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UŽSISPYRĘS SEN. FULBRIGHT SAKO:
nmi

WASHINGTONAS. — Sen, Fulbright pirmadienį pareiškė 
spaudai, rodydamas į derybų su Kinija komunikatą, kad preziden
tas Nixonas pažadėjo nesikišti į Kinijos vidaus reikalus. Toks 
pažadėjimas esąs visai priešingas Radio Free Europe ir Radio 
Liberty rėmimui. Senatorius pakartojo savo nusistatymą: abi 
radijo stotys turėtų būti likviduotos. Jos kenkiančios viltims pa
gerinti santykius su Maskva ir turėtu būti išmestos, kaip šaltojo
karo relikvijos.

Vyriausybės lėšos tom stotim 
pasibaigė vasario 22 d. ir stotys 
turės užsidaryti, jei nebus su
derinti įstatymų skirtumai tarp 
senato ir Atstovų Rūmų. Atsto- 

, vų priimtas įstatymas parūpina 
radijo stotims lėšų iki 1973 m. 
birželio 30-d.‘ Senato priimtas
projektas parūpina lėšų iki šių 
metų birželio 30 d. Atstovų Rū
mai tuo pačiu projektu numato 
Įsteigti specialų komitetą, ku
ris, nepriklausomai nuo vyriau
sybės vadovautų tų stočių vei
kimui. Senato versijoje stotims 
vadovautų pats valstybės depar
tamentas. Vyriausybė remia At
stovų Rūmų pasiūlymą.

Blogiausia, kad sen. Fulbrigh- 
tas, kuris vadovauja senato už
sienio reikalų komitetui, atsi
sako svarstyti su Atstovų Rūmų 
panašiu komitetu tuos abu pro
jektus. Jis siekia uždaryti tas 
stotis. Jau 57 senatoriai pasira
šė sen. Percy ir sen. Humphrey 
pasiūlytą “sense of senate” re
zoliuciją, kuri ragina radijo sto- 
..tis išlaikyti. -Tarp tų„57.senato^ 
rių yra tik 6 senatoriai iš Ful- 
brighto 16 narių komiteto, o be 
jo net ir ta 57 rezoliucija nebus 
balsuojama senate:

Buvęs valstybės pasekretorius 
George Bali paskelbė spaudos 
konferencijoje naujo “piliečių 
komiteto” sudarymą. Tas iš visų 
partijų sudaromas komitetas 
rems Atstovų Rūmų pasiūlymą 
tų radijo stočių reikalu. Tos 
stotys reikalingos informuoti 
Rytų Europos gyventojus, nes 
tik tuo keliu bus galima pasiekti 
geresnių santykių su komunistų 
režimais, pasakė G. Bali.

/

Pagavo gruziną
- milijonierių

MASKVA. — Sovietų vyriau
sybės ir partijos centro komite
to dekretas puolė Tifliso, so
vietinės Gruzijos, komunistų va
dovus už didelį ekonominį skan
dalą, valstybės turto grobstymo 
ir nepakankamo budrumo nuo
dėmes. . •

Jau seniai žinoma, kad gruzi
nai yra geri pirkliai, puikūs 
“kombinatoriai”. Praėjusį tre
čiadienį laikraštis “Trud” ati
dengia vieno tokio gabaus gruzi
no Otari Lazeishvili darbus. Jis 
vadovavo laboratorijai, kuri ieš
ko naujų sintetinių medžiagų 
audiniams, šalia tos laboratori
jos slaptai veikė plati organi
zacija, kuri gamindavo vartoto
jų pageidaujamas prekes. La
boratorija samdydavo darbinin
kus, atiduodavo kai kuriuos dar
bus tekstilės įmonėms ir visą 
gautą pelną už netikros v odos 
švarkus, už lietpalčius, spalvo
tas nailono medžiagas, ypatingus 
megztinius, pasidalindavo. Gau
jos vadas Lazeishvili gyveno lyg 
milijonierius. Jis restoranuose 
vaišindavo šimtus svečių, jei 
laimėdavo jo palaikoma futbolo 
komanda. Jis turėjo dvi puoš
nias vilas, vieną prie Juodųjų 
jūrų kitą — netoli Tifliso.

Vyriausybės dekrete sakoma, 
kad atsakingi respublikos ir Tif-

IŠ VISO PASAULIO

ČIKAGA. — Orland Parke bu
vęs fajerverkų fabrikas kelių 
sprogimų buvo nušluotas nuo že- 
męs paviršiaus, trys asmenys žu-
vo, 19 buvo sužeisti. Sprogimai
buvo tokie stiprūs, kad sulanks
tė toliau buvusius automobilius, 
išmušė langus už 2-3 mylių. Lan-
gai sudrebėjo net už 15 mylių.

NEW YORKAS. — Sovietų

Rep. Wilbur D. Mills Sen. Vance Hartke | Rep. Paul N. McCloskeV Jr. Sen. George McGovern
Keturi kandidatai, norį tapti Amerikos prexidentu. Atstovas Paul McCloskey yra respublikonas, kiti trys — de

mokratai.

KINIJA PLEČIA POLITINĘ ĮTAKĄ 
EUROPOJ IR PAVERGTOSE TAUTOSE

ROMA. — Artėjant Italijos parlamento rinkimams įsisteigė 
nauja komunistų partija, pasivadinusi Manifesto, pagal to pavadi
nimo laikraštį, kurį leidžia Kinijos ideologinę liniją sekanti italų 
komunistų grupė. Visa Italijos spauda paskelbė apie šios nau
jos politinės partijos įsisteigimą, tik vienas komunistų laikraštis 
“L’Unita” nutylėjo šį svarbų įvykį. “U Manifesto” laikraštis turi 
70,000 skaitytojų, o kiek žmonių balsuos už naujos partijos kan
didatus, sunku pasakyti. Buvusiame parlamente kairieji komu

RUOŠIASI NEGRU SUVAŽIAVIMUI
WASHINGTONAS. — Ateinantį savaitgalį Gary, Indianoj 

atidaroma syarbi Amerikos negrų politinė konvėncija, kurion de-
Sąjunga ir Čekoslovakija boiko- legatus siunčia įvairiausios negrų organizacijos ir grupės. Ran
tavo Jungtinių Tautų komiteto,1 kiama apie 4,000 delegatų, kurie susirinks Į West Side High 
kuris ruošia pasaulinį taršos rei School auditoriją. Svarbiausiu konvencijos kalbėtoju numatytas 
kalų suvažiavimą Stokholme, ‘ Gary miesto meras Richard Hatcher. Dar kalbės Juodųjų Pan-
birželio mėn., posėdį. Sovietai 
boikotuoja parengiamuosius dar
bus, reikalaudami, kad Į konfe
renciją būtų pakviesta ir Rytų 
Vokietija.

WASHINGTONAS. — Gyny-
bos sekretorius Laird pareiškė 
savo kalboje Veteranų suvažia
vime, kad sovietai ėmė savo ra
ketas apginkluoti daugiagalviais 
tržtais2iš?~''r’’" ~ 

SYDNEJUS. — Australijos 
vyriausybė atidaro Hong Konge 
naują diplomatinę atstovybę, ku
rios tikslas bus ieškoti ryšių su 
komunistine Kinija.

SOUTHSEA. — Anglijoje 
smarkus vėjas apvertė jūroje 
hovercraft -laivą, kuris “plau
kia” ant suspausto oro pagalvės. 
Keturi keleiviai žuvo, 22 pavyko 
iš jūros išgelbėti.

LAGOS. — Nigerijoje suma
žinamas nuo balandžio 2 dienos 
keliuose automobilių greitis iki 
20 mylių per vai., nes valdžia nu
tarė pakeisti važiavimą kaire pu
se į važiavimą dešine puse.

BRIUSELIS. — Italas Fran
co Malfatti pasitraukė iš Euro
pos Bendros Rinkos komisijos 
pirmininko pareigų, nes jis kan
didatuoja į Italijos parlamentą.

MELBOURNE. — Kinija pa
kvietė į svečius apie 20 Austra
lijos čiabuvių — aborigines. Ki
nija, tačiau, atsisakė priimti 
Australijos vyriausybės preky
bos delegaciją.

Karas P. Vietname
SAIGONAS. — Hanojaus ra

dijas paskelbė apie platesnio 
masto Amerikos lėktuvų puoli
mus dviejose šiaurės Vietnamo 
provincijose. Komunistų žinio
mis, buvo numušti du Amerikos 
lėktuvai: vienas bombonešis ir 
vienas be įgulos skrendąs žval
gybos lėktuvas. Nuo lėktuvų puo
limų žuvęs didelis skaičius civi
lių.

Pietų Vietname didieji B-52 
lėktuvai turėjo 13 užskridimų 
centrinėse šalies aukštumose ir 
šiauriniame sektoriuje.

liso miesto pareigūnai bus bau
džiami už tokių nelegalių fabri
kų toleravimą. Įvelti tos gaujos 
nariai ir slapti darbininkai bus 
nubausti. Policija tos “įmonės” 
sandėliuose radusi virš 100,000 
rublių vertės gaminių. Iš valsty
bės buvę pavogta įvairių medžia
gų už 2.1 mil. rublių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

terų partijos pirm. Bobby Seale, New Yorko musulmonų vadas 
Louis Farrakhan, čikagietis Jesse Jackson ir kun, Walter Fautroy.

Šio suvažiavimo pirmininkai 
bus be mero Hatcher dar kon- 
gresmanas Charles Diggs ir poe
tas Imamu Baraka, dar žinomas
Le Roy Jones vardu.

Neabejojama, kad ši politinė 
konvencija ragins negrus balsuo
ti ateinančiuose rinkimuose už 
negrę Shirley Chisholm, kongre
so narę iš Brooklyno. Kiti negrų 
politikai yra aktyviai Įsijungę į 
pagrindines demokratų ir res
publikonų pai*tijas ir dėl kandi
datės Chisholm gali kilti aštrių 
ginčų.

Negrai šį suvažiavimą laiko 
svarbiausiu savo vienybės ieško
jimo žingsniu.

Franko anūkė 
išteka už princo

AfADRIDAS. — Ateinantį tre
čiadienį Ispanijoje įvyksta labai 
svarbios vedybos. Generalisimo 
Franko anūkė Maria del Carmen 
Martinez-Bordiu Franco išteka 
už Ispanijos ambasadoriaus Šve
dijoje Don Alfonso de Borbon 
Dampierre, kuris yra paskutinio 
Ispanijos karaliaus Alfonso XIH 
anūkas.

Ispanai kalba, kad šios vedy
bos tarp karališkos šeimos atsto
vo ir Franko anūkės sudarys 
keblumų princui Juan Carlos de 
Borbon, kuris jau numatytas 
tapti Ispanijos valstybės galva 
po Franko mirties. Jis irgi yra 
Karaliaus Alfonso anūkas.

Pakvietimai į vedybas jau at
nešė egzilėje gyvenančio Don 
Juan tėvo protestus, nes pa
kvietimuose jaunikis įrašytas 
“karališka didenybe, princu”. 
Tuo tarpu jaunikio tėvas Don 
Jaime, vyresnis Ispanijos sosto 
įpėdinio brolis, atsisakė savo 
teisių į sostą ir tuo pačiu prara
do teisę į titulus.

Trumpai sakant, dabar Ispani
joje yra du princai, abu pusbro
liai. Vienas jų paskelbtas Fran
ko paveldėtoju, o kitas — veda 
Franko anūkę. Kuris ateities Is
panijoje turės didesnę galią, da
bar dar sunku pasakyti, bet visi 
sutinka, kad įvairių komplika
cijų gali kilti.

Libija perka 
ginklus Egiptui

BEIRUTAS.'— Libano laik
raštis “Al N aha r” paskelbė, kad 
Libija ir. Sdvi^ĮvSąjunga'pada
rė sutartį, kuri leis Libijai pirk
ti modernius Mig-23 lėktuvus ir 
žemės raketas. Sutartį pasirašė 
sovietų vyriausybė ir Libijos vi
cepremjeras Abdul Salam Jul- 
lud praėjusią savaitę.

Laikraštis nurodo, kad Libija 
turi daug valiutos atsargų ir pa
žadėjo sumokėti sovietams gry
nais pinigais tuoj pat. Egiptas 
negaunąs tokių modernių sovie
tų ginklų, nes jis neturįs lėšų 
ir viską perkąs skolon. Manoma, 
kad Libija savo modernius lėk
tuvus perleis Egiptui.

Libijos-sovietų derybose bu
vo aptartas bendradarbiavimas 
ieškant Libijoje naujų žibalo šal
tinių ir jį paruošiant pasau
lio rinkoms. Sovietai žadėjo 
atsiųsti į Libiją savo specia
listu. Ar

♦ Britanija paskelbė, kad dėl 
Maltos bazių susitarti neįmano
ma ir jos kariuomenė bus iš Mal
tos išvežta iki šio mėnesio pabai
gos. Nepavyko susitarti su Mal
tos premjeru dėl atlyginimo už 
tas bazes.

Vatikano Pasauliečių Ta
ryba rekomendavo popiežiui at
virai paskelbti visus katalikų 
bažnyčios finansus. Paslaptin
gumas finansiniuose reikaluose 
atimąs drąsą: pasauliečiams 
daugiau dirbti bažnyčios naudai, 
sakoma, raporte.

+ Virš šiaurės Vietnamo Įvy
ko amerikiečiu lėktuvu susišau
dymas su komunistu lėktuvais. 
Vienas Mig”17 buvo numuštas, 
jau ketvirtas nuo sausio 19 d.

Televizijoje išgarsintas il
gaplaukis dainininkas Tiny Tim 
paskelbė, kad jo žmona nuo jo 
pabėgo ir išsivežė 9 mėn. duk
terį. Jis neturįs pinigų, tačiau 
protestavęs, kai jo žmona pra
dėjo pusnuogė modeliuoti foto
grafams.

+ Filipinų užsienio reikalų 
ministeris Carlos Romulo, 73 m., 
buvo sunkiai sužeistas automo
bilio nelaimėje.

BELFASTAS. — Dvi bombos 
vėl sprogos šiaurinės Airijos sos
tinėje, sužeisdamos apie 20 žmo
nių kino teatre ir gerokai suža- 
lodamos vieną viešbutį.

ROMA. — Vatikanas pasira
šė paktą su Alžiru ir užmezgė 
diplomatinius ryšius.

Vietnami»ži*i kariai, sustojf poilaio, tu kabi n o savo ginklus ant di* 
dėsnio medžio.

nistai turėjo 5 atstovus.

Pakistane pakeitė 
kariuomenės vadus

RAWALPINDI. — Pakista
no prezidentas tris dienas posė
džiavo su pataniečių politiniu 
vadu Khan Abdul Wali Khanu. 
Po pasitarimų prezidentas pa
reiškė, kad karo stovis bus pa
naikintas ne vėliau kaip rugpjū
čio 14 d. Iki to laiko būsią su
grįžta prie demokratinės tvar
kos.

Patanai gyvena kalnuotose 
vakarų Pakistano provincijose: 
šiaurės vakarų pasienio ir Ba- 
lųchistano provincijose. Gyven
tojai yra karingi, mėgsta nešio
ti ginklus ir nenori, kad centri
nė valdžia jiems nurodinėtų, kaip 
gyventi. Pataniečiai buvo nepa
tenkinti, kad prezidentas Bhutto 
paskyrė jų gubernatoriumi sa
vo partijos žmogų, kada patapo 
gentis yra susibūrusi i naciona
listinę partiją, kuriai vadovau
ja su prezidentu derybas vedęs 
Wali Khan.

Pakistane buvo pakeisti ka
riuomenės ir aviacijos vadai, iš 
viso 8 aukšti karininkai. Pre
zidentas sako, kad jie turėję 
“Napoleono kompleksą”. Armi
jos vadu paskirtas buvęs Rytų 
Pakistano gubernatorius, pasi
žymėjęs savo žiaurumu, Tikka 
Khan. Prezidentas paskelbė, 
kad trijų ginklų rūšių štabų 
viršininkai bus keičiami regulia
riai, o vyriausio kariuomenės va
do vieta visai panaikinama. Pre
zidentas siekia civilinės valdžios, 
į kurią kariškiai negalėtu kiš
tis, kaip dažnai įvydavo praeity
je.

Kaip “herojus” 
suklaidino sn9”da 

c

MASKVA. — ‘ į:—e’^'ans- 
kaja Pravdž” penktadienį pa
skelbė skaitytojų atsiprašymą 
dėl straipsnio vasario 20 d., kada 
pirmame puslapyje buvo paskelb
ta “Ivano Kočergino žvaigždės”. 
Tame straipsnyje, skirtame pa
rodyti jaunimui iškilius tėvyn s 
darbuotojus, buvo aprašyti a - 
ronomo rytų Kazachstano vals
tybiniame ūkyje nuopelnai, už 
kuriuos jis gavęs net du meda
lius: “Sovietų Sąjungos Hero
jaus medalį”, kuris duodamas 
už pasižymėjimą karo lauke ir 
“Sovietų Darbo Medalį”, kurį tas 
Ivanas gavęs už laimėjimus Ka
zachstano plėšiniuose, naujuose 
žemės ūkiuose.

Penktadienį laikraštis turėjo 
pripainti, kad Ivanas Kočer- 
ginas jokių medalių nėra gavęs. 
Jis esąs tuščios garbės gaudyto
jas, ilgą laiką vaidinęs tėvynės 
herojų.

Laikraštis prideda, kad keli 
redakcijos nariai, kurie leido
si suklaidinami ir suklaidino 
skaitytojus, buvo griežtai nu
bausti.

“Christian Science Monitor” 
korespondentas Paul Wohl rašo 
apie Kinijos vis didesnį dėmesį 
Europos kraštams. Kinija ple
čia prekybą su Lenkija ir Jugos
lavija. Ji davė kreditų Rumuni
jai ir plečia savo politinę įtaką 
Europos komunistų partijose. 
Vienas Rytų Vokietijos studen
tas pareiškęs autoriui, kad jis 
reguliariai gaunąs Kinijos am
basados Rytų Vokietijoje biule
tenius. Albanijoje veikianti Ki
nijos ambasada siuntinėja savo 
leidinius į Lenkiją, režimu ne
patenkintiems intelektualams.

Kitas minėto laikraščio bend
radarbis J. C. Harseh, straips
nyje “Restlessness within the 
Soviet empire”, rašo jog sovie
tai pradėjo šypsotis Rumunijai, 
tačiau padidino priespaudą, ir 
areštus Ukrainoje, Lietuvoje ir 
Latvijoje, kur net geri vietiniai 
komunistai pradėjo atsiminti, 
kad jie nevisada buvo valdomi 
iš‘Maskvos. Kinija esanti stip
riai įvelta 4 šį sovietų imperi
jos tautų nepasitenkinimą. Va
karų Europoje ir Kanadoje lei
džiama ukrainiečių tautinė li
teratūra gauna Kinijos finansi
nę paramą, sako autorius. Ta 
spauda pastoviai pasiekia So
vietų Sąjungą ir rusai nesuge
ba jos sustabdyti. Jie tik gali 
suimti Ukrainoje žmones, kurie 
tos literatūros yra “apkrėsti”. 
Nelegalios literatūros Ukrainoje 
yra šiandien daugiau, kaip ki
tose Sovietų Sąjungos dalyse.

Kinija palaiko artimus ryšius 
ne tik su Rumunijos komunis
tais, bet užmezgė santykius ir 
su ispanų komunistų partija. 
Ukrainiečiai su pavydu žiūri Į 
Rumuniją ir galvoja: “Kodėl 
Ukraina su turtinga ir sena kul
tūra negali džiaugtis šiokia to
kia autonomija?’ Washingtonas 
šiuo metu labai mažai tedaro ši
tokioms mintims skatinti. John 
Foster Dulles sovietų pavergtus 
žmones vadindavo sovietų Achi
lo kulnu. Kinija šį reikalą ge
riau supranta ir žino tokios po
litikos techniką: duoti rusams 
darbo namie. Pusė žmonių, gy
venančių Sovietų Sąjungoje, yra 
pavergti ir prispausti dominuo
jančių rusų. Kinija šią padėtį 
rengiasi išnaudoti.

Žmonės nusistatė 
prieš vežiojimą

NEW YORKAS. — News- 
week žurnalas paskelpė Gallupo 
instituto apklausinėjimo rezul
tatus apie mokinių vežiojimą. 
Patirta, kad 67% amerikiečių, 
pietuose ir šiaurėje, pasisako už 
nesegreguotas mokyklas, tačiau 
kartu 69 yra nusistatę prieš 
tų mokyklų integravimą vežio
jant vaikus.

Pietinėse valstijose rasiniai 
sujungtų mokyklų pageidauja 
58'tačiau prieš vaikų vežioji
mą čia pasisakė net 74%. Net 
ir negrai pasisakė prieš priver
stinį vaikų vežiojimą j tolimas 
mokyklas.
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DALELĖ JŪRINIO ATŽALYNO 
(Chicago: Šarūno laivo jūry skautai) stebi šiemetinės Klaipė

dos Dienos programą.

LEIDŽIA lietuvių skautų sąjunga 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

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

1X-JI METAI ,  NR. 10 (361)

Sveiki, sulaukę jury skauty aUksiniy sUkaktuviy

Kovo 12, lygiai po 50 metu, minėjimas Chicagoje
Kovo 12 d. sukanka 50 m. nuo pirmojo jūrų skautų vieneto. 

Įsteigimo Lietuvoje, šis vienetas, pavadintas vandens skautų L: 
K. Algimanto dr-vė, buvo Įsteigtas Kaune brolių Juliaus, Kosto 
ir Petro Jurgelevičių pastangomis, sudarant “Ūdrų” ir “Vėbrų” į 
skiltis. Pirmasis dr-vės vadas buvo Julius Jurgelevičius (dabarti
nis dr. J. Gale), gyvenąs JAV, o “Vėbrų” skilties skiltininkas 
buvo Jonas Damauskas, dabartinis ASS garbės gynėjas, gyvenąs 
Chicagoje.

Atgavus Klaipėdos kraštą, 
1924 m. jūrų skautai Įsikūrė 
Klaipėdoje, iš kur, 1926 m. Įsi
gijus “Budi”, o vėliau — ki
tas jachtas, toli išplaukė Į Bal
tijos jūrą.

Per 18 metų nepriklausomo
je Lietuvoje plačiai pasklido jū
rų skautų veikla ir prie upių 
ir ežerų. Iš jūrų skautų gretų 
išaugo Lietuvos prekybos ir ka
rinio laivyno kapitonai ir jūrinės 
minties puoselėtojai, per 50 m. 
skleidę ne tik jūrinio skautavi- 
mo; bet ir nepriklausomos Lie
tuvos, kaip jūrinės valstybės, 
idėją.

Jūrų skautų vienetus atkūrus 
Vokietijos stovyklose 1946 m., 
graži jų veikla truko iki 1949 
m. emigracijos. Persikėlus Į 
užjūrius, jūrų skautų vienetai 
atkurti Kanadoje, Australijoje, 
JAV, Venecueioje ir Argentino
je. Svečiose padangėse išaugu
si jaunoji jūrų skautų vadovų 
karta, “senųjų jūros vilkų” glo
bojama, nuo 1949 m. išvystė pa

sigėrėtiną veiklą, kuri vyksta iki 
šių dienų, pirmaujant Chicagos 
jūrų skautų laivynui.
Sukaktuvių programa Chicagoj

Chicagos skautų “Lituanicos” 
tunto vadija ir “Nemuno”, “Ša
rūno”, L. K. Algimanto laivų ir 
jūrų budžių “Prezidento Smeto
nos” įgulos vadovybės ruošia iš
kilmingą jūrų skautų 50 m. ju
biliejaus minėjimą kovo 12 d. 
Marquette parko lietuvių para
pijos salėje, 6820 So. Washtenaw- 
Ave. Chicago, Ill. 60629.
. Minėjimas prasidės pamaldo
mis bažnyčioje 10:30 vai. ryto. 
Iškilminga sueiga parapijos sa
lėje prasidės 11:30 vai. ryte, da
lyvaujant LSS ir kitų Chicagos 
tuntų vadovybei, jūrų skautų 
veteranams, reprezentaciniams 
vienetams, jūrų skaučių “Ne
rijos” tuntui ir visiems LSB jū
rų skautams. Į šventę kviečiami 
visi buvę jūrų skautai-tės, va- 
dovai-ės, tėveliai, rėmėjai ir bi
čiuliai. Minėjimas turės iškil
mingąją dalį ir linksmą lauželį.

SKAUTININKŲ ĮŽODIS BOSTONE
Vasario 13 d. Bostono s k a uty ir šickučiy sueigoje Vasario 16-įaf patftiniH 
bendrame skautininku rate įžodi duoda naujieji skautininkai: Nijolė Baš- 
kytė, Bronius Banaitis ir Algis Valanžiūnas. Iš kairės antras — apsilan

kęs LSB VS ♦. s. Petras Molis.
C. Kiliulio iniotr.

MOŠŲ VYKIAUSIEJI ATSTOVAIPIRMOJI ŠVENTĖ
r <

s. JUOZAS MASLAUSKAS, 
Anglijos Rajono Vadas

s. ALEKSAS JAKŠTAS, 
Australijos Rajono Vadas

s. KAZYS BATŪRA, 
Kanados Rajono Vadas

los Angeles sesės minėjo 
Vasario 16 ir

Mąstymo Dieną
Vasario 27 d.; tuoj po pamal

dų, parapijos salėje susirinko 
Palangos tunto skautės ir sve
čiai. Oficialios dalies komendan- 
tė buvo Si. Alma Ruigytė, įsaky
mus skaitė — psl. Audra Gri
niūtė.

Didelė skaučių Birutės dr-vė 
Į buvo perskelta pusiau: Birutės 
dr-vės dr-kė — ps. Vanda Ze- 
lenienė, o naujosios Jūratės 
dr-vės dr-kė — ps. Dalia Sodei- 
kienė. Įžodį davė paukštytės Lai
ma Steikūnaitė ir Aida Shukš- 
taitė. Skaučių įžodį davė An
gelė Sodeikaitė ir Lina Strikai- 
tytė. Į vyr. skiltininkės laipsnį 
pakelta si. Irena Šepetytė, į pa- 
kiltininkės laipsnį — Rūta Juo- 
dikytė. VS įsakymu ps. Jonė 
Varnienė pakelta Į škautinin- 
kes, o v. si. Danutė Basiulienė — 
paskautininkes.

Tuoj pat po oficialios dalies 
pradėtas lauželis. Tuntininkė s. 
Irena Vilkienė pasveikino visas 
šia proga ir

uždegė žvakutę Lietuvos 
skautei prisiminti, o paukš* 
tytės ir skautės degė po

Kartu vyks ir jūrų skautų veik
los apžvalgos parodėlė.

žvilgsnis į priekį
Jūrinėje navigacijoje yra grie

žta taisyklė stovinčiam prie vai
ro visą laiką žvelgti pirmyn, 
plaukiamąja kryptimi.

Švenčiant 50 m. veiklos ju
biliejų ir džiaugiantis laimingai 
nuplauktu keliu, žvilgsnio į prie
kį taisyklė Įpareigoja kiekvieną 
jūrų skautą, jūrų budį, jūrų 
skautininką, vadovaujantį ki
tiems broliams, žvelgti pirmyn, 
planuoti sėkmingą veiklos kelią, 
kad jūrų skautų gausūs laivai 
su dar didesnėmis Įgulomis to
liau sėkmingai plauktų Lietu
vos švyturio link.

Labai džiugu šiandien švęs
ti auksinį jubiliejų Į Lietuvių 
Skautų Sąjungą sugrįžus bu
vusiai Lietuvių Jūrų Skautijai, 
jūrų skautams vieningai dirbant 
Brolijoje, o jūrų skautėms — 
Seserijoje, ši vienybė jūrų skau
tų veikloje buvo išlaikyta dau
giau kaip 40 metų. Vienybės 
laikotarpiu visada vyksta gra
žiausia jūrų skautų veikla.

50 metų jubiliejus tegul 
mums padeda nubrėžti tikrąjį 
jūrų skautų ateities kursą, ku
ris, stipriai laikant vairus, ves
tų visus Į jūrinio skautavimo 
veiklos tikslą.

j. v. s. Br. Juodelis

žvakutę kiekvienos tautos 
skautei.

Laužavedė psl. Audra Griniū
tė lauželį vedė labai gyvai, o da
lyviai noriai dainavo ir su dė
mesiu klausėsi bei stebėjo įvai
rių vienetų pasirodymus, savo 
pasitenkinimą reikšdami gau
siais plojimais. Savo rašinėlius 
skaitė Brigita Brazaitytė. (Su
simąstymo tema) ir vyr. skautė 
si. Irena Žukaitė (Vasario 16). 
Įspūdingas buvo Birutės dr-vės 
Stirnų skilties pasirodymas “Tė
veliai pasakoja.^”, kur psl. Ra
sa Zelenytė pasakojo apie vėlia
vų nuleidimo apeigas Vytauto 
Didžiojo Muziejaus sodelyje. Pa
sakojimas, palydimas autentiš
kų tų apeigų garsų juostoje, 
skolintas iš p. Pauliaus Jasiuko- 
nio:

“Saulei leidžiantis... pasi
girsdavo lėtas maršas, o ii* 
go tako gale pasirodydavo 
karo invalidų eitynės.;; Jų 
dūdos blizgėjo vakaro saulės 
spinduliuose, o ant durtuvų 
nešamos vėliavėles atrodė 
raudonesnės net už kraują... 
Nežinomo Kareivia kapo pa
minklo akmenys — šalti, pa
balę, liudijo karių auką tė
vynei. Tie akm^tys buvo 
surinkti iš laukų, kur vyko 

laisvės kčvoš...”
•i-

Jūratės dr-vės ;škaūtės pavaiz
davo lietuvaičių (skaučių gyve
nimą pavergtoje Lietuvoje įr 
laisvame pasaulyje..

Paukštytės suvaidino skautiš
ką Snieguolę, kurią iŠ miego pri
kėlė skautas vytis, visiems, o 
ypač vyr. skautėfh,. nuoširdžiai 
besijuokiant. Skautą vytį vaidi- 

Indrė Leškytė.
— vaišės, gražiai 
Audros Pakalniš- 
pfąėjb labai j au

VEIDAI 
IR

DARBAI
'fr “Skatų Aidas” paskelbė 

novelės konkursą. “Skautų Ai
do” žurnalo vasario mėn. nume
ryje (Nr. 2) radome kuklų pra
nešimą: skelbiame mažąjį lite
ratūros konkursą. Manytume, 
kad pranešimo kuklumą suda
ro premijų dydis, nes visoms 
trims premijoms skirta tik 165 
dol. Gal būt dėlto “S. A.” re
dakcija ir pavadino “mažuoju 
literatūros konkursų”, nes pa
baigoje pastebi, kad dalyvau
ti gali ir suaugę.

Skautų Aido” redakcija prane
ša:

“Skautų Aidui įžengiant į 
50-sius leidimo metus, skelbia
mas Mažasis. Literatūros Kon
kursas novelei, apysakaitei, nuo
tykiui ir t. t. parašyti.

Literatūros kūrinys turi pa
rodyti skautų ar skaučių (pri
vataus — organizacinio — vie
šojo) gyvenimo, veiklos ar įvy
kių iškarpą. Rašiniai netrum- 
pesni, kaip 5 mašinėlės pusla
piai, pasirašomi slapyvardžiu, 
atskirame uždarame voke įra
šant slapyvardį, pavardę ir adre
są; atsiunčiami ligi 1972 in. rug-

sėjo 1 d. šiuo adresu: Skautų 
Aido Konkursui, 7418 So. Cla
remont Ave., Chicago, Ill., 60636.

Už Jury Komisijos tris įver
tintus kūrinius skiriamos šios 
premijos: I — 75 dol. II — 50 
dol., III — 35 dol.

Laimėję premijas rašiniai bus 
spausdinami Skautų Aide. Ne
laimėję — lieka redakcijoje (ir
gi gali būti spausdinami), grą
žinami, tik autoriams pareika
lavus. Jury Komisija jau su
daroma ir bus paskelbta vėliau.

Kviečiame visus it visas gau
siai į šį konkursą įsijungti, lies 
dalyviams amžiaus riba nenusta
tyta”.

■■fc Kaziuko Mugė Chicagoje, 
vykusi kovo 5 Jaunimo Centre, 
lankytojų skaičiumi bene pra
lenkė visas buvusias. Anksty
vesnėse — per porą valandų nuo 
atidarymo pradžios —- salės, pa
viljonai, valgyklos, kavinės tuš- 
tėdavo. šiemetinėje (kuri net 
valandą anksčiau prasidėjo — 
10 vai. ryto) prekymečio grūs
tis tebebuvo juntama ir 2 vai. 
p. p.. ; '/ •-

žiūrovų pasakojimais, jaunų
jų išradingumas ir tėvelių tal
ka mugę padarė įdomią ne tik 
eksponatais, bet ir puošmeno
mis, dekoracijomis, skelbimais,

įraiais Bėhįja ir moderniąja lie
tuvių kalba.

Dar kiti pasakoja, kad iš gro
žybių bene gražiausi kamba- 

' riai buvo jūrų skaučių (“jūros 
į dugne”) ir akademikų skautų 
— antrasis kaimas, atsiprašau, 
“antrasis Rakas”: P. Jenas

•fa Lapkričio mėnesį matysi
me Chicagos naująjį ansamblį. 
Vidurio rajono vadovybė susi
tarusi su Chicagos Aušros Var
tų, Kernavės, Lituanicos ir Ne
rijos tuntų vadovybėmis, orga
nizuoja skautų-čių meilinį an
samblį, kuriam vadovaus atsa
kingi ir patyrę vadovai. An
samblį sudarys tautinių šokių 
grupė, du chorai, baleto grupė, 
gitarų ir akordeonų orkestrai ir 
kt.

Šio naujo meninio vieneto gru
pės jau pradėjo repetuoti nau
ją veikalą, kurį numatyta Chi
cagos visuomenei parodyti šių 
mėtų lapkričių 12 ir 18 d.

Labai prašome mūsų nė- 
pravardžiuoti. Atsitinka nema
lonumų ir nesusipratimų, kai 
dėl kurių priežasčių, daugiausia 
neapdairumo, yra iškraipomi 
vienetų vardai. Chicagos Auš
ros Vartų skaučių tuntas pra
šo visus atkreipti tinkamo dėme
sio ir korespondencijose, spaudo
je, susirinkimuose ii* kt. naudo
ti tik tikrą ir pilną tunto pa
vadinimą. Tuntas yra pirmasis 
JAV įsteigtas LSS Seserijos vie
netas ir savo istorija, veikla ir 
vardu pagrįstai didžiuojasi.

Įvairių sutrumpinimų ir nau
jybių mėgėjus prašome neva
dinti mūsų aiišrokėmis, aušri- 
ninkėniis ar “Aušros” vardais, 
bet garbingu Aušros Vartų tun
to vardu.

Aušros Vartų tunto sesės
Vytautas Jokūbaitis — iš 

Japonijos pro Clevelandą atvyks 
į Chicagą. Chicagos Škautihih- 
kų-kių Ramovės sueiga Įvyks 
sekmadienį, kovo 19 d., 1'2 Vai. 
ryto Jaunimo Centre. Svečias iš 
Clėvėlahdo s. Vyt. Jokūbaitis 
padarys pranešimą ir parodys 
Skaidrių' iš praeitą vasarą Ja- 
ponijbjfe - įvykusio pasaulinės 
.skautų Jamboree. > Visi kviečia
mi atsilankyti.

Good attentions never saved a penny.

It takes £ commitment to save money. To 
yoor family, to the future. And maybe to

And dow there** * bobas interest

So think it over. The Payroll Savings

5 years 10 months (4% the first yfear). 
That extra %%, payable m a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
sinee June L 1970 . . . with a eompa-

ifas

no paukštytė
Po lauželio 

paruoštos si. 
kytės. Sueiga
kia ir intymia nuotaika, nes pir
mą kartą sesės savo šventę šven
tė atskirai nuo brolių, grynai 
savo tarpe. <

šia proga buvo išleistas tun
to laikraštėlis “Sesė Skautė!”, 
kurį paruošė ps. Danutė Balčiū
ne.

v.

GALI DAUG KARTU NUSIVILTI ŽMOGUM 
ir, vis dėlto,- jį mylėti S

žmogaus gyvenimas trumpas, tvarkykimės taip, kad savo 
kasdieniniame ir skautiškame gyvenime galėtume jausti savo 
sieloje ramybę. Negalima galvoti ar sakyti: nesvatbū, ką aš 
darau, nes mano gyvenimas priklauso man pačiai.

Manyčiau priešingai: kiekviena iš mūsų esame atsakingos 
už savo darbus, juo labiau, kad, duodamos Įžodį, pasiryžbme būti 
vyresniąja skaute, pavyzdžiu jaunesnėm. Tam priemonės: moters 
savigarba, sava nuomonė ir jos apgynimas, darbštumas, tiesumas, 
teisingumas, paprastumas, susivaldymas, taktiškurfiBS; Trieilė kiek
vienai sesei, artimui.

Galima matyti daug blogo, daug kartų nusivilti žmogumi ir 
vis dėlto jį mylėti. Toji meilė pagrįsta tikėjimu, kad žmoguje, 
kaip tobuliausiame Dievo kūrinyje, glūdi kažkas gero, prie ko 
galima prieiti, žinant, kad ir mes pačios ne be ydų. Reikalaukime 
ko daugiau iš savęs ir ko mažiausiai iš kitų.

commitment. For-you and your country;

Take stock in America.

Padėkime artimui ir vėl mokėkime tinkairtiT momentu pa
sitraukti savo sąžinės apyskaitai, o ne viešajai garbei. Ėūkime, 
lyg žvaigždutė tamsią naktį, pavyzdžiu jaunesnėm sesėm. Reikia 
pavyzdžio, nes žodis moko, o pavyzdys patraukia.

‘ JohėVarnienė,
paskautininkė

17&) Šo. llalsted Street Oticagd, Iii 60608
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ROCKFORD, ILL
Iškilmingai paminėjome Vasario

Sekmadienio rytas (vasario 
27) pasitaikė labai gražus. ALT 
Rockfordo skyriaus sukviesta 
talka susirinko gana anksti ir 
tuoj kibo Į darbą. Vieni valė 
Lietuvių klubo salę, kiti statė 
ir tvarkė stalus bei juos puošė 
gėlėmis. Susirinko ir šeiminin
kės, kurios skubėjo tinkamai vir
tuvėje pasiruošti, kad galėtų tin
kamai aprūpinti laukiamus sve
čius. Visa tai teko atlikti sek
madienio rytą dėl to, kad šeš
tadienį to nebuvo galima pa
daryti. Mat, salė buvo išnuo
mota ir ten vakare įvyko kita
taučių didelis parengimas. O po 
tokio parengimo, savaime aišku, 
viskas buvo sujuakta ir tą su- 
jaukimą reikėjo pašalinti.

Pirmutiniai savo automobi
liais atvyko Chicagos ir Cicero 
jūrų šauliai. Buvo tad proga su 
jais kiek arčiau susipažinti. Tai 
šaunūs vyrai. Uniformuoti, dė
vi baltas kepuraites. Tarp jų bū
va ir dvi gražuolės, taip pat su 
baltom kepuraitėm. Su Chica
gos šaulių kuopos pirmininku

16-jq
Broniu Klimavičium, kapitonu 
Maksvyčiu ir kitais buvo tikrai 
malonu susitikti ir pasikalbėti. 
Savo rūšies svečio nebuvėlio su
silaukėme Klemento Vidžiaus as
menyje. Tai jaunas jūros šau
lys, atvykęs iš Urugvajaus. Jis 
gražiai kalba lietuviškai Kita 
staigmena buvo — tai trys jau
ni lietuviai, kurie atskrido savo 
aeroplanu ir iš aerodromo, nu
sisamdę taksi, atvyko i Lietu
vių klubą. Geltonplaukis kapi
tonas puikiai kalba lietuviškai.

Į lietuvių bažnyčią žmonių su
sirinko daug. 12 valandą, kai 
tik kunigas pasirodė prie alto
riaus, lėtais žingsniais įžygiavo 
Chicagos ir Cicero jūros šauliai, 
nešdami žemai nuleistas vėlia
vas. Vyčių choras, vargonams 
pritariant, savo giedojimu tik
rai sujaudino susirinkusius. Ne
suklysiu pasakęs, kad lietuvių 
bažnytėlėje niekad pirma nesi
girdėjo tokio nepaprastai gra
žaus giedojimo. Kanauninkas 
kun. Zakarauskas atnašavo šv. 
mišias ir pasakė pamokslą, ku

riame palietė' žiauriuosius lietu
vių trėmimus į Sibirą, partiza
nų žudymą, Kudirką ir vėlesnių 
laikų persekiojimus kunigų Lie
tuvoje. Per pamaldas šauliai su 
vėliavomis stovėjo sargyboje.

Po pamaldų visi išsiskubino į 
Lietuvių klubo salę. Kaip be
matant žmonių prisirinko pilna 
salė. Al.T-os skyriaus pirminin
kas Petras šernas atidarė mi
nėjimą ir po trumpos įžanginės 
ka’bos bei pasveikinimo susirin
kusių pakvietė Kazimierą But- 
kauską programai vesti. Pasta
rasis paprašė įnešti vėliavas. 
Chicagos ir Cicero jūrų šauliai 
be muzikos, be max-šų, žemai vė
liavas nuleidę maršavo į koją 
Amerikos, Lietuvos ir šaulių 
vėliavas jie pastatė scenoje. Vy
čių choras, Fausto Strolios diri
guojamas, sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus, šauliams 
prie vėliavų saliutuojant. Invo- 
kaciją atkalbėjo kanauninkas 
Zakarauskas. Mero Schlichėrio 
sveikinimą perskaitė jaunuolis 
Skuodas iš De Kalbo, III. Lietu- I 
vos nepriklausomybės paskelbi
mo aktą perskaitė dr. Plioplio 
sūnus. Jis taip pat perskaitė ir 
susirinkusiųjų vienbalsiai prim-

METROPOLITAN BANK AND TRUST CO. 
STATO MOTOR - BANKA

mobiliais ir įvažiavę iš CermakLietuvio Jono Bronzos 1914 
metais Chicagoje įsteigtas Met
ropolitan Bank and Trust Co. 
greta savo dabartinių rūmų, 
2201 West Cermak Road, pradė
jo statyti naują pastatą —Mo
tor Banka. Motor Bankas užims 
pusę bloko Cermak Road ir Bell 
Avenue kampe.

Žmonės, atvykstantieji auto-

Rd. gatvės, sėdėdami automobi- 
bilyje galės depozituoti pinigus, 
iškeisti čekius, įmokėti ar išim
ti pinigus iš taupymo sąskaitų ir 
atlikti kitas bankines operaci
jas. šis naujas Metropolitan 
Motor bankas tuo būdu galės ap
tarnauti daug didesnį skaičių 
klijentų, atvykstančių automo

biliais iš tolimesnių apylinkių. 
Tas ypač svarbu lietuviams ban
ko klijentams, gyvenantiems 
Bridgeport©, Brighton ir Mar
quette Parko apylinkėse. Vie
nu metu į Motor Banką galės 
įvažiuoti 6 automobiliai.

Pastaruoju metu Metropolitan 
Bankas pagrindiniai moderniza- 
vo ir savo vidaus atskaitomy
bės sistemą. Nuo š. m. sausio 
mėn. 15 dienos visos banko ope-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽE
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

pLfuMi-.Mirwirr mrwi - 
» E

~ Lietuviams 'reikalinga literatūra'
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio ~ krašto laisvė ir lietu- | 

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. | 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir | 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. | 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo g 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą Tusams. Tragedija įvyko bendra- I 
darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie | 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 psL kaina 5 dol. Ap- I 
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- | 

i rių elgesys tragiškose dienose.
Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi- f 

minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- I 
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios J 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., Įdėtais viršeliais, kai- I 

| nuoja 6 dol. |
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 

i išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., SI,00. Yra taip pat 

, išversta į anglų kalbą.
D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės I Lietu

vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.
D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Aū- , 

toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 40 
psL, $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultU- 
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

I Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
' NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

tą rezoliuciją, kuri buvo pasiųs
ta į Washington^ Kongreso na
riams.

Pagrindinę kalbą pasakė sve
čias iš Chicagos, agronomas An- 
drašiūnas, apibūdindamas komu
nistų siautėjimą Lietuvoje. Lie
tuvių bažnyčios naujasis klebo
nas taip pat pasakė trumpą kal
bą. Atsilankė ir pasveikino su
sirinkusius Povilas Geležius 
(Paul Gili), kuris prieš kiek lai
ko buvo išrinktas keturiems me
tams Winnebego County klerku.

Po trumpos pertraukos pra
sidėjo programos meninė dalis, 
kurią atliko Vyčių choras, Faus
to Strolios diriguojamas. Tai bu
vo tikras koncertas, žavėtinai 
atliktas ir sukėlęs didžiausia en
tuziazmą publikoje. Salė tie
siog ūžė nuo plojimų. Dirigentui 
ir chorui didžiausias ačiū. Cho
ro solistė A. Simonaitytė savo 
švelniu soprano balsu žavėjo 
mūsų publiką ir buvo iššaukta 
-pakartoti-,dainas. Baritonas ;V. 
Rusteikis labai gerai pasirodė su 
choru bažnyčioje ir salėje. Jau
nas pianistas M. Matekaitis, 
rockfordiečiams jau iš seniau ži
nomas kaipo gabus muzikas, 
akompanavo chorui ir solistams. 
Choro dirigentas Faustas Stro- 
lia parodė didelius sugebėjimus 
kaipo choro vedėjas. Choro jau
ni šokėjai taip pat palinksmino 
publiką. Tuo ir pasibaigė mi
nėjimas.

ALT-os skyriaus vadovybė ir 
visi minėjime dalyvavę lietuviai 
taria širdingiausi ačiū mieliems 
Chicagos menininkams, kan. kun. 
Zakarauskui, agr. Andrašiūnui, 
šauliams ir lėktuvų atskrfdu- 
siems tautiečiams, kurie paįvai
rino minėjimą. Padėka ir vi
siems iš toliau atvykusioms sve
čiams.

Nors mūsų skaičius mažėja, 
bet tautinė dvasia didėja. Lie
tuvos bylos vedimui buvo su
rinkta aukomis per vienuolika 
šimtų dolerių.. -Ir visos tos au
kos, be jokios išimties, bus pa
siųstos Amerikos Lietuvių Ta
rybos Centrui, o aukotojų var
dai paskelbti Naujienose ir Drau
ge. žvalgas

Iš Indijos j Angliją 
atvyko ‘Dievo sūnus’

National Enquirer savo Nr. 27 
paskelbė iš Anglijos informaci
ją, pavadintą “Milijonai tiki, 
kad 13-metis Indijos guru esąs 
naujas “Dievo sūnus”.

Trylikametis Ji Maharaj esąs 
jauniausias guru (išminčius), tu
rįs 4 milijonus savo pasekėjų pa
čioje Indijoje ir nesuskaitomus 
tūkstančius visame pasaulyje.

Tebebūdamas 6 metų amžiaus, 
kaip jo mokiniai teigia, guru Ji 
•Maharaj stebinęs minias žmo
nių Indijoje ištisas valandas 
trunkančiais pamokslais anglų 
kalba apie tiesos — teisybės pri
gimtį.

Guru Ji Maharaj atvykus į An
gliją, The National Enquirer ga
vęs su juo pasikalbėti ir trylika
metis “Dięijft sūnus” pasakęs:

“Jūs savo maldas Dievui siųs
kite per mane. Aš jas daug kar
tų padauginęs pasiunčiu Jam. 
Mano misija gyvenime yra mo
kyti visus, kad mylėtumėt kits 
kitą. Mes visi esame broliai ir 
seserys be mūsų odos spalvos 
skirtumo. Per mane kalba tie
sos balsas. Aš esu indas, per ku
rį teka dieviškoji tiesa”.

šis guru buvęs ir Amerikoje, 
kur Divine Light misijoje Hol
lywood© kalbėjęs sausakimšai 
audiencijai ir paskui tris mė
nesius keliavęs po šiaurės Ame
riką, bet matomai tiek tyliai, 
kad vargiai kas ir pastebėjo.

Dabar guru Maharaj užsakęs 
Air India Bueing 747 transporti
nį lėktuvą 360 turistų ekskursi
jai į “Meilės Festivalį” jo pa
ties dvasiniame name Hardware, 
Indijoje. Tų turistų daugumą 
sudarą 'amerikiečiai ir langiai, 
kurie “su mielu noru” sumoką 
po $300 už kelionę.

PAMINĖJO SPAUDOS 
ATGAVIMO SUKAKTĮ
Kovo 3 d. “Laisvosios Lietu

vos” redakcijoje Įvyko Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos Čika
gos skyriaus susirinkimas, ku
riame skyriaus pirmininkas 
Povilas Dirkis Įdomiai pakal
bėjo apie spaudos atgavimo 
laikus. Jis priminė, kad šią 
svarbią lietuvių tautai dieną 
anksčiau kasmet minėdavo 
Lietuvos Vyčiai, tačiau pas
kum nustojo. Jo manymu, kiek 
vienas lietuvis turėtų gerai at
siminti, kaip tauta iškovojo 
savo spaudai laisvę, kaip ją 
sukūrė ir išlaikė.

P. Dirkio atsiminimai ypa
tingai Įdomūs apie Petrą Vi
leišį ir jo įsteigtas “Vilniaus ži
nias”. P. Dirkis papasakojo, 
kaip didelis būrys Vilniaus in
teligentų, , susirinkę Vileišio 
Įsteigtoje spaustuvėje, laukė 
naktį iš gruodžio 4 d. Į 5-tą 1904 
m. kol rinkėjai ir mašinistai 
pabaigs pirmą lietuviško laik
raščio numerį, kurį su ašaro
mis apžiūrinėjo, vieni kitus svei
kindami ir bučiuodami. Laik
raštis paplito po visą Lietuvą 
ir buvo leidžiamas iki 1907 m. 
Su “Vilniaus žiniomis” buvo

HOT SPRINGS, ARK.
1972 m. vasario 28 d. Kalva

rijos kapinėse buvo palaidotas 
profesorius dr. Konstantinas 
Račkauskas. Velionis buvo pa-

i

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

čekį ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

racijos rekorduojainos kompiu
teriais. Klijentų mėnesinės če
kių sąskaitų apyskaitos, paga
minamos kompiuterių, išvardi
ja čekius, numerių eilės tvarką, 
kas palengvina klijentams ap
mokėtų čekių tikrinimą.

Šiuo metu Metropolitan Bank 
and Trust Co. prezidentu yra 
William O. Kurtz Jr„ o vicepre
zidentu — ekonomistas Adolfus 
Baliūnas. A. E.

artimai susirišę to laiko Vil
niaus lietuviai patriotai. Ten 
dirbo Jonas Jablonskis, K. Pui
da, Tumas Vaižgantas, Pov. Vi 
šinskis ir k t.

Susirinkimo dalyviai po pa 
skaitos dar ilgai kalbėjo apie 
spaudos atgavimo laikus , da

linosi nuomonėmis apie spau
dą, plačiai išnagrinėjo P. Vi
leišio gyvenimą ir jo artimuo
sius.

Šitokius kultūrinius subuvi
mus Čikagos skyriaus, žurna
listai numato tęsti toliau bent 
kartą per mėnesį. A. P.

.-------------------------------------------------------------------------- ----------- .

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 yrz tik $3.00, minkšt $2.50.

Knyga Jums *bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

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

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasmines, 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 S3.00.

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 šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

šarvotas Gross laidotuvių koply
čioje, ir vietos lietuvių buvo gau
siai lankomas. Sekmadienį, 6 
vai. vak. įvyko atsisveikinimas 
su velioniu. Koplyčioje buvo 
pilna žmonių ir čia atsisveikini
mo kalbą pasakė Petras Balčiū
nas. Pirmadienį profesoriaus 
palaikai nulydėti į šv. Marijos 
bažnyčią, kur buvo už mirusio
jo sielą atnašaujamos iškilmin
gos mišios. Iš bažnyčios 18 ma
šinų virtinė velionį palydėjo į 
amžino poilsio vietą. Prie duo
bės profesorių atsisveikino K. 
Rūkas. Po laidotuvių jo sūnūs 
ir artimieji, visus liūdnųjų iš
kilmių dalyvius, pakvietė į Ma
jestic viešbučio svetainę pie
tums. Velioniui pagerbti ir jo 
vardui Lietuvių Fonde įamžinti, 
laidotuvių dalyviai suaukojo 
$172. K. R.

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

UNIVER

4 K 
■ I

■

ii

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Tiupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Nuteistasis mirti buvo pa
klaustas, koks jo paskutinis no
ras.

— Norėčiau užvalgyti grybų, 
— atsakė jis---- Iki šiol vis bijo
davau, kad nenusinuodyčiau.

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

įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
, Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

nI
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Nepatinka Maskvos agento titulas
Amerikoje komunistų niekad daug nebuvo. Daug jų 

nėra ir šiandien. Lietuvių komunistų skaičius dar mažes
nis, bet jie mėgsta pasigirti. Jeigu jie negali pasigirti lie
tuviais komunistais ir vedamais darbais, tai jie pasis
tiprina kitų tautų komunistų užsimojimais.

Komunistai lietuviai Amerikoje vadinasi įvairiau
siais vardais. Paskutiniu metu dažniausiai yra vartoja
mas “pažangaus lietuvio” vardas. Komunizmas ir pa
žanga yra du priešingi dalykai Kur įsigali komunizmas, 
ten sustoja visokia pažanga. Pirmiausia komunizmas įsi
galėjo Rusijoje, ten pažanga ne tik sustojo, bet grįžo į 
viduramžius. Rusijos darbininkai šiandien daug vargi- 
niau gyvena, negu jie gyveno senais laikais, kai komu
nistinės santvarkos Rusijoje nebuvo. Rusai okupavo 
Lietuvą ir ten įvedė komunistinę santvarką. Šiandien 
“tarybinėje” Lietuvoje darbininkai daug sunkiau ver
čiasi, negu jie vertėsi bet kuriuo nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo laikotarpiu. Darbininkai tada daugiau už
dirbdavo,. o už uždirbtus pinigus jie galėdavo daugiau 
nusipirkti. Komunistinėje Rusijoje geriau gyvena tik
tai patys komunistai, policija ir karo jėgos, o visų kitų 
gyvenimas yra daug sunkesnis. Komunistai pasiėmė sau 
dideles privilegijas. Gerai užlaiko policiją ir kariuomenę, 
kad gintų komunistus. Daug pinigo jie įdeda ir propagan
dai, bet visi kiti reikalai apleisti. Jie net nepajėgia pasi
gaminti gero sunkvežimio.

Komunistai dažnai dangstosi “taikos šalininkų” 
skraiste, bet žinome, kad kiekvienoje šalyje, kur įsigali 
komunistai, tuojau prasideda pasiruošimai karui. Ru
sijos darbininkai visą laiką dirbo sovietų karo mašinai, 
sovietų maršalams jie tebedirba ir šiandien. Jie vadinasi 
dar ir fašistų priešais, antifašistais, bet Stalinas susita
rė su didžiausiu Europos fašistu, kad pastarasis galėtų 
pradėti Antrąjį Pasaulinį karą. Komunistai dangstosi 
dar ir kitokiais vardais, bet nei vienas jų nėra tikras. 
Jie nesilaiko jokio principo, jiems nerūpi net ir pats ko
munizmas, kaip komunistinės idėjos apaštalai kad skelb
davo. Jie yra įsitikinę, kad sovietų Rusijoje vykdomas 
komunizmas ir kad jiems reikia sovietų Rusiją remti Jie 
visą laiką rėmė Sovietų Sąjungos vestą politiką, todėl 
žmonės juos ir vadina maskviniais komunistais. Bet kiek
vienam galvojančiam žmogui aišku, kad Sovietų Sąjun
goje jokio komunizmo nėra, todėl ir komunistus kasdie
ninėje kalboje vadina maskviniais agentais, šito vardo 
jie labiausiai kratosi, bet jis labiausiai prie jų prilipęs. 
Tuo reikalu Chicagoje Vilnies redaktorius Jokubka šitaip 
rašo:

L. VAIČIŪNIENE

DAINŲ ŠVENTĖS 
LAUKUOSE

20
Kauno, ypač Kauno, visuomenei ope

rų lankymas, gal ne būtinai visiems, dėl 
jų aukšto meno, kiek dėl to, kad tai ope
ros. virto aukštesniu geru tonu ir įpročiu. 
Jaunutei prisikėlusiai valstybei pajėgimas, 
nors ir svetimas operas rodyti buvo ambi- 
cinis pakilimas prieš kitas valstybes ir 
prieš kitų valstybių “reziduojančius” Kau
ne pasiuntinius. Bet iš valstybės iždo sve
timoms operoms vaidinti skyrimu tiek lė
šų jos buvo iškeltos Į tautos ir valstybės 
būtinų, net gyvybinių veiksniu eilę. Tuo 
sukurta ir tradicija...

Gal ta tradicija valstybei ir buvo reika
linga. Bet jos vykdymas svetimame kraš
te, rodos, nekalba savos kultūros dainos 
puoselėjimo naudai...

Peržengus stovyklinio gyvenimo laiko
tarpį su parodyta svetima opera, su Dainų 
švente, surengta Wuerzburge 1946. IX. 8.. 
sustojusios Čikagoje gyventi išeivijos ope
rų mėgėjai svetimas operas pradėjo rengti 
1957 m. Čikagoje, lietuvių sostinėje. Ir to
liau svetimų operų kasmetinėje eilėje tik 
1967 m. parodyta, sakykim, sava, nors pa

LIETUVIAI EV. - REFORMATAI

Lietuviai ev. - reformatai, po 
2-jo pasaulinio karo atvykę į 
šią laisvės šalį, daugumoje 

Chicagoje ir josapsigyveno 
apylinkėse. Jie turi įsteigę sa
vo parapiją ir bažnyčią 5230 S. 
Artesian Avė., kasmet rengia 
Vasario 16-sios minėjimą. Šie
met jie tokį minėjimą pravedė 
vasario 27 d., sekmadienį, nes 
ankstyvesniais sekmadieniais 
jų parapijos žmonės dalyvavo 
lietuvių organizacijų 
mastu surengtuose tos 
minėjimuose.

Minėjimo pamaldas
voje bažnyčioje pravedė super 
int. kun. Povilas Dilys, pasa
kydamas tai dienai pritaikytą 
pamokslą 
maldas už
Pabaigai, vargonams pritariant,

plačiu 
dienos

nuosa-

ir sukalbėdamas 
pavergtą tėvynę..

ki.

■s

su nuoširdumu buvo sugiedo
ta Lietuva tėvynė mūsų...

Pamaldoms pasibaigus, visi 
pamaldų dalyviai susirinko 
bažnyčios salėje'tęsti Vasario 
16-sios minėjimą, prie Moterų 
Draugijos paruoštos kavos su 
užkandžiais. Salėje susėdo prie 
stalų, paruoštų vaišėms.. Tarp 
parapijos žmonių buvo nema
žai ir svečių bei viešnių, kurie 
buvo gražiai supažindinti. Sve
čių tarpe lietuvių visuomenei 
žinomi asmenys: K. Mačiukas 
(Macke), Končius, Jonas Jo- 
kubonis, Zuzana Juškevičienė 
ir kiti. Svečių tarpe tenka pa
minėti ir nuolatinį parapijos 
vargonininką A. Kalvaitį. Jis 
pasidžiaugė, kad jam malonu 
patarnauti reformatams per 
pamaldas grojant vargonais,

“Kaip bekalbėsime, JAV komunistų partija per 
visą eilę metų buvo lyg ir izoliuota nuo plačiųjų darbo 
masių. Reakcininkams ir antikomunistams tai pa
vyko padaryti su šūkiu, kad kompartija ir komunis
tai yra Maskvos agentai. Tačiau, kaip susinešiojo 
šūkis, kad TSRS ruošiasi užpulti kapitalistinį pa
saulį, taip nusinešiojo šūkis, kad komunistai yra 
Maskvos agentai. Epigonai antikomunistai jį dar 
tebevartoja, bet... Kaip žymus komunistas Claude 
Lightfoot pasakoja, Amerikoje prasidėjo nauja 
epocha. Beveik trisdešimtyje valstijų balotiruosis 
komunistai kandidatai, ko niekad anksčiau nėra 
buvę”. (Vilnis, 1972 metų kovo 7 d., 1 psl.)
Gaila, kad Jokubka po žodelio “bet” padėjo daugtaš- 
Ne epigonai antikomunistai komunistus vadina Mas

kvos agentai, bet didelė krašto gyventojų dauguma. Kiek
vienas, kuris yra arčiau susipažinęs su komunistų veik
la, aiškiai žino, kad Amerikos komunistai lietuviai turi 
rikiuotis pagal Maskvos nustatytą politinę liniją. Visi 
prisimename, kad lietuviai komunistai, gindami Mas
kvos politinę liniją, buvo nuvykę į Washingtoną ir pike
tavo Baltuosius Rūmus, kad nepradėtų karo. Tada Sta
linas buvo susitaręs su Hitleriu rytų Europai pasidalyti, 
sovietų valdžia vežė žaliavas į nacių Vokietiją, todėl ko
munistai ir buvo verčiami piketuoti Baltuosius Rūmus.

Bet nespėjo lietuviai komunistai suvažiuoti į Wa- 
shingtohą ir ištiesti savo plakatus, Hitleris pradėjo karo 
veiksmus prieš Sovietų Sąjungą. Lietuviai komunistai ne
bežinojo, ką idaryti. Jie žinojo, kad teks ginti Sovietų 
Sąjungą, bet jie dar nebuvo gavę naujų įsakymų. Kai tie 
įsakymai atėjo, tai Laisvės ir Vilnies tonas tuojau pa
sikeitė. -'

Amerikoje gali “balotiruoti” komunistai. Jie gali 
sudaryti sąrašą kiekvienoje valstijoje. Jokių rinkiminių 
sąrašų negalima sudaryti komunistinėje Rusijoje arba 
“tarybinėje” Lietuvoje . Ten vieną sąrašą sudaro komu
nistų partija ir vieną kandidatą paskiria jos centro ko
mitetas. Ten gali balsuoti ar ne balsuoti, tas. kandidatas 
vis vien bus “išrinktas”. Amerikoje komunistai galės 
“balotiruoti”, anot Jokubkos, 30 valstijų, bet pažiūrėsime, 
kiek jie balsų surinks.

Jokubka teisybę rašo, kad komunistai buvo izoliuoti 
nuo darbo masių. Jie buvo visą šį šimtmetį, jie yra izo
liuoti ir šiandien. Komunistai laimi tiktai sovietų karo 
jėga, o veiklą rodo tiktai Maskvai dirbantieji ir Maskvos 
kontroliuojamieji agentai.

gal svetimą autorių parašytas libretas, ne 
per lietuviškiausios muzikos, ne per lietu- 
viškiausio pastatymo. Lenkai garsiai su
šneko ir rašė, kad lietuviai stato operą 
jų tautiečių prašyto libreto.

Beveik ištisai svetimų operų, kiek tik 
įmanoma, kuo puošniausias, tipingiau- 
sias statymas, pinigingosios aukštuomenės, 
diduomenės remiamas, virto tradicija. 
Gausios visuomenės operų lankymas, vėl, 
tur būt, ne būtinai dėl jų kūrybinio aukš
čio, kiek dėl to. kad “nauja, gražu”, vir
to pranašumo rodykle.

Pirmoji Dainų šventė LB-nės surengta 
1956 Čikagoje. Ir per tą patį laikotarpį, 
kas penkeri metai surengtos 4-rios. Skai
čiaus santykis svetimų operų ir lietuviškų 
dainų švenčių apytikriai 1 — 5 operų nau
dai. Dainų švenčių klausėsi ir jas tokias 
matė ne daugiau, kaip 40,000 asmenų. Ope
ras tokias matė ir klausėsi ne mažiau, kaip 
60,000 asmenų.

Taip svetimų operų dainavimo, orkes
tro ir vaizdo “akcijos” kilo, o lietuviškų 
dainij švenčių — smuko.

Svetimų operų arijų, ar šiaip svetimų 
žodžių ir muzikos kūrinių skaičių, vis 
dažnyn dainuojamų svetimomis kalbomis, 
net žuvusiųjų dėl savos kalbos rašto minė
jimuose, galėtume lyginti su lietuviškų 
dainų koncertų skaičiumi ar su jų lietuviš
kąja dalimi.

nes jie, susirinkę pamaldoms, tui priartėjus, Jokūbas Trerio- 
gražiai ir pamaldžiai gieda kas viską palikęs pasitraukė į 
giesmes,

Minėjimą pradėdamas, para 
pijos pirmininkas Hermanas 
Pavilonis pasakė neilgą kalbą, 
išryškindamas Jaltoje padary
tus nutarimus, dėl kurių mū
sų tėvynė Lietuva buvo palik
ta Sovietų Sąjungos vergijoje.

Po užkandžių ir kavos buvo 
pagerbti Lietuvos nepriklauso
mybės kūrimosi laikotarpio 
veteranai, būtent Jokūbas Tre
čiokas, sulaukęs 85 metų am
žiaus ir Petras Variakojis — 
75 metų.

■Jokūbo Trečioko gyvenimo 
apžvalgą padarė gen. superint. 
kunigas Stasys Neimanas.

Jokūbas Trečiokas gimė 1887 
m. Kasčiūnų k., Papilio valse. 
Pradžios mokslą išėjo Papilio 
prad. mokykloje. Buvo pašauk 
tas į rusų kariuomenę, kur kaip 
galėdamas plėtė savo mokslo 
žinias ir įsigijo valdininko laips 
nį. Jam teko būti viršininku 
rusų kariuomenės centrinių in 
tendantūros sandėlių. Iš Ru
sijos grįžo į savo tėviškę 1918 
metais. Kuriantis Lietuvos ka
riuomenei, Jokūbui Trečiokui, 
kaip karo valdininkui, buvo 
pavesta vadovauti Šakių apskr. 
intendantūrai. Ryšium su Pa
nevėžio intendanto Korženo 
pabėgimu į Lenkiją, kariuo
menės intendantas Jokūbą Tre
čioką iš šakių perkėlė į Pane
vėžį ir paskyrė jį čia veikian
čio labai plataus masto kariuo
menės intendantūros sandėlio 
viršininu.

J. Trečiokas, perimdamas 
sandėlio viršininko pareigas, 
rado raštinėje dirbantį Mar
tyną Kregždę, kuris vėliau ta
po Panevėžio m ir apskr. poli
cijos vadu. Kregždė supažin
dino Trečioką su įstaigos dar
bu ir sandėlio veikimu. Tarp 
;ų pasiliko draugiški santykiai 
iki Kregždės mirties 1928 m.

Taikos metu gyvenimui pra 
sidėjus, Lietuvos kariuome
nėje karo valdininkų titulas 
buvo panaikintas. Daugelis jų 
buvo paleisti iš kariuomenės į 
atsargą. Kurie buvo užskaityti 
kaip nepamainomi, tiems bu
vo suteikti administracijos ka
rininkų laipsniai. Jokūbui Tre
čiokui buvo suteiktas adminis
tracijos kapitono laipsnis.

Kariuomenės
valdiškas Įstaigas — intendan
tūras panaikinus, Jokūbas Tre
čiokas, tada jau kapitonas, iš
ėjo Į atsargą. Dar būdamas ka
riuomenės tarnyboje pagal že
mės reformos įstatymą gavo 
10 ha žemės sklypą ir dar nu
pirko greta esantį 10 ha žemės 
sklypą. Tokiu būdu, susidarė 
20 ha ūkelis, kurame pasista- 
ydino reikalingus trobesius ir 
vertėsi daugiausia pieno pro
duktais. Turėjo keliolika ge
os veislės pieningų karvių. 
944 m. vasarą, rytų karo fron-

aprūpinimo

r

vakarus. Apie 1950 metus at
vyko į Ameriką. Pirma jo prie
glauda buvo M. Devenio ūky
je. Iš ten vėliau atvyko nuo 
latiniam gyvenimui Chicagoje

Kaipo pensininkas parašo sa
vo atsiminimus iš Papilio apy
linkės gyvenimo. Paskutiniu 
laiku davė atsiminimus Mūsų 
Sparnų žurnalui apie Papilio 
— Mažuikių dvarų savininką 
prancūzą Gabriel de Choiseul 
Gouffier.

Sukaktuvininkas J. Trečio
kas savo dar gana tvirtą svei
katą grūdina kasdien tam tik
ro nuotolio vaikščiojimu, ne
žiūrint ar saulė šviečia, ar lie
tus ir nemalonūs vėjai pučia.

A_pie sukaktuvininko Petro 
Variakojo išgyventus 75 metus 
išsamų pranešimą padarė Pet
ras Bružas.

Petras Variakojis gimė 1897 
m. sausio 5 d. pasiturinčio ūki
ninko šeimoje Rinkuškių kai
me, netoli Biržų m., antroj pu
sėj Biržų ežerot pavadinto 
Širvenos ežeru, šeimoje augo 
4 broliai ir dvi seserys. Tėvai 
buvo ūkininkai (pilno kiemo 
savininkai). Ūkį vedė tvarkin
gai ir ekonomiškai, todėl tu
rėjo galimybę leisti vaikus į 
mokslus. Petras, išėjęs pra
džios mokyklą Biržuose, toliau 
mokėsi Pernavos gimnazijoje. 
1915 m. karo frontui priartė
jus, mokslas buvo nutrauktas. 
Tada Petras Variakojis persi
kėlė į Martyno Yčo įsteigtą 
gimnaziją Voroneže, kurią ir 
baigė. Buvo pradėjęs studijuo 
ti fizikos — matematikos moks 
lūs Petrapilio universitete. Pra
sidėjus revoliucinei betvarkei, 
prisiėjo studijas nutraukti. Į 
Lietuvą grįžo 1918 m. ir tuojau 
įsijungė į nepriklausomybės at 
statymo darbus.- Tada, jau 
veikiančios Lietuvos valdžios 
buvo pavesta agr. Petrui Kreg
ždei suorganizuoti Biržuose Že
mės Ūkio ir Valstybės Turtų 
Ministerijos Įgaliotinio įstaigą 
ir periminėti iš .pasitraukian
čios vokiečių kariuomenės vi
sokį turtą ir jį saugoti, ligi jis 
bus nustatyta tvarka likviduo
tas. Petras Variakojis organi
zuojamo j įstaigoj užėmė se
kretoriaus vietą. Jis vienas ta
da mokėjo vokiečių kalbą, dėl 
:o visur ir visada buvo labai 
užimtas, turėdamas daug rei
kalų su vokiečių kariuomenės 
žmonėmis. Jis su įgaliotinio 
padėjėju M. Tamulėnu suieš
kojo raštingus žmones, kurie 
įvairiose Biržų srities vietose 
galėtų periminėti iš vokiečių 
perduodamą turtą. Pasak P. 
Variakojo, vokiečiai visur 
turtą perdavinėjo tvarkingai, 
tiktai jie nenorėjo, kad per
davimo — priėmimo aktai bū
tu surašomi vokiečiu ir lietu
vių kalba. Reikalavo pasiten
kinti vien vokiečių kalba. Po

kai kuriu darbų jie nusileido 
ir darbas ėjo tvarkingai ir sku
biai . Dėl to įstaigoje teko dirb
ti ne tik dieną, bet ir ligi nak
tų vėlumos. Tuomet buvo trū
kumas žmonių, galinčių dirbti 
įstaigos darbą ir turto atskai
tomybę vesti. Visdėlto suras
tos ir pakviestos kelios mer
gaitės, lankiusios mokyklas.

Bevykdant turto iš vokiečių 
perėmimą, atėjo neramios die
nos ir vietos valdžių pasikeiti
mai. To padariny įgaliotinio 
įstaiga buvo sunaikinta. Ta
čiau P. Variakojis, numatyda
mas blogą padėtį, pasirūpino, 
kad visų iš vokiečių turto per
ėmimo aktų būtų padaryti nuo 
rašai. Tuos nuorašus jis paslė
pė saugioj vietoj. Kada Biržų 
krašte pasibaigė visokios val
džios perversmai, Ž. Ū. ir V. T. 
įgaliotinio įstaiga vėl buvo at
kurta ir paslėptieji aktų nuo
rašai pasidarė pagrindu įstai
gos darbui.

Biržų krašte valdžių kaita- 
liojimosi laikotarpyje P. Va
riakojis ne viešai pasitraukė į 
Kėdainius ir pradėjo kariuo
menės tarnybą. Jis buvo pa
keltas karo valdininku ir pa
skirtas Kėdainių m. ir apskri
ties intendantu. Vėliau toms 
pačioms pareigoms buvo per
keltas į Mažeikius. 1923 metais 
iš karo tarnybos pasitraukė ir 
grįžo į Biržus.

Biržuose P. Variakojis buvo 
pakviestas vadovauti Biržų 
Žemės ūkio Smulkaus Kredito 
bankeliui. Jo vadovavimas bu 
vo sėkmingas ir tas bankelis 
išaugo į plačios apyvartos ban
ką, kuris įsigijo gerą vardą ir 
didelį pasitikėjimą. Taupyto- 
jams buvo saugi indėlių vieta. 
Kiekvienam rimtam reikalui 
Bankas pagelbėjo, suteikda
mas paskolas ir niekam neda
rė jokios diskriminacijos tiky
bų atžvilgiu. Mat, Biržų kraš
te veikė net kelių tikybų baž
nyčios ar bendruomenės. P. 
Vari akoj ui direktoriaujant Ban 
kas patogioj vietoj pasistatydi
no dviejUj aukštų nuosavus rū 
mus. v * v

P.. Variakojis Biržų m. turė
jo gražų nuosavą namą ir ne
toli nuo miesto nedidelį žemės 
ūkį. Ten buvo užvestas bity
nas. 1944 m. vidurvasarį karo 
frontui iš
Variakojis su žmona ir dviem 
dukterim viską palikę pasi
traukė į Palangą. Bet ir čia pa 
sidarė nebesaugo. Tada gana 
siaubingu būdu žvejo laiveliu 
per Baltijos jūrą pasiekė šve 
dijos krantus. Tačiau ir ten ne 
nurimo. 1947 metais iŠ Švedi
jos visa šeima atvyko į Ameri
ką ir pastoviai apsigyveno Chi- 
cagoje. Abu su žmona dirbda
mi įvairius darbus, pajėgė abi 
savo dukras išleisti į aukštuo
sius mokslus, o taipgi įsigijo 
nuosavą namą. Kaip pensinin-

(Nukelta į 5 psl.)

rytų priartėjus, P.

(Mūsų lietuviška legendinio padavimo 
libreto opera “Jūratė ir Kastytis’’ tik šiais 
metais susibausta parodyti. Laukiame.)

Tuo pačiu nepriklausomybės metu es
tai ir latviai, niekad neturėję iki 1918 m. 
savos valstybės, gyvenę, nors ir neuždrau- 
dusių spaudą, vis dėlto svetimų valstybių 
mažumos dalimi, nuo naujai laimėtos ne
priklausomybės pradžios dažnai rengdavo 
dainų šventes. O didžiausios ‘visos tautos 
šventės, net su kelių iki keliolikos tūks
tančių dainininkų. Jos buvo reikiamybė 
ir einanti tradicija. Jos ėjo plačiu keliu 
lygiagrečiai savų (ir svetimų) operų, kon
certų ir t. L

Išeivijoje nei estai, nei latviai... ypač 
svetimų, operų čia j scenas neišvedinėja. 
O skiria daug lėšų, dėmesio, pajėgų iŠ tra
dicijos kuo turtingiausioms, kultūringiau
sioms dailingiausioms dainų šventėms su 
ruošti.. Mes ir ne mes tai matome ir žino
me.

Argi šios (ir kitos) tautinės pabėgėlių 
mažumos, nevaidinančios, bent iki šiol, 
svetimų operų, o surengiančios tokias dai
nų švnetes, kultūrinio ir tautinio gyvumo 
požiūriu žemiau vertinamos, ,negu mes, 
lietuviai, čia svetimame krašte gerai vaidi
nantieji ir gerai įsijaučiu į svetimas ope
ras, samdą svetimus orkestrus, nuomoją 
drabužius, net neištenką savų dainininkų 
ir t t Jeigu tai įrodymas, kad tos pačios

operos nepr. Lietuvoje išugdė aukštos kla
sės dainininkų, nekalbant apie ką daugiau, 
kažin, ar yra Įrodymas čia mūsų tautinio 
kūrybinio savitumo? Ar tik nebus įrody
mas svetima kultūra gaivinantis per dide
lio polinkio ir ja net girtis, tuo pačiu sa
vąją palikus nuošaly palaukti “geresnių 
laikų”. Ar tik nebus įrodymas savos netu
rėjimo. .. Tik bevaikė šeima Įsūnija, 
įdukrina svetimą kūdikį, vaiką. O tas 
įsūnytasis, užaugęs, subrendęs beveik nie
kad įsūnytojų tėvais nepripažįsta...

Kultūrinės politikos atžvilgiu, ar anų 
tautinių mažumų, čia nevaidinančių sveti
mų operų ir t. t., gyvenamų kraštų ir pa
saulio akivaizdoje teisės į nepriklausomy
bę ir jų pavergtų kraštų nepriklausomybei 
atgauti siauresnės, negu mūsų!

Kaip matome, išeina, kad ne. Mes su 
savo svetimomis operomis niekad nebūsi
me pakviesti į jokias operines varžybas, 
su ta brangiai (palyginus tokiai mažai gru
pei) nusipirkta operine kultūra. Jos, ope
ros, ir pasilieka vietinio pobūdžio ir vadi
namos Čikagos lietuvių operomis.

Tuo tarpu gryni dainos ir muzikos tau
tiniai sambūriai dažnai kviečiami pasiro
dyti ir pasigalinėti tautų vadinamuose fes
tivaliuose, šventėse. Gera kalba būtų, jei
gu išeitume į žmones su savo tautinėmis 
operomis...
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DAINAVO GERAI
b. Iš profesionališkumo ir mėgėjiškumo

Mūsų chorų mokytojai, dirigentai yra 
vienos ar kitos muzikos šakos profesiona
lai. Susidėjus aplinkybėms, dažniausiai 
parapijose vargonininkai. Bet jų mokomi 
chorai yra mčgėjiniai. Jie būdami ir aukš
čiausio lygio, tur būt, niekad į profesiona
lų klasę negalės pakilti. Iš viso, jeigu 
mėgėjai chorai pakiltų į profesionalus, tai 
visi chorai būtų arba profesionalai arba 
mėgėjai, o profesionališkumas netektų 
savo vainiko “aureolės”.

Todėl mėgėjų dainavimui vertinti ir 
gyvenamo krašto etninių grupių kūrybai, 
šiuo atveju, dainavimo vertintojai turi ati
tinkamą kriterijų. Todėl ir mums, atsi
žvelgiant į mūsų chorų tokį kelią, juo la
biau būtina turėti tikrasis saikas. Kas ver
tina mūsų dainų švenčių dainavimą, susi
liejantį iš mėgėjų chorų, pačių savo jėgo
mis čia išsilaikančių , lygindamas su ope
rų dainininkais, ar su gyvenamų kraštų 
profesionalų chorų ir operų rinktiniais 
samdamais dainininkais, tas yra pametęs 
reikiamą mastą.

Antra vertus, ir mūsų čia vaidinamos 
svetimos operos, kažin, ar “išlaikytų kri
tiką’*, jeigu būtų vertinamos aukšto pro- 
fesionališkumo mastu.

(Bus daugiau)
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860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN Ano surgeon 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 valų 
antrad., penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir ieštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EIŠINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS ' 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 Šo. Kedzio Ave„ WA 5-2670

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket- 
\ virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 

7 vaL popiet. Ketvirtad, ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus. 7..
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisai 2750 West 71st St. 
Tel: 925-8296

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

uždaryta.
Rėz. tol.: WA 5-3099

Žvėriškas sportas
Boksas kaip legalizuota 

žmogžudystė

Notre Dame uhiVeršitėto pro
fesorius emeritas Tėvas John A. 
O’Brien, pasibaisėjęs per televi
ziją. transliuotomis praeito sau
sio 15 d. boksininkų Joe Frazier 
ir Terry Daniels bokso rungty
nėmis New Orieanse, rašo, kad 
Daniels jau ketvirtame raunde 
buvo permuštas ant grindų ir 
publika stačiai apsvaigusi tokiu 
brutaliu spektakliu ėmė šaukti 
referee, kad muštynes sustabdy
tų, bet tas neklausė, kol sumuš
tasis Daniels visiškai nebegalėjo 
atsikelti.

Nuo 1900 metų jau daugiau 
kaip 400 boksininkų mirė arba 
mirtinai nutrenkti grumtynėse 
arba vėliau nuo gautų sužaloji
mų, o kiek buvusių boksininkų 
baigia savo gyvenimą invalidais.

Grumtynes laimėjęs Frazier, 
be to jau milijonierius, ta vaka
rą uždirbęs dar $200,000, kuriuos 
jam sumokėjo Century Tele- 
sports radijo-televizijos tinklas. 
Sumuštasis Daniels gavęs $25,- 
000.

Tėvas O’Brien protestuoja, 
kad tokios brutaiiškos scenos 
pradėtos populiarizuoti žmonių 
gyvenamuose namuose, perke
liant bokso seeną Į milijonus TV 
ekranus. Frizuotas bokso rung
tynės kiin. O’Brien pavadino lė- 
galizuota žmogžudystė.

SLiDlNėJlMd 
VARŽYBOS

Astuonios Pabaltieėių Slidi
nėjimo varžybos Įvyko 1972 m. 
vasario 20 d. Daug sniego ir 
geras oras padarė slidinėjimo 
varžybas malonias ir sėkmin
gas Holiday Valėy — Ellicott
ville vietovėje, New Yorko val
stijoje. Buvo varžomasi Slalo
me ir Didžiajame Slalome. 
Slalomas yra lenktyniavimo ta 
kas nuo kalno, vedąs pro dau 
gelį vartų - gairelių, kurios 
tankiai ir komplikuotai susta
tytos. Reikia pro visus vartus 
pravažiuoti. Greitis tokiose 
varžybose nedidelis — apie 20 
mylių i valandą. ŠĮ sykį vartų 
skaičius siekė 40.

Slidininkai buvo suskirstyti 
Į 6 grupes pagal amžių, kad 
varžybos būtų vienodesnės. Re 
zultatai buvo išvesti, sudėjus 
dviejų nusileidimų laiką se
kundėmis.

Mažų berniukų tarpe — 12 
m ir mažiau, ypač gerai pasi
rodė vienas estukas Velland, 
gavęs pirmą vietą — 133.29 sek.

Berniukų [grupė 13 — J6 
metų, turėjo geriausius slidi
ninkus ir čia Įvyko atkakli ko
va. I vieta — L. Alisauskas —

GRADIKSKAS
PATI NAUJOJI 1 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI !
NUSTATOMA ' 

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

»-------- . r , - =a

ėst. III — Aarė Kunder — ėst.
Jaunų vyrų — 17 — 27 metų, 

I vieta — J. Kutnik 93.05 sek. 
— ėst II — A.Šimkus — ėst. 
Iii — R. Sungaila — liet.

Vyrų grupėje — 28 — 44 me 
tų pirma rietą atiteko geram 
slidininkui K. Mahdre — 114. 
31 — ėst II — Z. Suritis — latv. 
III — K. Veskoja — ėst

PcRKRAUSTYMAi

MOVING 
Laidiniai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 6 7 th PI. WAlbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: FRontier 6-1382

r<- . 7

iŠ 0 P H 1E BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
Į 1490 kii. A. M. Į

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 

i val. ryto. — .šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 

i ryto.

j Tel.: HEmlock 4-2413
7IJ9 So. MAPLEWOOD AVE. 1

I CHICAGO. ILL. «0tŽ9

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C. t H I R U R G A S 
1454 WEST lįst STREET 

Ofiso tallf.- HEmlock 4-2123 Reti d. tel«. G Ibio n 8 • 6115
Priima ligonius pagal susitarimą- Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai teleft GI 8-6195 

~p. Šileikis/ o. p.
WĮ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
V Aparatai - Protezai, Med. Bap 

dažai. Speciali pagalba ko|omi 
' (Arch Supports) ir L L

Vai.: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1- 
2850 West 63rd St,, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

ir daugiau, nors žili ir akiniho 
ti, neatsiliko nuo jaunųjų, I 
vieta —-M. Empakeris — 123.28 
sek. — liet. II — Š. Kekstas — 
lit ir III — H. Later — ėst

Merginos — ypatingai šiais 
metais parodė, kad jos geros 
slidinėtojos, prilygstančios vi
soms kitoms grupėms I vieta
— V-. Štripinis — 112.81 sek — 
liet. lt — H. Later — ėst III — 
L. Pavels — latv. Reikia pažy
mėti, kad laiko skirtumas tarp 
trijų mergaičiij buvo labai ma 
žas.

Po priešpiečių įvyko Didy
sis Slalomas. Vartai rečiau 
sustatyti ir jų mažiau, todėl 
slidininkai greičiau leidžiasi 
nuo kalno.

Mažų berniukų tarpe vėl es
tukas R. Velland laimėjo.

Beriiiukų — I vietą L. Ali
šauskas — liet II — A are Kun 
der — ėst, III — L. Latėr — ėst

Jauni vyrai — I vieta — A. 
Šimkus — ėst II — E. Pavels — 
latv. III Aldūr Kunder — ėst

Vyrai vfetferhhai — I vieta — 
V. PAiilidhis liet II H. Later
— ėst III A. Benas — liet

Vyrai — I vieta — K, Mah
dre — ėst. H — Ž. Suritis — 
latv. iii — K. Veskoja — ėst

Merginti grupėje — I vieta
— H: Latėr — ėst II J V. Stri- 
pinis — liėt.
— latv.

Po varžybų 
pagerbimas.
Įteiktos slidininkams, 
laimėjo pirmas tris vietas kiek 
vienoje grupėje.

Po tokios dienos, 
vo Idatig alkanų slidininkų. 
Gražfarii pakalnės
laukė užsakyti pietūs. Paval
gius, kapela užgrojo šokiams, 
ir visas slidininkų nuovargis 
dingO.

Pasiremiant Pabaltiečių Sli
dinėjimą Varžybų dariniais, 
buvo išvesti ir Lietuvių Slidinė
jimo varžybų rezultatai. Apie 
tai bus Vėliau. V. C.

GĖLININKAI! 
(PUTRAMBNTA8) 

linksmumo arba liūdesio ▼aiaade*’ 
gražiausios gėlės ir vainikai astzs 

piu papuošimui ir sesonifiėf 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/fJ 
5525 So. Mariom Ava. — 5*5-122-3

daug

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I 
I

i
-S

Ši jauna filmy direktoriaus asistentė, dirbanti Alžire, yra siek tiek 
pa n ai i j garsią filmy aktore Ingrid Bergman. Isabella Rossellini yra 
Bergman duktė, pradėjusi dirbti savo tėvo, Italy filmy direktoriaus 

Robert Rossellini studijoje.

varžyboms keli klubai ir lau
kiama jog greitai likusieji pa
seks jų pėdomis.

Tikimasi susilaukti 
gražaus jaunimo, kurie rink
sis kovai savo čempionatų gin
ti, o kiti jų siekti. Gražu ma
tyti, jog turime visą eilę klubų, 
kurie nepailstamai per ištisus 
metus treniruojasi savo sporto 
šakose, paaukodami tiek daug 
savo laiko ir energijos.

Kuo mes galėtume prisidėti, 
kad palaikyti bei pakelti jų 
ūpą, paskatinti jų veiklą, pa
kelti sportišką dvasią?

Mano manymu, mes iš savo 
pusės galime prisidėti labai 
daug, vien tik savo atsilanky
mu mūsų jaunimui rengiamose 
varžybose..

Tad kviečiame plačią mūsų 
visuomenę jrarodyti susidomė
jimą sportu ir Įvertindami jau 
nimo pastangas užpildydami 
sporto salę. TTuo mes pakelsi
me jų moralę, bei sportišką 
nuotaiką. .

Tada jaunimas tikrai paste
bės, kad mes domimės jų veik
la, kad jie nėra vieni, ir jų 
pastangos gaus pilną atpildą.

Rengėjai

III — L. Pavels

Įvyko laimėtoju
Dovanos buvo 

kurie

aišku, hu-

restorahe

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GILES VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
I T«l*fon«l: PR 8-0833 Ir PR

TtVAS !R SŪNUS

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

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

vet, wery dsrdk, 
ted *1 det «■

W bdp pfeee* 
fateM in-sL Se ylmtr feHc-r

ABCfe Ahrifi

ir

help your 
MART FUNOV^ 
lielp your HFART

ipm. Crush aM 
Mnriin <ked cm.

Pakelkime sportišką 
nuotaiką!

šių metų kovo mėnesį 25 
26-tą diėhOmis, ĮYyks ridttri
nių vakarų apygardinės spor
to Varžybos. Vieta: Quigley 
High School patalpose, 7800 
So. Western Avė.

Bus žaidžiama: krepšinis, 
tinklinis ir stalo tenisas.

.f^h Vra užsiregistravę Šioms

negalėjęs dalyvauti spektak
liuose, geriausios kloties var
dinių proga.

Dr. J. Gli audeliui vadovau
jant visi smarkiai paplojo cho
ro jaunimui, kurio šiemet bu
vo nemažai. Pirmininkui solis
tui A. Braziui visi sušuko tris 
kart “Valio!”

Paskutinis kalbėjo choro me 
ho vadovas ir dirigentas K. Ste 
ponavičius, kuri visi sutiko at 
sištoję ir smarkiai plodami. Jis 
trumpai pareiškė nieko nega
lįs padaryti be choro, kuriam 
priklauso ir visi šio vakaro kal
bėtojų komplimentai. Šusirin 
kę sklandžiai sugiedojo savo 
dirigentui “ilgiausių Metų!”

Po pietų vyresnieji chord ha 
riai rymojo prie baro, d jau
nesnieji smagiai šoko. P.

“PIRMYN” CHORAS 
ŠVENTĖ, UžBAIGTUVES

Sekmadienį, kovo 5 d. po 
antrojo “ 
spektaklio “Pirmyn” choro na
riai su draugais ir svečiais už
pildė visą Vyčių salę, susirin
kę atšvęsti visų metų darbo už 
baigtuvių.
prie stalų pirmihirikaš Algir
das Brazis 
operetės spektakliai abi die
nas sutraukė pilną Maria HS 
salę, tuo parodyta, kad Čika
gos lietuviai operetes mėgsta ir 
“Pirmyn” choro darbą verti
na. Tolimesnį vakaro progra
mos vedimą A. Brazis perdavė 
dr. J. Gliaudeliui. Pirmasis iš 
svečiu chorą ir vadovą K. Ste
ponavičių sveikino inž. A. Ru
dis. Jis lietuviškai ir angliškai 
priminė klausytojams lietuvių 
kovas dėl savo spaudos, dėl 
savo kultūros, priminė ir tur
tingą “Pirmyn” choro veiklą, 
kuri, kalbėtojo nuomorte, yra 
lietuvių Įnašas į Amerikos kul
tūros mozaiką, lietuvių padėka 
už laisvas sąlygas Amerikoje 
kurti, veikti.

Toliau chdrą ir jo vadovybę 
sveikino “Draugo” red. A. Ba
ronas, “Naujiedų” — A. Pu
žauskas, Stanley Ralzekas jr., 
aktorius Alfa Brinką, valdy
bos sekr. Aldona Jankaūskie- 
riė perskaitė chof-o narių dova
nos dirigentui K. Steponavi
čiui užtašą. įteikdama kartu 
dirigentui dovaną — A. Petri- 
kohio paveikslą. Dar kalbėjo 
Ignas Serapinas pabrėždamas 
SV. Kazihiiėrt) reikšmę Lietu
vai ir 
choro 
nas R.

Laidotuvių Direktoriai

S845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
ATR-CONDiTlONED KOPLYČIOS

MA&NOMS VIETA -

REpublk 7-8603

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

.

LAIDOTUyiŲ DIREKTORIAILIETUVIAI
EV. - REFORMATAI...

(Atkelta iš 4 psl.) 
kas Lemonte turi užvedęs ne
mažą bityną.

P. Variakojis atvažiavęs Į 
Chicagą ir susiradęs savo šei
mai nedidelį butą, tuojau pra
dėjo sudarinėti garantijas Vo
kietijos stovyklose gyvenan
tiems Biržų krašto karo pabė
gėliams. Tokių garantijų pri
darė ligi pusantro šimto. Kai 
kuri laiką jo butas pasidarė

• vis 
pilnas naujų žmohiiĮ. Atvažia 
vušiems iš Vokietijos prisieida
vo suteikti savo nedideliam 
bute pastogę ir išlaikymą ligi 
susirasdavo kokį nors butą ir 
darbą. Laimė, kad namo sa
vininkas padėti suprato ir riė- 
prieštaravo.

Pagal šios 
patvarkymą 
jas turėjo iš 
tam tikrus 
vykstančiam 
meninis. Daugumas atvykusių, 
kai tik pajėgdavo . kiek užsi
dirbti, tuojau atsilygino garan 
tijos davėjui. Thčiau tenka 
apgailestauti, kad yra ir tokių 
asmenų, kurie ir ligi šiol nc- 
atsilygitto.

Abiem Sukaktuvininkam bu
vo palinkėta ilgiausių, tvir
čiausių ir sVeikiausių metų.

.Korespondentas

t ’ . . . . vi. lexica JU uuLds

Linksmosios nasles (]yg pereinama 8toTj.Ua, _

Visieihs susėdus

pasidžiaugė, kad

palinkėdamas visiems 
Kazimierams, kurią viė- 
Jankauskas. susirgęs ir

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

tri.: TArii 7-1741-1742

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

cMODERMšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

NARIAI:
Chiėagog
Lfetdvib
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

šalies valdžios 
garantijos davė- 
anksto apmokėti 
patarnavimus at- 
asmeniui ar as

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LitUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-340]

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

Susirinkimų ir psrengĖmų
PRANEŠIMAI

— SLA 226 kuopos susirinkimas 
Įvyks ketvirtadienį, kovo 0 dieną 
.'iŠOO W. North Ave. svetainės antrame 
atakSte. įėjimas IS šono nūo N, Cent
ral Pirk Avė. Pradžia 8jM viii. vak. 
Visi nariai ir narės kviečiami būtinai 
dalyvauti nes bus rinkimas Pildomo
sios Tarybas bei rinkimas degelatu i 
seimą, kuris Įvyks Miami, Floridoje, 
birželio mėn.

W. Mankvs, rašt

— Lithuanian National Democratic 
Club nariu susirinkimas tvfks trečia
dienį, kovo 8 dieną, B vai. yskaro, Hol- 
lyuobd Inn svetaihėje, 2417 West 43rd 
Street. Susirinkimui pasibaigus, bus 
vaišės.

Bern fee raŠL

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

GEORGE R RUDMINAS
3319 So. LITUANtCA AVte. Tel.: YAras 7-lL'»a-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
Ž3rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

3354 So. HALSTĖD STREET Phone; YArds 7-1911

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

į—_
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Kanados darbo ministeris Martin O'Connell Vasario 16-sios minėjime To
ronte pasakė kalbą. Jis pacitavo Abraomo Lincoln© žodžius: "Niekad ne
sitikėk iš imigranto lojalumo, jei jis nemyli savo tėvų krašto". Jo pasakyta 
kalba sustiprino išeivijos lietuvių kovą už lietuvių tautos laisvę ir Lietu
vos nepriklausomybę. Iš kairės Šaulių S-gos nenuilstamas veikėjas Stasys 

Jokūbaitis sveikina prelegentą ministerį Martin O'Connell.
Nuotrauka J. Kreilio

ilgęsnio i^Uikymo ręikalu. Ji}, 
ragino suorganizuoti visus gy
ventojus i blokų klubus. Juo
zas Skeivys priminė susirinku-Į 
sieins, kas turi problemų lie-j 
čiančiu namų savininkus, pra-j 
šo pranešti valdybai. Jurgis 
Janušaitis prašė namų savinin-, jarjJUS pramoku, norintis sveikas vyras bus pamokvtas vartoti 
kus Lietuvių Tautinių švenčių; T • > t • n Ė , .... i masinas. Lęngvas darbas, geras atlyginimas. Darbas nuolati-dienomis iškabinti savo tauti-j ° ® -
nes vėliavas prie savo namų. 'nis’ ,naloni da,'bo apanka.

Antanas Cukuras, siūlė, kad! Darbo dienomis prašome kreiptis į administraciją nuo 9 vai. 
valdyba į Spaudos balių pa-! ryto iki 4 vai. po pietų. Telefonuoti prašome HA 1-6100, o rašy- 
kviestų jaunimą, duotų jienisj tj tokiu adresu: ' 
vieną stalą veltui. Susirinki-I 
n,a» buvo gausus ir pra. jo kul-j NAUJIENOS. 1739 S. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 61X108 
< — • • ’ 1 ■ - " " — ■■ »■ ■ ■■» ■■ ' ' ■■■ I . -■ ■' -- ■ ■ ■ 1 .... -. —*

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

SPAUSTUVEI REIKALINGAS

Spaustuvėje dirbęs gali tuojau pradėti darbą, o spaudos

turingai.
Stasys Patlaba. FURNITURE AND FIXTURES 

Rakandai ir {rengimai

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETR.KS KAZANAUSKAS, Prezidentai
2212 W. C«rmak Road Chicago, Ill. Virginia 1-TJ47

Namų Savininkų darbai
Parko Lietuvių Vaičaitienė, Jonas Gaižutis, 

savininkų organizaci- Juozas Meškauskas ir Jane Meš 
narių susirinkimas įvyko(kauskienė. Naujus narius susi- 

rinkimass su džiaugsmu priė
mė gausiais aplodismentais. 
Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė sekretorius A. Sta- 
kėnas.

Marquette 
Namu 
jos
Vasario mėn. 18-tą dieną para
pijos salėje. Susirinkimą, pra
dėjo ir pravedė pirm. Juozas 
Bacevičius pasveikindamas gau 
šiai susirinkusius narius ir sve 
čius. Jis priminė, kad šis susi 
rinkimas nebus paprastas, bus 
minima Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo diena.

Buvo pakviesti buvę Lietu
vos kariuomenės savanoriai 
Antanas Stakėnasir Jonas Ka
nišauskas. žuvusieji už Lietu
vos laisvę buvo pagerbti vienos 
minutės atsistojimu ir prisimi
nimu. Parapijos klebonas kun. 
Zakarauskas, susirinkusiems 
pritariant sukalbėjo maldą už 
žuvusius Lietuvos karius, par
tizanus ir kitus kovotojus. Po 
maldos visi sugiedojo lietuvių 
tautos himną. Minėjimo pas
kaitą skaitė lietuvių karių są
jungos vicepirmininkas — Jo
nas Gaižutis. Mes tuo esame 
laimingi, sakė jis, kad čia Ame
rikoje turime teisę paminėti tą 
brangią kiekvienam lietuviui 
dieną. Vasario 16-ta. Tačiau 
Lietuvoje mūsų tautiečiams 
nesant galimybės viešai prisi
minti, minės su skausmu šir
dyse ir rašys prisiminimo kal
bas savo ašaromis. Prisimins 
žuvusius už tautos laisvę ir iš
blaškytus po visą pasauli savo 
brangius asmenis.

Stasys Patlaba pristatė nau
jus narius, kurie savo įstojimu 
sustprino mūsų organizaciją. 
Tai Kostas Vaičaitis, Valerija

Susirinkime dalyvavo Vals
tybės gynėjas Edward Hanra
han. Prašė balsuoti už jį pir
miniuose rinkimuose ir primi
nė, kad jis kovojo prieš krimi
nalą ir kriminalistus. “Kaip ži
note, aš griežtai pasielgiau su 
juodomis panteromis”. Susirin
kimas pritarė jam gausiais plo
jimais. Po Hanrahano kal
bėjo Valstijos atstovas Ray
mond Kahovn. Jis sakė, kad 
kai kurie politikai daug žada, 
bet mažai duoda, aš buvau vie 
nas tų, kuris.balsavo prieš pra 
vedimą Crosstown greitkelio, 
tikėkite manimi aš būsiu su 
jumis.

J. Bacevičius perskaitė rezo
liuciją, senatoriaus Savicko 
įneštą į Valstijos seimą, jis yra 
prieš moksleivių vežiojimą i 
kitas mokyklas rasinio balanso 
išlaikymui. Padarė praneši
mus greitkelio, pensininkų am
žiaus sulaukusiu nuosavybės 
mokesčių sumažinimo ir pigių 
jų namų mūsų kolonijoje sta
tymo reikalais.

Vicepirmininkas Juozas Bag 
džius pranešė, apie Common 
Council nutarimą rengti de
monstraciją ant ratų prieš vai
kų vežiojimą busais. Vicesek- . 
retorius Stasys Patlaba kalbė
jo Marquette Parko kolonijos :

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairiu prekiy.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

C SIUNTINIAI Į LIETUVA ' 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

Gaisras dangoraižy
Nustatyta, kad gaisras 23 

aukštų Gordon Terrase apart- 
inentiniame dangoraižyje sek
madienio naktį įvyko dėl to, 
kad užsidegus baldams viena
me apartmente, to apartmento 
gyventojai pabėgo, palikdami 
savo buto duris i koridorių atvi- fe fe
ras ir dūmai bei ugnis greit per
simetė į koridorių. Gaisras įvy
ko tik keturioliktame aukšte, į 
kitus aukštus nespėjęs išsiplėsti.

Gaisre žuvo du jauni žmonės 
ir 8 buvo sužeisti. A.pie 300 
žmonių iš apatinių aukštų, dau
gumas vienmarškiniai, išbėgo į 
gatvę. ‘ Gyvenusieji virš 14-jo 
aukšto nebegalėjo pabėgti dėl 
dūmų, kurie pripildė korido
rius.

Žuvo Algis J. Stankus, 31 me
tų amžiaus, gimęs Lincolne, III., 
Illinojaus Technologijos Institu
to studentas, ir Miss Van Huss, 
29 metų, farmaceute jWeiss 
Memorial ligoninės tarnautoja. 
Jiedu ruošėsi ateinančio gegužės 
mėn. 15 dieną apsivesti ir sam
dėsi apartmentą to namo 14-me. 
aukšte. Jiedu buvo rasti nebe
gyvi koridoriuje prie laiptų, dū
muose nutroškę. Tai jau trys 
žmonių aukos dangoraižių gais
ruose šiemet.

Dangoraižių gyventojai kelia 
reikalavimą, kad visuose aukš
tuose apartmentuose būtų įren
gti gaisro aliarmai. Paaiškėjo, 
kad Gordon Terrase tokiu aliar
mų visiškai nebuvo.

Gaisrų apsaugos biuro virši
ninkas Francis Murphy duoda 
tokį patarimą:

“Nedaryti durų, kurios bus 
karštos palietus. Pasilikti vidu
je, šviežiam orui gauti išmušti 
langą ir laukti 
Šaukti ugniagesių departamen
tą. Nepasikliauti kad gal kas 
kitas jau pašaukė. Plyšius, kur 
dūmai skverbiasi vidun, užkam
šyti sudrėkintais rankšluos
čiais”.

Murphy pridūrė, kad gaisrui 
14 aukšte kilus, koridorius tiek 
tirštai prisipildė dūmų ir perkai- 
tinto oro, kad “būtų užtekę 
žmogui iš plaučių vėją iš
traukti !”.

— Anna Arminas, anksčiau 
i gyvenusi 1037 W. Cullerton, 

prašoma darbo valandomis užei
ti į Naujienas ir atsiimti jai iš 

, Lenkijos atėjusį laišką.

•I — Rose Mary ^Sačauskas iš 
Marquette Parko apylinkės bai- 

, gė pedagogikos mokslus De Paul
• universitete. Taip pat ten baigė
• bendruosius mokslus Shirley 

Visockis ir seselės kazimierielės
• — Florence Kaminskas, SSC ir
• Mary Stašaitis, SSC.

— Gediminas Bubelis, Wis
consin Dells, Wise., išlaikė ne
kilnojamo turto tarpininko eg- 

Į zaminus ir atidarė Riverwood 
Realty įstaigą.

— Kęstutis Lapšys atstovaus 
Austrijos lietuvius Jaunimo kon
grese. Jis yra 24- inetų ir studi
juoja Vienos meno institute. Da
lyvavo Pirmojo Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso meno 
parodoje.

— Gintautas Taoras, biologi
jos studentas Pittsburgh State 
universitete, išrinktas atstovu Į 
Jaunimo kongresą. Jis yra veik
lus skautų, ateitininkų ir sporto 
organizacijose taip pat tautinių 
šokių grupės pirmininkas.

— Birutė Paltarokaitė išrink
ta Vokietijos jaunimo 'k sekcijos 
pirmininke, Petras Veršelis — 
vicepirm., Kristia Sutkaitytė — 
sekr., Andrius Šmitas — ižd., 
kun. Vingaudas Damijonaitis 
— reikalų vedėju,- Roma Žūtau- 
taitė — LB atstovė. Numato-

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
laimus ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai. < 
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIAT AS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
A INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

išgelbėjimo.

ma išleisti specialų “Jaunimo 
žodžio” numerį, skirtą Vokieti
jos lietuvių jaunimo pristaty
mui.

65-TOS IR S. TALMAN apylinkėje 
parduodamas gerą pelną nešantis dvie
jų butų namas. Galima apžiūrėti su

sitarus telefonu 423-3233.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningai patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metę patyrimai.

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

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiusime.

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio ps- 
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolima Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veikla.
J. Augustaičio knyga 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:

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

4 — NAUJIENOS, CHKAM t, ILL — WEDNESDAY, MARCH 8, 1072

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidų. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS 

TEL.: YArds 7-9107

— Akt. S. Kelečienė išrinkta 
Bridgeporto Lituanistinės mo
kyklos Tėvų komiteto pirminin
ke. Į komitetą įeina S. Smaižie- 
nė ir A. Bilitavičius. Mokykla 
gražiai veikia. Jai vadovauja 
mokyt. Magdalena Šulaitienė. 
Vietos lietuviai ir parapijos va
dovybė remia tėvų, mokytojų ir 
mokinių pastangas.

— Studentų kvartetas “Rasa”, 
London, Ont., Canada dalyvaus 
S. V. Minkų radio programos 
viešame parengime kovo 12 d. 
4 vai. Piliečių klube, So. Boston, 
Mass.

— Washington, D. C., Jauni
mo Metų komitetą sudaro: Lie
tuvos atstovas J. Rajeckas, Ats
tovybės patarėjas dr. S. Bačkis, 
arch. A. Barzdukas, E. Dam- 
briūnienė, dr. J. Genys, dr. D. 
Krivickas, dr. P. Mažeika, B. Pa- 
ramskas, pik. K. Škirpa, dr. A. 
Sužiedėlis, prof. A. Vasaitis ir 
arch. S. Zupkus. -

SKAITYK "NAUJIENAS’ - 

rOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
■’EISINGIAUSIAS ZINIAS

3 FLAT BRICK
6 ROOMS EACH.

Excellent con- 
71st Street and west of Wes

tern Avenue.
CALL

RE 7-2305

Garage. Steam heat, 
dition.

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokį blankai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. & L. INSURANCE 4 REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

Federalinių Ir va($ti|os pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nakilnoįamo turto pirkimas * 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudi|ima$ 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 St (prie Sacramento) 

1 ei. 436-7878k-- . - . . _.x

■ A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Te!.: REpublic 7-1941

— Jonas A. Račkauskas iš 
Marquette Parko apylinkės, Chi
sago State universiteto profeso
rius, pakviestas paskaitai apie 
gerąsias tėvų savybes Scanlan 
mokyklos Tėvų ir mokytojų są
jungos susirinkime Roselando 
apylinkėje.

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $23,600.

6 KAMBARIŲ LIUKSUS 15 m. mū
ras — arti Kedzie ir 81 St. Centrali- 
nis oro šaldymas, kilimai, Įrengtas 
beismantas. $30,900.

2 BUTŲ MŪRAS, namas — geras, 
išnuomotas, kambarių sistema. Arti į 
rytus nuo mūsų. Tinka pensininkui 
gražiai gyventi ir gauti dolerių prie
dą. Kaina $21,000.

5 BUTU 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikus 
Įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
S35,000.

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

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

~ ŽEMĖS — 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^ 
oo 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, ga'rfr 
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
940.500
' Z KAME. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu."Marquette Parke. $21.500

APYNAUJIS 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
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam- 
oinis sklvpas: 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butu mūras. I 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

—11 ’ ........

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, III. 60632. TeL Y A 7-5980

**■ Pagelbėkime tikintiesiems 
Lietuvoje! Komunistai juos 
žiauriai persekioja ir jiems sun
ku išlaikyti bažnyčias, nes už 
jas reikia mokėti labai didelius 
mokesčius. Organizuojami Re
liginės Šalpos Rėmėjai, kurie 
turės skyrius ir vyriausiąją val
dybą, stengsis padėti Lietuvos 
tikintiesiems. Nariais gali būti 
visi, kurie aukoja nemažiau 5 
dol. metams, amžinieji nariai 
— 100 dol. ir mecenatai — 1000 
dol. Įsirašykime į rėmėjus ir 
savo aukomis padėkime tikin
tiesiems Lietuvoje išlaikyti baž
nyčias. Aukas siųsti: Religinės 
Šalpos Rėmėjų Organizaciniam 
Komitetui, 6825 So. Talman 
Ave., Chicago, Ill. 60629. Visi 
aukotojai gauna kvitus ir jų au-

HOME
Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

re viC Casoaftv Ccnwv

K. E R 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

JOANN POSHKA IŠTEKĖS UŽ ARIZONIEČIO

Ona Poshkos iš Oak Brook praneša, kad jų duktė Joann su-Juozas . _ ___ r_____ ,___ __ _ ____
sižiedavo su James F. Cook, Jr. iš Tucson, Arizona, ir kad jų jungtuvės 
įvyks Tucsone šeštadienį, balandžio 8 dieną.

Abu jaunieji yra Arizonos universiteto studentai. Jie universitetą baigs 
gegužės pabaigoj. Joann yra Poshkų vyriausioji duktė. Ji baigė Hinsdale 
Township H. C. Central High School 1968 metais. Arizonos universitete 
specializuojasi visuomeniniuose ir politiniuose moksluose. Ji buvo Chiea- 
®°s Gintaro debiutante 1969 m., o 1970 m. buvo išrinkta Amerikos Futbolo 
žvaigždžių karaliene.

jis taip pat studijuoja visuomeninius ir politinius mokslus.' Šj rudenį ji* 
studijuos teisę. Jis yra Vietnamo karo veteranas.

Jungtuvės jvyks St. Cyril katalikų bažnyčioj, o vestuvinė puota Tucson 
Country Club.

Jaunoji Poshkaitė yra seno naujleniečio, buvusio 18-tos gatvės biznie
riaus, Boleslovo Pužaueklo anOkė.

ir

yiutiŲ karaliene. <■ ‘jx* r j
Jaunasis Cook yra baigęs Tucsone aukstasnięją mokykla. Universitete atleidžiam OS DUO fede-

ratinių mokesčių.
L. K. Religinės Šalpos Rėmėju 

Organizacinis Komitetas 
(Pr). I

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, mv.

■■■■




