federalinė sveikatos įstaiga Ber
lyne sausio 20 dieną.

Kaip suutelėjimo pavyzdį įs
taiga nurodė Berlyno miesto da
lį Charlottenburg, kur dezinfek
cijos įstaiga 1963 metais išva
lė galvos utėles tik 55 asmenims, 
o 1970 metais jau valė 1,075 

•galvas.
Kaip tokio nepaprasto suutė- 

■ Įėjimo priežastį ši įstaiga nuro
do madą dėvėti ilgus plaukus, 
apsileidimą apsirengime ir šva
roje ir perdaug ankštą pasida
riusį gyvenimą, pav, jaunimui 
gyvenant komunose ir einant 
turistais.

SĄSKAITA
Jauna elegantiška ponia ban

ke prie langelio klausia:
Ar negalėčiau aš jūsų banke 

atidaryti naują einamąją sąs
kaitą?

—' Betgi Tamsta jau turite vie
ną sąskaitą mūsų banke, — at
sako tarnautojas. V '

—J Tas tikra tiesa, turiu vieną, 
bet ji jau nieko neverta, joje ne
bėra nė vieno cento C..



A. SUKAUSKAS - PENSININKO AMŽIAUS i
Klausau aną vakarą lietuviš

kos radijo programos pranešė
jo balsą ir nenoriu tikėti, ką jis 
kalbą. Ogi sako, kad visuome-

tuviškų Melodijų programa, bū-

nininkui Antanui Sukauskui su
ėjo šešiasdešimt penkeri am
žiaus metai ir kad jis, šeimos 
bei artimųjų tarpę, gimtadienį 
kukliai atšventė. Argi? Tikrai? 
LE paskutinis tomas man patvir
tina: Antanas Sukauskas gimė 
1907 metų sausio 29 dieną. Da
bar prisimenu, kad, kai jam su
ėjo apvali metų kapa, norėjau 
Naujienose parašyti. Pasisa
kiau, paprašiau biografinių ži
nių. O jis užprotestavo, išsigy
nė. Ką, sako, šešiasdešimt reiš
kia? Nei aš pensininkas pas 
General Motors, nei pensininkas 
lietuviškose organizacijose. Kai 
jau, sako, bus šešiasdešimt pen
keri, tai gal galėsi kelias eilutes, 
nes jau tada tikrai būsiu pensi
ninko amžiaus sulaukęs... Taigi, 
pensininko amžiaus A. Sukaus
kas sulaukė. Leidimas “kelias
eilutes” parašyti buvo gautas- 
prieš penkerius metus, o aš pri
miršau ir pavėlavau. Jei ne Lie-

čiau ir dar ilgiau uždelsęs.
Tik enciklopediniais daviniais 

remdamasis (nes, ir leidimą ra
šyti turėdamas, jokių papildomų 
žinių iš A. Sukausko nesulau
kiau), biografiją nupasakosiu 
labai trumpai. Gimė Miežaičių 
kaime, Radviliškio valsčiuje, 
Šiaulių apskrity. 1932 m. Plun
gės gimnazijoje eksternu baigė 
4 klases. 1931-1940 metais tar
navo viešojoje ir geležinkelių 
policijoje, o 1941-44 metais — 
Radviliškio valsčiaus savivaldy
bėje. Vokiečių okupacijos metu 
veikė antinanciniame pogrindy
je, buvo areštuotas. Į JAV at
vyko 1949 metais. Išskyrus pir
mus kelius mėnesius, visą laiką 
gyveno ir tebegyvena Detroite, 
Detroite, šalia nelengvo tiesiogi
nio, duoną pelnančio darbo vie
name iš General Motors fabri
kų, visą laiką dirba visuomeninį 
darbą. Va, čia jau gali enci
klopediją padėti į šalį ir visuo
meninio darbo faktą plačiau 
apibūdinti.

Daugiausia Antanas Sukaus

ANTANAS SUKAUSKAS

lašo n# Magus tikslu* turėda
mas (daugelis anonimų vis sten
giasi kam nors įkąsti), o iš kuk
lumo.

Kuo ne kiekvienu sukaktuvi
ninko gyvenimą aprašinėjant, 
visada pridedama, kad “išaugi
no, išmokslino vaikus”, lyg tie 
paprasti žmogeliai, kurie į spau-Į 
dos puslapius nepatenka, savo, 
vaikų neaugintų, nemokslintų. 
Taigi, gal ir neminėčiau, kad An
tanas ir Bronė Sukauskai išau
gino, išmokslino, į gyvenimą iš
leido Zigmą, Raimundą ir Ramu
nę. Visi jie poros metų tarpe 
sukūrė šeimas ir išėjo savo gy
venimų gyventi. Bet verta An
taną-Sukauską ir jo žmoną Bro
nę išskirtinai geru žodžiu pa
minėti už antrojo savo vaiko
(pagal amžių skaičiuojant) duk

Šiomis dienomis pradėsime spausdinti mokytojos L. Vaičiūnienės studiją 
apie paskutinę Lietuvių Dainų Švente. Paveiksle matome rašytoja ir poetę 
praeitą rudenį vykusiame Naujienų bankete. Prie vieno staio su p. Vai

čiūniene sėdi jos sūnus, žurnalistas Jonas Vaičiūnas.

Per Annum

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

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10.000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

REGULAR 
PASSBOOK 

_ A ACCOUNT 
rer Annum

NOW INSURED TO S20,000.

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

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos' yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 

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, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., SI,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 sū 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.

kas dirbo, dirba ir, neabejoju, 
dar daugelį metų dirbs, Susivie
nijimui Lietuvių Amerikoje. Jo 
pėdos SLA 352-joje kuopoje yra 
tiek giliai Įmintos, kad jų nie
kada niekas nebeištrins. Tos 
kuopos pirmininku jis išbuvo ar 
ne dešimtį metų (datų šiame 
rašinyje vengiu, nes, kaip sa
kiau, rašau iš sukaktuvininko 
faktų negavęs, kai minėsime 
70-tą, ar 75-tą gimtadienį, tai 
pabandysiu ir visas datas su
rankioti). SLA 352-ra kuopa, 
tiesa, yra pati didžiausia visa
me Susivienijime, turi apie 500 
narių, bet jos, kaip ir daugelis 
kitų kuopų, gyvybingumas reiš
kiasi tik per valdybą ir ypač 
per pirmininką. Jeigu valdyba 
energinga, jeigu pirmininkas 
moka iš tos energingos valdybos 
viską išspausti, tai kuopos 
vardas yra ir spaudoje, ir tau
tiečių lūpose. Neneigiu tos kuo
pos steigėjų ir ankstesnių jos 
pirmininkų, kurie praeityje kuo
pą buvo iškėlę Detroito lietu
viuose i pirmaujančią vietą. Bu
vo, tikrai, didelių ir didžiausių 
jos vadovų, organizatorių. No
riu tik priminti, jog A. Sukaus
kas yra vienas iš tų didžiųjų pir
mininkų, kurio “valdymo” me
tais kuopa laikėsi pačioje aukš
tumoje. AŠ čia nekalbu apie 
tik duokles užsimokančius, pa
syvius jos narius. Kalbu apie 
kuopos vardu rengtus pobūvius, 
kultūrinius bei pramoginius, žie
mą ir vasarą, metai po metų, be 
pertraukų, be apsilpimų. A. Su
kauskui pirmininkaujant ir mė
nesiniai kuopos susirinkimai 
(kurie, nepaisant jokių kliūčių, 
buvo šaukiami tiesiog laikrodžio 
tikslumu) pasidarė gausesni, nes 
jis įvedė, po oficialiosios dalies, 
kavos su pyragaičiais vaišes, 
kurių metu žmonės ir socialiai 
labiau suartėja. Jei neklystu, 
ir dabartinis 352-ros kuopos pir
mininkas Petras Januška šią A. 
Sukausko naujenybę tęsia.

Kada spaudoje beišvysdavo- 
me SLA 200-sios kuopos vardą, 
kada apie ją begirdėdavome lie
tuviškų radijo transliacijų me
tu? Ji buvo nei gyva, nei mirusi. 
Prieš keletą metų, regis, pa
ties SLA prezidento Povilo Dan
gio paprašytas, A. Sukauskas 
ryžosi tą kuopą atgaivinti. Dau
gelio nustebimui, jis tais metais 
atsisakė kandidatuoti sekančiai 
kadencijai į SLA 352-sios kuo
pos pirmininko vietą, kur jo per
rinkimas buvo daugiau negu ga
rantuotas, ir nuėjo, kartu su vi

riais, yra veikli ir jos vardas 
grįžo į gyvųjų organizacijų tar
pą.'

Nors plačioji visuomenė ir ma
žiau pastebėjo, bet antru dide
liu A. Sukausko darbu aš laikau 
Lietuvių Socialdemokratų Są
jungos (LSS) 116 kuopos gyvy
bės pratęsimą. Pačiam didžia
jam tos kuopos veikėjui Justinui 
Pilkai mirus (o prieš jį mirė vei
klus Pranas Juzėnas; taipgi mi
rė kiti veiklūs nariai, kaip Do
mas Kasparka, Barbora Keblai- 
tienė, Antanas Strazdas), kuo
poje beliko tik vienas veteranas 
Mikas Balčiūnas, keliolika labai 
gerų, nuoširdžių eilinių narių, 
senųjų ateivių, į valdybas, deja, 
sunkiai prisiprašomų, ir mes, 
keletas “dypukų”. Mūsų tarpe 
buvo Antanas Sukauskas. Rašy
damas po ranka neturiu tikslios 
datos, kada mes A. Sukauską, 
M. Balčiūnui pirmininkauti ne
sutikus, į pirmininkus kandi
datuoti prisiprašėm. Ilgai išsi
sukinėjęs jis sutiko. Pirmininku 
išbuvo pora metų. Jam pirmi
ninkaujant, lygiai kaip ir Susi
vienijimo kuopose, LSS 116-toje 
kuopoje gyvybė vėl įsižiebė. Bu
vo šaukiami dažni susirinkimai, 
kuopos posėdžiai. Buvo rengia
mi išvažiavimai;. Buvo bandoma 
gauti naujų narių iš naujųjų 
ateivių tarpo. Tiesa, LSS 116- 
tos kuopos atjauninti nepavy
ko, nes detroitiškiai naujieji 
ateiviai į socialdemokratus ne
sidavė įtraukiami. Bet tai jau ne 
A. Sukausko kaltė. Jis padarė 
viską, kas buvo galima padaryti, 
kad LSS 116-ta kuopa nebūtų 
tik vardas popieryje, bet kad 
būtų gyva.

Be minėtų trijų kuopų, A. Su
kauskas daug dirbo arba ir da
bar tebedirba Lietuvių Bendruo
menėje, Detroito Lietuvių Na
mų draugijoje, šauliuose ir ypač 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centre. Ir tai, be abejo, ne vis
kas. Jo vardas yra visos eilės 
organizacijų sąrašuose ir dažnai 
jis yra priprašomas dirbti val
dybose, komisijose. Mat, gy
vena netoli Lietuvių namų, tai 
ir verčiamas didžiąją savo lais
valaikio dalį ten praleisti. Su
kaktuvininkas nemažai rašinė
ja ir į lietuvišką spaudą: į Tė
vynę, Keleivį, į Naujienas. Ypač 
į Naujienas — jo trumpų, ob
jektyviai informuojančių žinu
čių skaitome kuo ne kiekvieną 
savaitę. Slapyvardžiu jis pasu

ir kelių vaikučių motinos, iš oku
puotos Lietuvos atgavimą. Bol
ševikams antru kartu į Lietuvą 
atslenkant, 1944 m. vasarą į 
Vakarus traukdamiesi, Zigmą 
ant rankų nešdami, jiedu paliko 
kelių mėnesių Zitą močiutės glo
bai, tikėdami greit sugrįžti. Kai 
likimas lėmė kitaip, kai vietoj 
Radviliškio tėvai atkilo į Detroi
tą, tai nuo pirmos dienos ėmė 
rūpintis Zitos išvadavimu. O juk 
Stalinas kruvinasis tebevaldė
tada. Daug reikėjo prašymų ir 
nptų prirašinėti, daug naktų ne
miegoti, nekalbant apie pinigus 
(kurių Sukauskai savo vaikams 
niekada negailėjo), iki Zita De
troitą pasiekė, jau, berods, 17- 
kos metų panelė, jau pačią pa
skutinę minutę, prieš suaugusios 
amžių. Dabar tokie ten likusių 
šeimos narių išleidimai nėra jau 
labai reti, bet kai Zita atvažia
vo, tai Detroito dienraščiai ap
rašymus ir jos dideles nuotrau
kas dėjo.

Antanas Sukauskas — pensi
ninkas? Kam čia tą klaustuką 
dedu? Ogi todėl, kad nežinau, 
ar jis jau pensininkas iš General 
Motors, ar dar ir ten kiek pabus ? 
Bet jokių klaustukų nereikia 
dėl jo “pensininkystės” lietuviš
kuose darbuose. Ne, kaip lietu-' 
viškų organizacijų veikėjas, An
tanas Sukauskas pensininku nie
kada nebus. Tatai aš tikrai ži
nau. Vienodas jam, šešiasdešimt 
penkerius sukakusiam, linkiu — 
sveikatos! Alfonsas Nakas

Kvailybės, ydos, nuodėmė,
[raupsai

Mus dvasią apima, kankina kūną.
Bodleras

relės Zitos, dabar jau Šaulienės

Dr. KAZYS GRINIUS

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

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

(neįrištą) už S2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, III.
— ---------- - — - - - _/

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
, 404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

Kieti viršeliai §4,00, minkšti — §3.00. 
1

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau 
j šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 
’ tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių- I 
; site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinol* 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės Įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina S2.50.

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTASjTHE GREaŪ Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvės valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, TU. 60608

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

sa savo šeima, į ana griūvančią, 
mirštančią SLA 200-ją kuopą. 
Dabar kuopa, kad ir negausi na-

today s FUNNY

z Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga Ui

į

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekj ar Money orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

'rJi
Tcxfaft FUNNY vffl pcy $1.00 for 
•och orięinol "funny" Send goal 
to: Todo/t FUNNY, 1200 West Third 
St, Otrtload, Ohio 44111
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$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

15 cents per copy, 15 c, on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams ------------------------  $22.00
pusei metu -_____ _______  $12.00
trims mėnesiams$7.00 
vienam mėnesiui _____  $3.00

Kitose JAV vietose: 
metams $20.00 
pusei metų $11.00

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, ašskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Liežuviu duonos neiškepsi
Ilgus metus okupantas, lietuviškų kvislingų padeda

mas, kalbėjo apie “tarybinėje” Lietuvoje vedamą “so
cialistinę statybą”. Rusijoje ši pasaka pradėta nuo 1919 
metų. Pasibaigus Antrajam Pasauliniam Karui, sovietų 
imperijos propagandistai dažniau vartoja “komunistinę 
statybą”. “Socialistinė santvarka” jau seniai Rusijoje bu
vo “įvesta”, dabar jau laikas žengti kitą pakopą ir pra
dėti statyti “komunizmą”, šio žingsnio Stalinas ėmėsi, 
kai sustiprino įvairias policijos rūšis ir buvo tikras, kad 
kariuomenę jis pajėgs suvaldyti.

Komunistai liežuviais ir toliau būtų malę apie viso
kias “statybas”, jeigu 1971 metų pradžioje pačios Rusijos 
ir rusų okupuotų kraštų darbininkus būtų nepalietusi 
mintis — baigti visas tas “statybas” ir pareikalauti duo
nos. Propagandistai kalbėjo apie didesnį maisto kiekį, 
bet tas maistas patekdavo tiktai ant aukštesnių partijos 
vadų stalo. Kaip darbininkams stigdavo maisto revoliu
cijos laikotarpiu, taip maisto jie negalėjo gauti ir per 
50 “komunistinės statybos” metų. Lenkijos darbininkai 
žinojo, kad krašte viską kontroliuoja komunistų parti
ja. Visi įsakymai išeina iš komunistų partijos centro, 
visą maisto sandėlių sargybą kontroliuoja komunistai. 
Lenkai pradėjo deginti komunistų partijos centrus.

Kad pačios Rusijos ir rusų okupuotų kraštų darbi
ninkai nesiryžtų pasekti lenkus, žinios apie Dancigo ir 
Štetino komunistų centrų deginimą buvo išcenzūruotos, 
prie maisto sandėlių ir komunistų partijos centrų pasta
tytos sustiprintos sargybos. Bet vien durtuvais daugiau 
duonos nepagaminsi ir komunistinių įsitikinimų žmonių 
skaičiaus nepadidinsL- Brežnevas pamatė, kad propagan
distai darbininkų nepasotins. Dirbantiems reikia duo
nos, ne propagandos. Jiems reikia drabužių, apavo ir 
daugiau gyvenamos erdvės. Paruoštas naujas penkmečio 
planas, kuriuo tikėtasi padidinti maisto gamybą. Vietoj 
karo medžiagos gamybos, nutarta kreipti šiek tiek dė
mesio į krašto gyventojų būtiniausius reikalus.

Praeitais metais tenkintasi naujais pažadais, bet 
šiais metais jau įsitikino, kad krašte duonos nebus, jei
gu nebus duonos gamintojų. Nepriklausomoj Lietuvoje 
buvo gausus ūkininkų skaičius. Jie pasigamindavo duo
nos ne tiktai sau, bet ir miestui. Nepriklausomoje Lietu
voje visi buvo sotūs. Lietuvis ūkininkas išmaitindavo ka
riuomenę, policiją, valstybės valdininkus ir tarnautojus 
Jis tiek pagamindavo javų, riebalų ir mėsos, kad kiek
vieną metą galėdavo vis didesnį jų kiekį išvežti į užsie
nius. “Tarybinėje” Lietuvoje po 25 “komunistinės” sta-

trims mėnesiams .........   $6.00
vienam mėnesiui  $2.00

Kanadoje:
metams  $22.00
pusei metų--------------- $12.00
vienam mėnesiui -_______ $3.00

Užsieniuose:
metams_. $23.00
pusei metų$13.00 
vienam mėnesiui  $3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

K. STRIKATTISAPIE PUSLAUKINĘ TAUTELĘ
(Tęsinys)

“Kaip giminystės kraujas 
traukia prie savųjų, taip ir prie 
gimtosios vietos. O ar po dau
gelio metų mūsų vaikai ir anū
kai nepasiges to lizdo, iš kurio 
išskrido į pasaulį? Pagalvoki
me ir apie tai, griaudami seną- 
sas gyvenvietes. Visų žinoma, 
neišsaugosi, toks jau technikos 
amžius. Bet ar nepalikti ženklo 
— gražaus gojelio, šulinio šalia 
vieškelio, gal net paminklinės 
lentos, kur buvo ir- išnyko kai
melis. Gražus, senoviškas jo var
das irgi neturėtų išdilti iš at
minties. Tegul buvusių Girdvai
niu ar Šėlos vardus perima nau
jų kolūkinių centrų gatvės ir gat
velės”. Taigi, ar be širdies so
pulio tokias žineles rašo išdras
kytos sodybos ūkininkas?

Rekašius apie išeivijos 
šeštadienines mokyklas

Apie išeivijos lietuviškų jau
nimą štai kaip jis pasisako; “Šis 
įspūdis, kurį jaunajai išeivijos 
kartai palieka šeštadieninė mo

tybos metų įsitikino, kad šiandien trūksta ne tiktai mais
to, bet nėra ir maisto gamintojų. Komunistų partijos 
vadai pamatė, kad be komunistų negali būti komunisti
nės santvarkos. Partijos centro komitetas apsvarstęs vi
sas iki šio meto vartotas priemones, priėjo išvados, kad 
reikia auklėti komunistus ir įdiegti jiems norą dirbti. 
Tuo klausimu atvežtas Tiesos numeris šitaip aprašo Ra
seinių Darbo Raudonosios Vėliavos mokyklos direkto
riaus V. Diržio pasakojimą apie jaunų komunistų auk
lėjimą:

“Jiems skiepijami kilnūs komunizmo statytojo 
bruožai. Vaikinai ir merginos supažindinami su vy
resniosios kartos revoliucinėmis ir darbo tradicijo
mis. Rengiami susitikimai su senais komunistais — 
buvusiais pogrindininkais, Didžiojo Tėvynės karo 
dalyviais, darbo veteranais ir pirmūnais. Daug dė
mesio skiriama ' teisiniam auklėjimui. Rengiami 
klausimų ir atsakymų vakarai, susitikimai su pro
kuratūros, liaudies teismo, milicijos darbuotojais”. 
(Tiesa, 1972 m. vas. 4 d., 2 psl.).

♦

Tam pačiame susirinkime kalbėjo ■ .Vilniaus techni
kos mokyklos direktorius V. Vaičiūnas, -komjaunimo or
ganizacijos sekretorius V. Morkūnas, ir kiti auklėtojai. 
Ministrų tarybos pirmininko pavaduotoja L. Diržins- 
kaitė susirinkusiems pranešė, kad šiais metais reikės 
10.000 kvalifikuotų darbininkų pramonei ir 65,000 žemės 
ūkiui. Kalbėjo, aišku, ir pats Sniečkus. Visiems jiems 
aišku, kad propaganda maisto nepagaminsi. Maisto bus 
daugiau, jeigu žemės ūkyje bus daugiau norinčių ir tą 
darbą mėgstančių žmonių. Lietuviai žemę noriai dirbo, 
kol ta žemė jiems priklausė ir jie galėjo naudotis žemės 
vaisiais. Dabar lietuvis verčiamas bėgti iš kaimo.

Galima užtikrinti, kad jokios naudos neduos žemės 
ūkio darbininkų suvedimas su prokuratūra ir milicijos 
darbuotojais. Ištisus 25 metus sovietinė milicija ir pro
kuratūra buvo krašto gyventojų pabaisa, o dabar cen
tro komitetas milicijos pagalba nori padidinti derlių ir 
priauklėti daugiau komunistų. Bergždžios buvo kitos 
priemonės, komunistų nepriauklės ir sovietinė milicija.

kykla, kai kam atrodys perdaug 
pesimistiškas. Galbūt. Tačiau, 
visa eilė faktų nuteikia gana ne
jaukiai. Visų pirma, reikia su
gaišti labai daug valandų knai- 
siojantis po vadovėlius, kol juo
se randi bent vieną Lietuvos 
vaizdelį ar nuotrauką, “jaunes
nę” kaip trisdešimt metų. Jau 
antrame ar trečiame skyriuje 
mokinukai sužino, jog laikinoji 
Lietuvos sostinė buvo (!) Kau
nas. Jonuko tėvelis vadovėliuose 
važiuoja į darbą automobiliu. 
Tačiau, kad bent vienas Lietu
vos gyventojas naudotųsi šiais 
technikos stebuklais, tai man 
dar kol kas nepavyko užtikti... 
Bet — lėktuvu į svečius atskri- 
dusį Jonuką Kauno aerodrome 
pasitinka dėdė, atvažiavęs... ro
gėmis”.

Z. V. Rekašius verkšlena, kad 
išeivijos šeštadieninių mokyklų 
vadovėliuose jis neranda nė vie
no vaizdelio bei paveiksliuko iš 
komunistų okupacijos laikmečio, 
tai jį ir “nuteikia gana nejau
kiai”. Nėra paslaptis, kad Lie

tuvos ūkininkas jau trisdešimt 
metų nebeturi žemės, vežimo ir 
arklio. Kai dėdė atvažiuoja iŠ 
Amerikos, politrukas gimines su 
rusiška “pobėda” atveža į Vil
niuje esantį viešbutį “Gintaras” 
su giminėmis pasimatyti, kur 
išliejus nemažai ašarų, tas pats 
politrukas, skubiai grąžina atgal 
į apleistą ir baigiantį griūti tė
viškės namelį, arba į kolchozo 
kumetyną...

Jis nori matyti, kad čia vai
kai būtų supažindinti su okup. 
Lietuvos geografija, kuri būtų 
“pažangi”, įspūdinga ir “gera”. 
Kam reikią grūsti vaikams į gal
vas Lietuvos istoriją, jei tauta 
ir šiandien tebesanti laukinė? 
Tad ar ne aišku, ko jis nori! Jis 
nori, kad teigiamai būtų nu
šviestas komunistų valdymas. 
Jis nori, kad vaikai būtų moko
mi “pažangios” istorijos ir geo
grafijos, kad vaikai būtų apgau
dinėjami.

Kokios geografijos 
Rekašius nori?

Pagaliau kokia ta dabartine 
okup. Lietuvos geografija bei 
jos etnografinžs sienos? Reka
šius nori, kad vaikai būtų mo
komi pagal Maskvos pakaliko Zi
mano “geografiją”, apie kurią 
jis 1971 metų rugsėjo 22 d. ko
munistinėje .“Tiesoje” rašė, kad 
1945 metais buvusios sujung
tos visos Lietuvos žemės. Be 
to, Zimanas rašo, 1920 metų 
Maskvos sutartimi sovietai grą
žinę Vilnių ir Vilniaus kraštą 
Lietuvai. Bet ta sutartimi juk 
Maskva buvo pripažinusi. Lietu
vai Gardiną, Augustavą, Suval
kus, Seinus, Lydą, Ašmeną, 
Smurgainius, Breslaują iki pat 
Dauguvos upės. Yra padarytas 
ir smulkus sienų nustatymo že
mėlapis. Dabar didžiausi etno
grafinės Lietuvos plotai rytuo
se ir pietuose prijungti prie so
vietinės Gudijos ir ten likę lie
tuviai rusinami. Augustavą, 
Seinus ir Suvalkus priskyrė prie 
Lenkijos, o Karaliaučiaus sritį 
pavertė rusiška provincija. Lie
tuvos žemes Maskvos komunis
tai išdraskė. Tai apie ką dabar 
Z. V. Rekašius šeštadieninių mo

Filmy aktorius Peter O'Toole vaidina Don Kichoto vaidmenį naujame filme "Man of La Mancha". 
Šalia jo filme vaidina garsi italu artistė Sophia Loren ir Jomes Coco.

kyklų vaikus nori mokyti ir apie 
kokią Lietuvos pažangą?

Žvilgterkim į pereitais metais 
komunistinėje “Tiesoje” rašytą 
straipsnį, kaip kaimo mokyto
jai turi tarnauti kompartijai. 
Ten rašoma: “Mokytojas visų 
pirma yra auklėtojas. Pirmiau
siai jis turi gerai pažinti vaiko 
tėvus. Jeigu jis nepažins vaiko 
tėvų, jis negalės sėkmingai ruoš
ti jų gyvenimui. Jis turi padėti 
ne tik pedagoginiais patarimais, 
bet veikti į tėvų pasaulėžiūrą, 
sistemingai kovoti su praeities 
atgyvenomis. Šiuose baruose 
kaimo mokytojui darbo yra 
daug ir tą jis turi atlikti, jau
triai skleisdamas ateistines ži
nias, nuolat nešdamas partijos 
žodį į kiekvieną žemdirbių šei
mą”. štai koks okup. Lietuvos 
mokytojo darbas per 30 metų 
rusų okupacijos Lietuvoje.

Kad ir ne savo lūpomis 
Rekašius pasisakė

Baigdamas dar noriu pakarto
ti iš Rekašiaus straipsnio porą 
punktelių: “Atvirai kalbant — 
daugumoje mokyklų vadovėlių 
Lietuvoje nėra! Ji tik buvo. 
Joje mokėsi (ne mokosi!) laimin
gi vaikai, soduose augo (ne au
ga!) skaniausi obuoliai, kaimie
čiai dainavo liaudies dainas ir 
dalgiai piovė rugius. Po to va^ 
dovėlhj autoriai pasitraukė į 
Vakarus, ir sustojo gyvenimo 
laikrodžiai. Dabar Lietuva oku
puota, ir žmonės ten vargsta. 
Taip. Bet”... .

Manau, kad ši aimana yra vi
siems aiški, nes pagal Rekašių 
šiandien okup. Lietuvoje yra be
veik tas pats, kaip ir nepriklau
somos Lietuvos laikais: moky
klose taip pat yra vadovėliai, 
jose vaikai mokosi ir yra taip 
pat laimingi, valgo tokius pat 
skanius obuolius, kaimiečiai taip 
pat tebedainuoja liaudies dai
nas ir dalgiais tebepiauna ru
gius. Tik jis netiki, kad ne
priklausomos Lietuvos mokyklų 
vadovėlių autoriams pasitrau
kus į Vakarus ten sustoję gyve
nimo laikrodžiai, teisingiau pa
sakius, kad jie pasikeitė pagal 
komunistinį laiką. Jis nesutinka, 
kad dabar Lietuva okupuota ir 

žmonės ten vargsta. Tai ir yra 
tas jo užbaiginis žodelis. “Bet”... 
Bet kas yra tautai netekti ne
priklausomybės, laisvės ir bend
rai kas yra svetima okupacija, 
Rekašius dėl to iš viso sau gal
vos nesiima kvaršinti. Tie visi 
jo šauktukai bei daugtaškiai 
mums yra labai aiškūs ir su
prantami.

Bet štai jo silpniausias pasi
sakymas, kur aiškiausiai apie 
save pasako: “Akademikų skau
tų stovykloje šią vasarą mo
kyklų vadovėliai ir jų poveikis 
buvo svarstomi gana plačiai. 
Įstrigo viena jaunos studentės 
mintis. Jai visi šeštadiėrfiiių 
mokyklų vadovėliai, lyg susita
rę, tvirtino, jog visi (!) lietu
viai geri, o blogi visi (!) nelie
tuviai. Betgi tai jos neįtikino. 
Priešingai, tai privertė ją su
abejoti ir dėl visos eilės kitų 
lietuviškoje spaudoje ir litera
tūroje užtinkamų teiginių. Po
puliariai tariant — pasitikėjimo 
spraga”. Tai štai kam Rekašiui 
prireikė tos jaunos bevardės 
studentės — jos lūpomis pasa
kyti, ko savomis dar nedrįso, 
būtent, kad visi ir nelietuviai 
geri, :ergo ir visi komunistai 
bolševikai geri! Kas ir reikėjo 
įrodyti.

Jis, prisidengęs laiškais, straip
sniais bei jaunos’studentės min
timi, išėjo į viešą spaudą ir pa
rodė savo tikrąjį veidą.

sj. (Pabaiga)

ČIKAGA__ Teisme, kur svar
stoma dviejų jaunuolių, ketinu
sių išnuodyti Čikagos gyvento
jus byla, liudininkai papasakojo, 
kad pradžioje tie du jaunuoliai 
svajojo apie daug platesnį planą 
— išžudyti visą pasaulį, tik pa
likti apie 15 jaunų žmonių, ku
rie pradėtų naują rasę. Jaunuo
liai ketino priauginti įvairių li
gų bakterijų ir jas iš lėktuvo 
barstyti. Turistai turėjo vežtis 
tų bakterijų į kitas valstybes. 
Išrinktieji išlikti būtų įskiepy
ti nuo įvairių ligų ir jos jų ne
leistų. Teisme apie tuos planus 
pasakojo ir viena “išrinktųjų” 
merginų, kuriai buvo lemta likti 
gyvai.

V. KRĖVĖ

Vyriausybės sudarymas
Iš pirmosios bolševikų 
okupacijos Lietuvoje

6
šilingas niekados neturėjo didesnio au

toriteto visuomenėje, bet dabar, dėl pasta
rosios savo veikios, pasidarė visų neap
kenčiamas. Ji, ne Smetoną, kaltino dėl di
dėjančių tautininkiškos santvarkos nege
rumų.

Apie tai Šilingas gerai žinojo ir ne kar
tą turėjo progos Įsitikinti, bet nekreipė į 
tai dėmesio. Jis buvo giliai persiėmęs min
timi, kad jo Įstatyminė veikla atkuria se
novinę lietuvių kultūrą, senovės Lietuvos 
santvarką, priartindama prezidento galią 
didžiųjų Lietuvos kunigaikščių galiai. O 
šie juk sukūrė tokią Lietuvą, kuri jų lai
kais buvo viena galingiausių valstybių Eu
ropoje.

Šilingas nuolat lankydavosi pas mane 
namuose . Ne todėl, kad rastų savo veik
lai pritarimą, bet laikė mane visuomenės 
garsintuvu. Iš nuolatinių mūsų ginčų leng
vai atspėjau jo pažiūrų šaltini.

Juk Antanas Smetona ne juokais laikė 
save antruoju Vytautu Didžiuoju ir būsi- 
mosios naujosios, galingosios Lietuvos 

kūrėju, ir šilingas buvo tik minčių garsin
tuvas ir jo sumanymų vykdytojas.

Man buvo Įdomu ir svarbu išgirsti nuo
monę apie susidariusią padėtį, ypač ma
no padėti iš žmogaus, kuris be atodairos 
reiškia savo pažiūras, neatsižvelgdamas, 
patinka jos ar nepatinka tam, su kuo jis 
kalbasi. Aš gerai žinau kad jis nevaidmai- 
niuos ir pasakys, ką mano, — ar privalau 
imti nedėkingas šiose sąlygose pareigas, 
ar turiu teisę nuo jų griežtai atsisakyti ir 
liautis svyravęs.

Papasakojau jam viską — savo pasikal
bėjimą su Dekenazovu, su Merkiu. šilin
gas atidžiai manęs klausė, kramtydamas iš 
susijaudinimo nagus.

— Kas liečia Smetoną, tai Merkys labai 
klysta. Prezidentas žinojo, ką darė. Trem
tyje jis Lietuvai bus naudingesnis, negu 
čia pasilikęs bolševikų pastumdėlis, — pa
reiškė Šilingas, man pabaigus pasakoti, — 
Jo vietoje aš taip pat būčiau pasielgęs.

— Bet ką tu man patarsi dabar? Ar tu
riu priimti Merkio pasiūlymą ar galiu leng
va širdimi nuo jo atsisakyti?

— Aišku kaip diena, kad privalai pri
imti . — atrėžė man šilingas. — Aš netikiu 
nei vienu Dekanozovo žodžiu ir manau, 
kad bolševikai jau yra susitarę su vokie
čiais dėl Lietuvos ir apskritai dėl visų Pa
baltijo valstybių likimo, bet turim gelbėti, 
kas dar išgelbėti galima...

— Vadinasi, patari man pasidaryti bol
ševikų “pastumdėliu”, kaip patsai išsita
rei, ir gal nieko nepasiekęs pasiimti visą 
atsakomybę už jų veiksmus Lietuvoje, būti 
ateityje apkaltintu dėl bendradarbiavimo 
su jais ir, ko gero, netekti doro vardo...

— Kokią turi reikšmę vieno žmogaus 
vardas ar net gyvybė, kai yra reikalas gei 
bėti valstybę ir tautą! — net sušuko Šilin
gas. — Aš irgi buvau siūlomas ir būčiau nei 
vieną akimirką nesvyravęs, jei bolševikai 
nebūtų atmetę mano asmens, Ir žinai, ko
dėl privalai? Aš taip galvoju: anksčiau ar 
vėliau, be abejo, vokiečiai karą turės pra
laimėti. Tada ir bolševikams kaip vokie
čių draugams, teks pasitraukti ir iš Lenki
jos ir iš Lietuvos ir kitų sričių, kurias jie 
bus užėmę su vokiečiais susitarę. Būtinai 
reikia, kad iki tam laikui, nors formaliai, 
išliktų Lietuvos vyriausybė.

Pareiškiau abejojimą, kad aš galėčiau 
pajėgti tokiam uždaviniui, kuris ir prity
rusiam politikui nebūtų lengvas. Be to, 
negi žinau, kas yra tie primesti man ben- 

. dradarbiai? Bė abejonės, jų tarpe susiras 
komunistų, o gal net provokatorių...

Šilingas susirūpino, susimąstė.
— Vistiek neturi tiesos atsisakyti. Gal 

lėks nukentėti, bet ir mes visi senosios kar
tos inteligentai ir Nepriklausomos Lietuvos 
kūrėjai jau esame pasmerkti. Būsime su
naikinti vienu ar kitu būdu visi, kurie ne

panorės ar negalės pasprukti Į užsienį, jei 
karas ilgėliau užtruks. Aišku, pirmoje ei
lėje politiniai veikėjai, kaip aš ir Į mane pa
našūs, bet iš Lietuvos aš nebėgsiu.

— Tavo pranašavimai tiesiog siaubingi!
— pasakiau jam. — Jie už mane drąsesni 
siela galėtų atbauginti.

— Žinai, ką tau patarsiu, — pašokęs iš 
vietos ėmė bėgioti išilgai kambario. — Pa
mėgink patsai derėtis su bolševikais. Pa
reikalauk, kad i vyriausybę Įsileistų nors 
Natkevičių, mūsų dabartini atstovą Mas- 
gvoje, ar bent Ernestą Galvanauską. Jei 
bolševikams tikrai svarbu, kad nauja vy
riausybė turėtų krašto pasitikėjimą, jie ga
li sutikti , jei griežtai pareikalausi.

— Manai, kad Galvanauskas tokiomis 
perspektyvomis sutiktų eiti į Vyriausybę?
— pareiškiau abejonę.

— Daug ką galima prikišti Galvanaus
kui, bet kad jis yra tikras patriotas, ištiki
mas Lietuvos sūnus, aš neabejoju.

— Paskambink jam ir sužinok, ar jis 
namie, — paprašiau. — Norėčiau su juo 
pasikalbėti.

Šilingas paskambino. Galvanauskas bu 
vo namie ir sutiko su manim pasimatyti 
tuojau.

— Neužmiršk, kad sunkaus kryžiaus, 
kuri likimas nori užvelti ant tavo pečių, 
neturi tiesos nusikratyti, — atsisveikinda
mas kalbėjo šilingas. Jau duryse jis mane 

nutvėrė už kaklo, apkabino abiem rankom 
ir pabučiavo. — Tai mano tau palaimini
mas Į Golgotą kopti...

Galvanauskas pusryčiavo, kai aš atė
jau. Pas ji suradau V. Sidzikauską, buvu
si mūsų atstovą Berlyne.

Pasakiau, kokiu reikalu atėjau.
— O ką mano Šilingas? — susidomėjo 

Galvanauskas.
Atpasakojau šilingo nuomonę apie Ku

tiną reikalą eiti Į vyriausybę, bet nuslėpiau 
jo nuotaikingus pranašavimus, kuriais aš 
tuo metu ir pats netikėjau. Aš kaip ir dau
gel kitų, klydau, manydamas, kad bolše
vikai jau yra pamatę savo klaidas, kūnas 
padarė pirmaisiais valdymo metais, ir jų 
nebekartos. Išorinius pakeitimus, daro
mus tik formaliai, laikiau tikros evoliuci
jos požymiais.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
. Die n r a š t i

“NAUJIENAS"
Jos visad rašo
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ANNA balionas
AKIŲ, AUSŲ. NOSIS)

IR G£RKL£S LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

M53 W. 63rd STREET
GfiM ♦»!♦!.; PRospect 8-3229
Rezid. tekt.: WAIbrook 5-5078

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto.

Rez. tel. 2394683

DR. K. G. 8AUJKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pul«»*i Rd. (Crawford 

Modical Building). Tai. LU $-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-3U12

Talafu PRotpect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekmad. ofisą § nidarytąs.

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954)533

Fez VaHey Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

RezicL: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir žeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EiSiN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Ofiso tel.: HE 4-1816 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980]

DR. X MAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIKUKUAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antratL, ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 

v 7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta- 
oiemais nuo 9 iki 11,vai. ryto, tik 

’ susitarus. t'~ *1~
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 7374149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
, ‘’contact lenses’'

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

V*L: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vaa.

Ofiso telef.: 776-2380 
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
Tolu 9254296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 54099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TaU PR 3-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
Miaif 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS2454 WEST 71st STREET 

Ofte tslef.* HEmlock 4-2123 
RaaM. ta<e»\« Gibson S-61 $5 

Priima Ugaatus pagal susitarimą. Dėl 
ralaodcs skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI £6195

__ p. Šileikis, o. p.
■n O.THOPEDASJ’ROTEIISTAS
SS Aparatti - Protezai, Med. Bap

dažai. Spociali p«9«lb» kojom:
" (Arch Supports) ir L t

y,]. p__ą ir 6—8. šeštadieniais 9—i
Wort 63rd St., CNeapo, IR. 60429

Talof.: PRoapoct 6-5084 _

help your 
heart fund" 
help your HEART

, EAST ST. LOUIS, ILL
VASARIO 15 d. MINĖJIMAS

r Šios mums brangios dienos 
minėjimas jvyks š. Tn. vasario 
20 dieną, Lietuvių katalikų 
parapijos salėje, 15 gatvės ir 
Baugh Ave. sankryžoje, East 
St. Louis, 111. Minėjimą ruošia 
vietos Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyrius. Minėjimas pra
sidės 9:30 vai. lietuviškomis 
pamaldomis už Lietuvą.

Tuojau po pamaldų 12 vai. 
bus pradėta oficialioji dalis, 
kurią sudarys: invokacija; 
Lietuvos ir Amerikos himnai; 
deklamacijos; ištraukos iš ba 
lėto “Jūratė ir Kastytis” išpil- 
dis p. Irenos Gintautienės ba
leto studijos mokinės ir ben
dros lietuviškos dainos. Per
traukos metu bus renkamos 
aukos Lietuvos valstybės ne
priklausomybės atstatymo rei
kalams. Atlikus oficialią mi
nėjimo programos dalį bus 
vaišės su gaivinančiais gėri
mais. Vaišes sutiko organizuo
ti ir paruošti mūsų kolonijos 
geriausios šeimininkės: p. p. 
Gerčienė, Kemežienė, Juoda- 
kienė, talkininkaujant kitoms 
uoliausioms mūsų lietuvėms.

Visi plačiosios apylinkės lie
tuviai ir mūsų draugai ameri
kiečiai maloniai kviečiami at
silankyti i mūšų garbingos 
valstybės 721 m. valstybingu
mo ir nepriklausomybės atsta
tymo 54 m. paminėjimą ir

GRADINSKAS
IŠPARDAVIMAS

BAIGIASI 2. 15. 72
KAINOS SUMAŽINTOS NET

! §200.00
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

j LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJI
L...... ... ........... '
^PERKRAUSTYMAi

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠĖRĖ NA S .

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

/ 111 111 4
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: F Rentier 6-1882

SOPHIE BARČUS'
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1499 kiL A, M. - 

i 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 

dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413 
7IJ9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL <Vki29 i
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POEZIJOS VEIKALAI

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

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Av^ustaityfe « Vorčiunienė, ŽVAIGŽD*TOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
5. Butkų Juzė, Eilėraščiai ir raštai. 155 pst $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių nnktinė, 169 

psL Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDt - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00
A Anatohjus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

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

13. Nadas Ra steals, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.

14. Balys Rukna, UGNIES PARDAVĖJAS. Elės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eliuoti kūrinė

liai, 92 psL. $1.00.
18. Patras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Elėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. S240
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktirfe. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

jS psl. $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderi.
NAUJIENOS,

1739 So. HaJsted SL, Chicago, UL 60608

Lyg senovės riteriai, Kalifornijos kaubojai dvikovose bando vienas kitą 
liais, kuriu galai minkšti.

drauge jaukioje aplinkoje ma
loniai praleisti sekmadienio 
popietę. J. Juodakis

Britanijos klubo 
veikla

Sekmadieni, vasario 6 d. Či
kagos Britanijos Lietuvių klu
bo metinis susirinkimas su
traukė nemažą narių ir svečių 
būrelį. Susirinkimą pravedė 
klubo pirmininkas Pranas 
Rumšą, pranešdamas apie nu
veiktus darbus, apgailestau
damas , kad pernykščiais me
tais sirgo net 18 narni, o tris 
šeimas palietė mirties ranka.

Iždininkas K. Rožanskas 
davė klubo pajamų — išlaidų 
apyskaitą. Pernai Į Lietuvių 
Fondą klubas įdėjo 200 dol., 
vieną šimtinę — savo vardu, o 
kitą Lietuvos gen. Konsulo dr. 
P. Daužvardžio atminimui Lie 
tuvių Fonde. Tautos Fondui 
pasiųsta 65 dol. surinktų klu
bo narių aukų ir 25 dol. iš klu
bo kasos. Klubas siuntė tele
gramą Turkijos prezidentui, 
prašydamas paleisti Bražins
kus.

Susi rinkimas- Išgirdęs, kad 
klubo kasoje yra vėl susiduriu 
si nemaža pinigų suma, nuta
rė aukomis paremti spaudą, 
skirdamas aukas Naujienoms, 
Draugui, Europos Lietuviui, 
Dirvai, Lituanus žurnalui ir 
Hariui. Paremta ir Lietuviai 
Televizijoje programa. Be to, 
nutarta paaukoti Alvudui, Va
sario 16 gimnazijai, Amerikos 
Lietuviu Tarvbai ir Tautos 
Fondui. Kaip paprastai, auką 
gavo ir Balfas. Lietuvių Fon
dui vėl įnešta šimtinė, ir Jau
nimo Centro bibliotekai užsa
kyta Europos Lietuvio prenu
merata.

Senai valdybai per eilę me
ti] klubo darbe gerokai pavar
gus, susirinkimas nutarė val
dybą padidinti. Buvo išrinkti 
šie asmenys: Pranas Rumšą, 
Juozas Kiburas, Kazys Rožans
kas, Kazys Valentinas, Stasė

Krasauskienė, Vladas Palu- 
beckas, Sofija Matulienė ir 
Jonas Zaksas. Į revizijos ko
misiją buvo perrinkti tie pa
tys: Stasys Matulis, Bronius Pa 
liulis ir Algirdas Pužauskas. 
Susirinkimas palinkėjo nauja
jai valdybai geriausios klo
ties, o pirmininkas P. Rumšą 
pakvietė visus neišsiskirstyti, 
bet pasilikti kuklių vaišių, ku
rių metu buvo pagerbti visi 
sukaktuvininkai, visos Biru
tės ir Įvairūs klubo geradariai. 
Varys

Ieškoma duomenų apie 
mirt. dr. J. šaulio' 
Lietuvos žemėlapį

Lietuvos ministerio Vokie
tijai dr. J. šaulio pastango
mis buvo parengtas Įdomus, 
didelis, spalvotas Lietuvos že
mėlapis. Dabar jis yra šv. Ka
zimiero Lietuvių Kolegijoje 
Romoje.

Tą žemėlapį mačiau. Kole
gijos rektoriaus kun. prof. L. 
Tulabos dėka gavau to žemė
lapio nuotrauką. Norėčiau 
apie jį parengti rašinį, bet 
trūksta žinių. Kreipiausi į eilę 
asmenų, bet jie reikalingų 
duomenų neturėjo.

Gal kas žino apie tą Lietu
vos žemėlapį daugiau: Kada 
jo autoriui kilo mintis pareng
ti toki Lietuvos žemėlapį? Ar 
jį rengdamas su kuo tarėsi? 
Kaip i tą žemėlapį žiūrėjo Lie
tuvos Užsienio Reikalu Minis
terija? Prezidentas? Ar darė, 
paliko tuo reikalu brėžinių, už
rašų? Ar juos kas perbraižė? 
Kas žemėlapį paišė ar braižė?

Metine Mirties Sukaktis

ERNESTAS MISCICK - MISCIKA1TIS
Gyv. Redondo Beach, Calif.

Mirė 1971 metų vasario mėn. 11 dieną ir po šermenų bei atsisvei
kinimo palydėtas į Redondo Beach krematoriumą. >

Paliko nuliūdę: žmona Margery, duktė Jami. sesuo Eugenia Rhodes 
su šeima, pusbroliai, pusseserės, švogeris ir jų šeimos bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Mirties metinių proga prašome prisiminti Velioni geru žodžiu 
kalbose.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, sesuo, giminės.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArde 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50lh Ave., Cicero, 11L Phone: OLynipic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
MIS So. LITUAN1CA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-ZZ28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinoii
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Kaip jis buvo padarytas? Ar iš 
kart paišytas ant sienos? Ka
da buvo užbaigtas? Kaip dėl 
jo reagavo Vokietijos ir kitų 
valstybių diplomatai? Kada 
ir kaip išgabentas iš Vokieti
jos? Į kur buvo nugabentas? 
Kada ir kaip atsirado Romoje? 
Ar to žemėlapio reikalu buvo 
susirašinėjimų? Ar apie tą 
žemėlapį buvo rašinių spau
doje, kur, kieno, kada? Ir pan.

Būčiau dėkingas, jei šiais ir 
panašiais klausimais žinantie
ji malonėtų man parašyti, ar 
paskelbtų spaudoje. Man ga
lima rašyti per šio leidinio re
dakciją.

Pagarbiai Algirdas Gustaitis

ABU LABU TOKIU
— Kodėl jūs ant piršto užsi- 

rišote juostelę?
— žmona man ją užrišo,’ kad 

aš nepamirščiau išsiųsti laiško.
— Ir jūs jį išsiuntėte.
— Ne. žmona pamiršo man 

jį Įduoti.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuvių Našlių, Naši ru
ki u Klubo eilinis nariu susirinkimas 
įvyks vasario 11 d. 8:00 vai. vak. Hol
lywood salėje. Būtinai visi nariai ir 
narės dalyvaukite. Aptarsime 1972 
metų veiklą, ateinančią Valentino 
šventės šokių vakarą ir kitus svarbius 
reikalus. Užbaigus susirinkimą. Įvyks 
vaišės su J. Joniko orkestru šokiams.

M. Urbelis, rast.

— Lietuviu Moterų Draugijos "Ap- 
švieta" eilinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadieni, vasario 13 d. 2:00 
vai. popiet Lietuvių auditorijoj, 3133 
So. Halsted St Narės kviečiamos at
silankyti, išgirsti raportus, aptarti rei
kalus, taipgi užsimokėti nario mokes
čius. Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio 
gr&ži&usios gėlės ir vainikai 

pių papuošimui ir sezoninėm 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMERT/1!
5525 So. HarUm Ava» — 516-1220

I G U Ž A U S K V 
GELtS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

I Tel«fon«l: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
k ____________________________ .....  .. ........ —--------

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

V _ ______ _____

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 
gnywnttrnt’irnrnmninttunniiinHTennnnHmnrtwHiniAinitBmHitnrtunttfnn.-TWPttmnwntiR

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS ; GERALDAS F. DAb’AID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Teis YAria t-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED , KOPLYČIOS

--------------- ----------------------------- f

VARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME
, KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE
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A. VILA INIS ŠIDLAUSKAS

Šauniai atšventė 50

Lau-

LAIMINGI NAMAI

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

Aldona 
d r. J.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

Antanas Laurens - 
Laurinaitis

PAKOVODAMI
1$ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

>u% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
;alimu ir išsimokėtinai Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST f UKNriURE CO.

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

SAVININKAS PARDUODA 
Vakaru priemiestyje 5 didelių kamba
rių mūro namą su Įrengtu beismantu, 
2% mašinų garažu ir daug priedų ant 
dvigubo kampinio sklypo gražioje vie

toje. Virš $30.000.
2035 So. 23 AVE,, BROADVIEW 

Telef.: 3454657
Beverly Country 

pietinėje Chica- 
praeitą šeštadie- 
praėjo Amerikos 

ir Archi-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

NAMŲ" VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

; Man rodos, Antanas
T*ens - Laurinaitis, gyvenantis 
2106 West 44-oje gatvėje, la
bai prasmingai atžymėjo savo 
.amžiaus penkiasdešimties me
tų sukaktį, paaukodamas ta 
į>roga su savo žmona 
■tūkstantį dolerių per 
Adomavičių Alvudo C.
miems lietuvių senelių prie
glaudai dideliems apartamen- 
tiniams namams. Pastebėtina,

jog jų šeima aukoja panašiems 
reikalams jau nebe pirmą tūks
tantinę. Kiek jau paaukota 
kultūriniams reikalams ir lie-' 
tuvių veikloje atsižyminč’oms 
organizacijoms, tos aukų sumos 
siektų irgi ne vieną tūkstantinę.!

Žinoma, ta reta amžiaus 
tarpsnio 50 metų sukakties da
ta neliko nepastebėta ir jo ar-! 
timųjų tarpe. Jo žmona Aldo
na, savo geros motinėlės Mar
celės Knataitienės padedama, 
ruošėsi visą savaitę sukaktuvi
ne proga svečius priimti. Uo
liai besiruošiant vaišių stalui 
paaiškėjo, jog ir pačių daly
vių skaičius bus neabejojamai 
gausus. Esama jau ne taip 
mažai artimųjų giminių, gau
sų būrį sudaro ir šeimos bi
čiuliai. prieteliai. Kadangi- su
kaktuvininkas uoliai reiškiasi 
ir lietuviškoje organizacinėje 
veikloje, įeidamas į valdybų 
sudėtį. tai bendrai bedirbant 
su vadovaujančiais asmenimis 
irgi šeimyniškai susibičiuliau
jama. Turėdamas gerą darbą 
miesto žinyboje ir ten atranda 
gerų draugų, tad tas ratas sa
vaime prasiplėtė. Taigi paaiš-

ŠOKS KANKANĄ OPERETĖJE "LINKSMOJI NAŠLĖ"
Stovi — Rūta Gierštikaitė, Lydia Jadviršytė, Vida Gierštikaitė, Aldona Kel- 
melytė. Sėdi: Carol Zapolytė, Kristina Riukytė, Nancy Norbutaitė. (Paveiks
le trūksta Susan Brazis). Visas šokėjas, choro nares, paruošia Liet. Operos 
baletmeisteris Simas Velbasis. Pirmyn choras stato "Linksmąją Našlę" 
kovo mėn. 4 ir 5 d. Maria Aukšt. mokyklos Auditorijoj. Bilietai gaunami 

Marginiuose ir pas Choro narius.

' TRUMPAI

— Juozas Venckus, Los An
geles, Calif., išrinktas Jauni
mo Metą komiteto pirmininku, 
į komitetą Įeina Audra Gri
niūtė, Alma Vilkaitė, Uogintas 
Kubilius, Rimas Žukas, Vita 
Kevalaitytė ir Jūratė Pažėrai
tė.

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KATALIKŲ KAPINIŲ ALBUMUI 
IŠLEISTI ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 12 D. VAKARĄ, 

RU OŠIAMAS

erdvioje Knights of Columbus salėje, prie 59-tos ir California gatviy 
kampo. Gros geras orkestras. Veiks vaišiu bufetas ir kitos Įvairenybės.

Įėjimo auka tiktai $3.00.

Bendruomenės Pasauliečiu Komiteto rėmėjai kviečia visus sklypą 
savininkus ir visuomenę gausiai dalyvauti.

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

VASARIO 16-T(K 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 31.00, $2.00, S3.00, S3.50 iki S4.00. 
Chicagoje iš anksto juos galima gauti Marginiuose.

Kviečia visus šiame minėjime dalyvauti
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 6M2B. • TeL WA 5-2787 
Dldctli pasirinkimas Įvairių prtklų.

AUTOMOBILIAI. iALDYTUVAI, MAISTAS. PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai Certifikatai.

*Ss

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Piffus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. IlgŲ metę patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA &-92M

154 pusk knyga. Kaina S1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruostos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi paistantieji 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 J "Naujienas”, tai prašomas persiusti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

kėjo, jog dalyviu skaičius gali 
siekti daugiau, negu 50 asme
nų. Nors jų salonas didelis ir 
erdvus, bet, žinoma, tokio skai
čiaus prie stalų sutalpinti pa
sirodė nebus įmanoma. Bet 
Aldonai atrodė, jog patiems 
turint trejus didelius 
ieškoti dar pastogės 
se namuose lyg ir 
Juo labiau, kad tai 
ketas, apribojamas 
mis ir taisyklėmis, nustoja to 
šeimyninių vaišių jaukumo. 
Aldona ir čia atrado tinkamą 
išeiti. Juk visi turi laisvą sa
vaitgalį, todėl iškilmes apsis
pręsta ruošti per dvi dienas 
(sausio 29 ir 30 d.), padali
nant svečių skaičių į dvi dalis, 
žinoma 
ir dėl 
kyino 
Mano 
viena 
giminių ir šeimos artimųjų bi
čiulių tarpo. Iš giminių prie 
vaišių stalo buvo Čikagos po
licijos leitenantas Peter Leppa 
su savo žmona Heide, archi
tektas Albertas Kerelis su žmo
na Irena, seselė kazimierietė 
Rūta Seiman, Vincas Vadei- 
ša su žmona Alina, Joe Seiman 
su žmona Loreta, sukaktuvi
ninko tėvas Juozas Laurinai
tis, 
tis. 
los 
pusių atsilankė šaulių sąjun
gos vadas Vladas Išganaitis, 
Moterų šaulių vadė Stasė Ce- 
cevičienė. Taipgi tų šeimos 
prietelių tarpe prie vaišių sta
lo matėsi Petras Girtautas su 
žmona, Alfonsas Aniulis Cele, 
Balys Aniulis su žmona An
dre, inžinierius James su žmo
na Marija, augintinė Matulai
tienė su dukra ir daug kitų jų 
šeimos artimųjų, kurių visų 
nebegaliu ir atsiminti bei iš
minėti. Buvo tartas ir vienas 
kitas žodis sukaktuvininkui 
pagerbti, jų darpe ir nuo mies
to žinyboje dirbančių bendra
darbių. Palinkėta laimingu 
metu ir našaus darbo kultūri
niame bare.

Vaišės praėjo jaukioje, pa
kilioje nuotaikoje. Tai savai
me mums suprantama, kurie 
pažįstame Aldoną, visur ne
pralenkiamą visais atvejais.

Ir pati namų aplinka pri
sidėjo prie paties momento 
jaukios nuotaikos susidarymo. 
Salonas apstatytas ne tik pra
bangiais baldais, bet turi ir 
šiltą lietuvišką atspalvį. Ma
tėsi čia kampe stiklinė spin
ta su lietuviškomis knygomis. 
Sienas puošia mūsų dailinin
kų tapyti paveikslai. Vienas 
mūsų gamtos peizažas su svy
ruokliais beržais buvo ir sve
čių tarpe ne kartą su pasigėrė
jimu užsimintas. Sukaktuvi
ninkui artimieji ir giminės su
nešė daug brangių ir vertingų 
dovanų, už kurias šeima jiems 
yra nuoširdžiai dėkinga. Aišku, 
kav5 svečiams tos praleistos va- 
dandos prie vaišių salo paliko 
malonų ir nepamirštaj^ą įspū
dį.

namus 
svetimuo- 
nederėtų. 
toks ban- 
valando-

jos nebuvo apsirikta 
gausaus dalyvių apsilan- 

paskirtomis dienomis, 
atmintin yra įstrigusi ne 

tų dalyvių pavardė iš

brolis Viktoras Laurinai- 
Iš bendros kultūrinės veik- 
ir šeimos bičiuliais pata-

PAVYKĘS 
INŽINIERIŲ BALIUS
Jaukiose 

Club salėse, 
gos idalyje, 
nį, gražiai
Lietuvių Inžinierių 
tektų Sąjungos rengtas meti
nis balius, sutraukęs, kaip ir 
anksčiau, gražų rinktinės mū
sų aktyviosios visuomenės ke
lių kartų būrį. Atsilankė taip 
pat keli vietos politikieriai su 
Illinois senatorium Pr. Savic
ku priešakyje. Baliaus metu 
trumpu žodžiu į svečius prabi
lo eilė kalbėtojų šios sąjungos 
veikėjų, pristatyti vadovai. ALI 
AS organui “Technikos žo
džiui” šiemet švenčiant 20-ties 
metų gyvavimo sukaktį, par 
gerbti buvo jo redaktoriai.

Tartame šia proga savo žo
dyje vyr. žurnalo redaktorius 
G. J. Lazauskas, prisiminęs 
šviesaus atminimo inžinieriaus 
Petro Vileišio veiklą priešne- 
priklausomybiniais laikais Vil
niuje, būnant jam vienu stei
gėjų ir pirmuoju “Vilniaus ži
nių” redaktorium, ragino sa
vo kolegas sekti jo pavyzdžiu. 
Skambant gražiems mūsų tau
tinių šokių garsams, balius 
praėjo tikroje lietuviškoje 
nuotaikoje.

BENZINO MIRAŽAS
Išvažiuodamas iš Maroko sos

tinės, vairuotojas išvyksta Ach
medo ben Achmedo benzino ko
lonėlę su užrašu: “Vienintelė 
benzino kolonėlė Sacharoje. Vi
sos kitos, kurias jūs pamatysite 
pakeliui, — tik miražas”.

— Dail. Janina Monkutė- 
Marks grįžo iš kelionės po Aus
traliją. Aplankė savo gimines, 
pažįstamus, lietuviškas insti
tucijas ir įdomesnes to krašto 
vietas.

— Naujienose skelbiami lie
tuviškų organizacijų valdybų 
sąrašai susilaukia veikėjų bei 
organizacijų dėmesio tarpusa
vio ryšiams ir informacijai.

— Lietuvių Aero Klubo lei
džiamo metraščio “Mūsų Spar
nai” 2-3/71 numeris yra gau
namas Naujienose. Jame ra
šo: I. šešplaukis, J. Vaičeliū- 
nas, J. Pyragius, dr. V. Tauras, 
V. Mačiui ai tis, A. Balsys, S. 
Mockūnas, V. Peseckas, K. 
Šimkus, E. Jasiūnas, S. Sula, S. 
Baipšys. ši metraščio dalis yra 
152 pusi., gausiai iliustruota 
retomis nuotraukomis, doku
mentais. Kainuoja 3,50 dol. 
Metraščio redaktoriai yra V. 
Jasiūnas ir V. Peseckas.

— Maria Aldonis, Susan 
Brazytė, Giedrė Čepaitytė, Les
lie Eisin, Kristina Giedraitytė, 
Ramona Kaveckaitė, Rūta Nai 
nytė, Lynne Marie Nover, Pa
mela Petraitytė, Theresa Pli- 
kaitytė, Debra Sharko, Jayne 
Simėnaitė ir Lucille Vešotaitė 
užsiregistravo dalyvauti šie- - 
metiniame debiutančių Ginta
ro baliuje, kuris įvyks birže-', 
lio 24 d. Cohrad Hiiton vieš
butyje. Balių ruošia Chicagos 
Lietuvių Moterų klubas. Komi
teto pirm, yra Aldona Brazis.

— Danutė Vėnctauskaitė, 
Waterbury, Conn.,stengiasi - 
įvairiomis programomis su
telkti lėšų Vasario 16 gimnazi
jos išlaikymui. ' i!
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“NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARS0 ŽMOGAUS

DRAUGAS TR BIČIULIS

★ Norintieji vykti autobusais į 
Vasario 16 minėjimą Auditorium 
teatre, prašomi registruotis 
ALTos raštinėje tel. 778-6900 
dienos metu nuo 9 iki 5 vai. ir 
vakare nuo 7 iki 9 vai. Bilietai 
j minėjimą gaunami Margi
niuose.

Chicago® Lietuviu Taryba

Senas aktorius Hume Cronyn natrukus pasirodys Brodvėjaus taatro, 
vaikais "Promenada Ali". Čia jis matomas Los Angeles suvaldinta- 
m• "Caine Mutiny Court Martial" karo laivyno karininko vaidmenyje.

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

M. A. ŠIMKŲ S
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 BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tek: REpublic 7-1941

Federaliniv Ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašę paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878

TIKRAI l¥t AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metų. 2 ante 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. ' .

| 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. S29.000.

ŽEMES — 30 nėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

30 nėdų su garažu prie

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archor 
Chicago, III. 60632. T«L YA 7-5980

— Peter Kowal-Kavaliauskas, 
Albuquerque, New Mexico, il
gametis Naujienų skaitytojas, 
mirė 1971 m. gruodžio 20 d. 
sulaukęs 92 metų amžiaus. Li
ko nuliūdusi žmona Elzbieta, 
duktė Ollie ir dvi anūkės. Ve
lionis ilgą laiką gyveno Cicero 
apylinkėje.

★ š. m. vasario mėn. 26 d., 
6 vai. 30 min. vakaro Įvyksta LF 
dešimtmečio vakaras - balius 
Inn Motion salėje, 5820 So. Ke- 
dzie Avė. Jau užsisakė 10 as
menų staliukus šie asmenys: J. 
ir P. Masilioniai, V. Kamantus, 
dr. F. Kaunas, dr. A. Razma, dr. 
K. Ambrozaitis, A. Rėklaitis, J. 
Mačėnas ir K. Repšys. LF ad
resas: 2422 W. Marquette Rd., 
Chicago, Ill. 60629. Tel. 312 — 
925-6897. (Pr).

APYNAUJTS 2-jų butų gražus mūr. 
oo 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje nrie parko. — 
840.500.

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
sild. ?azu. Marquette Parke. $21.500

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $38.500.

GRAŽU? P4 BUTŲ mūr.. alum, lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar- 
Tuetfė Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kart- 
ainis sklypas. 2-jų butų' namui. Oak 
lawn. Teiraukitės. .

LABAI GERAS 10 butų mūras. ? 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba Ir Ramentas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į 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 4 SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

A. & L INSURANCE i REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigū» automobifig draudimai.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapoii* 
3208^4 W. 95th St.

GA 4-8654

. . !?c Casualty Con'panv♦ 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. — 233-4345. Įnašus siųsti; Žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
arba asmeniškai įteikti: LF bus- genu* ,^$^el>rangfo«iDk^’

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

tune-ups Ir t. t.
4814 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILDERS
čia automobiliai išlyginami ir nuda

tinė, 2422 West Marquette Rd.. 
I1L 60629, tel. 92S-6897.

(Pr).
Chicago,

3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III 
TEL — 776-5888

Anicetas Garbačlauakaa u




