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NEGRAI REIKALAUJA DIDESNIU
Elta jau skelbė, kad JAV Kongrese Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo paskelbimo 54 m. proga Lietuvai šiltus žodžius 
skyrė 21 senatorius. Dabar pateikiama ištraukos bei būdingesni 
pasisakymai 15 JAV senatorių.

“Jūsų kova — visuotina kova”, 
pažymėjo Humphrey

Sen. H. H. Humphrey (Min- 
nesott), buvęs JAV viceprezi
dentas, pernai buvęs ir dabarti
nis kandidatas į JAV preziden
tus, kalbėdamas JAV Senate š. 
m. vasario 22 d. pažymėjo, jog 
“mes visi esame susirūpinę, kad 
neleidžiama lietuviams naudo
tis žmogaus teisėmis”. Jo žo
džiais, nepakanka skelbti apie tų 
teisių pažeidimus Sovietų Sąjun
goje, neužtenka kelti viltis bei 
rūpestį. Humphrey pabrėžė: 
“Mes privalome veiksmingai įsi
jungti į tarptautines pastangas 
patinkrinti tas (žmogaus) teises 
tais atvejais, kai joms grasoma. 
Lietuvių kilmės žmonės JAV- 
bėse ir visame pasauly yra ko
voję nepailstamai, to tikslo siek
dami. Mes pritariame tiems sie
kimams...” Buvęs vicepreziden
tas savo žodi baigė, tardamas, 
kad “jų kova yra drauge visuo
tinė kova. Jų metinės yra drau
ge ir tarptautinėmis metinė
mis”.

Sen. Percy priminė S. Kudirką

“Lietuvių Diena” JAV Senate 
įvyko vasario 17 d. ir senatorių 
pasisakymams vadovavo Illinois 
Valst. sen? Charles H:-Percy, 
(rep.).

Savo Įžangos žody jis nuro
dė, jog “mes prisimename lie
tuvių tautos drąsą, jai išlaikant 
religinį gyvenimą, kultūrines 
tradicijas bei viltis laisvei at
gauti”. Priminęs per daugiau 
kaip 20 metų vykusią priespau
dą, sen. Percy kalbėjo: “Iš tikrų 
šaltinių esu patyręs, kad so-1 
vietams visiškai nepavyko su
naikinti lietuvių kultūrą”.

Sen. Percy priminė ir Simo 
Kudirkos atvejį, teigdamas, kad 
“mes, laisvieji,' meldžiamės už 
jo gerovę bei galutinę laisvę, 
nes juk jo kančioje kenčiame 
mes visi”. Percy ta proga pri
minė jo dėtas, pas Chicagos me
rą pastangas, vieną Chicagos 
miesto gatvių pavadinti S. Ku
dirkos vardu. Prisiminęs savo 
kelionę Lietuvon, prieš kelerius 
metus, sen. Percy pažymėjo, kad 
“man ypatingą Įspūdį padarė 
lietuvių tautos nepalaužiama 
dvasia. Melskimės, kad laisvė 
grįžtų lietuvių tautai” — baigė 
sen. Percy.
“Kova už laisvę — centrinė 

lietuvių tautos istorijoje”
Sen. Birch B. Bayh, demo

kratas iš Indianos valstijos, kal
bėjęs taip pat vasario 17 d., tei
gė, kad kova už laisvę užimanti 
centrinę vietą Lietuvos istori
joje. Jo kalbos paskutinėje daly 
pažymėta štai kas: “Netiesa, kad 
sovietams pavyko užgniaužti lie
tuvių siekimus laisvę atgauti. 
Simo Kudirkos pavyzdys liudija, 
kad asmens laisvės dvasia nėra 
mirusi. Gerai, kad S. Kudirka 
prisimename kaip tik dabar, nes 
jo kova už laisvę yra įrodžiusi, 
kad laisvės idealas atsispirs prieš 
priespaudą naudojančias vyriau
sybes ir nugalės griozdiško mas
to biurokratijas”. Savo kalbos 
pabaigoje, Bayh, buvęs kandida
tas į prezidentus, dar priminė 
Alfred Senn’o žodžius apie tai, 
kad “Lietuvos kova už tautinį 
savitumą tai 20 amžiaus pasau
linės demokratijos dvasios bei

MIAMI BEACH. — Antradie
nį Floridoje į vykstą pirminiai 
rinkimai, kuriuose daugiausia de
mokratų partijos balsų tikisi lai
mėti Alabamos gubernatorius 
"Wallace.

MUENCHENAS. — Vidutinio 
amžiaus moteris, italė Michele 
Malorano buvo pagrobusi Itali
jos keleivinį lėktuvą, priversda
ma jį skristi iš Milano į Vokie
tiją. Ji vėliau pasidavė polici
jai. Pagrobimą jį įvykdžiusi 
protestuodama, kad italų valdžia 
uždarė jos seserį Į bepročių li
goninę.

PHNOM PENHAS. — Kam- 
bodijos prezidentas Cheng Heng 
pasitraukė iš pareigų ir vyriau
sią valstybės valdžią pasiėmė 
maršalas Lon Nol, kuris tuoj pa
skelbė, kad naujai projektuoja
ma konstitucija nebus baigta ir 
nebus įgyvendinama.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo šarvuočių dalinys buvo įžen
gęs į Kambodiją, kur Įvyko kau
tynės su komunistais, kurie pra
radę 21 kareivį.
1 BANGKOKAS. — Tailandijo- 
je suimti trys parlamento nariai, 
kurie, kaltinami sąmokslu nu
versti vyriausybę.

ATLANTA. — Georgijos vals
tijos demokratai išrinko delega
tus į demokratų partijos kon
venciją. Jų tarpe 80% nepaža
dėjo balsuoti už jokį kandidatą. 
Iš pažadėjusių penki balsai ten
ka negrei kandidatei Chisholm, 
keturi — sen. McGovern. Sen. 
Muskie negavo nė vieno delegato.

tautinio apsisprendimo atspin- 
dis”.

Lietuvių kunigų bylos —
Į jas atkreiptas dėmesys

Vasario 17 d. kalbėjęs ilgame
tis lietuvių tautos bičiulis, Hugh 
Scott, respublikonų lyderis se
nate, savo kalboje pabrėžė: 
“šauksmas dėl laisvės šiandien 
girdimas iš kunigų Lietuvoje...” 
Senatorius teigė, kad tie “drąsūs 
kunigai aiškiai verti visų lais
vų kraštų vilčių bei maldų”.

Colorado valst. atstovavęs sen. 
G. Allott (rep.) savo kalboje tei
gė, kad sovietų tironijai nepa
vyko užgniaužti lietuvių tautos 
ryžto — ji ir vėl bus laisva. Esą, 
sovietų vadai turėsią suprasti, 
kad jų despotija yra visiškai 
sugniužusi”.

Sen. R. S. Schweiker (Penn
sylvania — rep.) kalbėjo apie 
etnines grupes. Esą, minėjimai 
Senate ir visame krašte, tai kaip 
tik pavyzdys, kaip etninio pasi
didžiavimo dvasia gali būti tei
giama jėga, kuri konstruktyviai 
veikia įvairias bendruomenes”.
“Tokia tauta verta visokeriopos 

paramos” — Hruska
Sen. H. L. Hruska (Nebras

ka, rep.), priminė, kad lietuvių 
kalba >— seniausia Europoje. Jo 
žodžiais, laisvė aiškiai pažeista 
anapus geležinės uždangos Jis 
kalbėjo: “Mūsų viltis, maldos 
su Jumis. Tos tautos vertos mū
sų paramos ir ji turėtų būti tei
kiama visomis galimomis prie-, 
monėmis”. (E)

President Nixon Sen. Edmund S. Muskie Resp, John M. Ashbrook Mayor Sam Yorty

Prezidentas Nixonas ir trys politikai, kurie nori iš jo paveržti prezidento kėdę. Iš jy atstovas Ashbrook yra res
publikonas, kaip ir prezidentas.

WASHINGTONAS. — Kai Šanchajuje buvo paskelbtas Ame- 
rikos-Kinijos pasitarimų komunikatas ir jame buvo nurodyta, 
kad tolimesni abiejų valstybių ryšiai bus- palaikomi' “trečioje 
valstybėje”, daugelis spėliojo, kad ta valstybė bus Kanada. Dabar 
Baltieji Rūmai paskelbė, kad kontaktai su Kiriija bus palaikomi 
Paryžiuje, šis ryšys bus naudojamas aptarti prekybos ir įvairių 
asmeninių kelionių klausimams. Pranešime sakoma, kad bus ir 
kiti kanalai ryšiams aptarti, Įskaitant ir Varšuvą. Amerikos am- 
sasadorius Paryžiuje netrukus susitiks su Kinijos ambasadoriumi 
Hung Chen.

Amerikos ambasadorius Pran
cūzijoje Arthur Watson buvo 
šeštadienį atvykęs,' į Washingto
ns, kur tarėsi su. valstybės, sek
retorium Rogers, prezidento pa
tarėju Kissingeriu ir buvo susi
tikęs pusei valandos su prezi
dentu. Ambasadorius Watson 
buvo paskirtas į ambasadoriaus 
pareigas prez. Nixono. Anks
čiau jis yra buvęs IBM korpora
cijos tarybos pirmininku.

Spaudos sekretorius Baltuose 
Rūmuose Ziegler, pareiškė spau
dai, kad Kinijos ambasadorius 
Paryžiuje Huang Chen yra Ki
nijos komunistų partijos centro 
komiteto narys. Revoliucijos pra
džioje jis buvo karininkas ir da
lyvavo “Ilgame žygyje”. Amba
sadorius yra artimas Kinijos 
premjerui Chou En Lajui.

Prancūzijos spauda su pasi
tenkinimu sutiko,žinią, kad Ame
rika ir Kinija nutarė ryšius pa
laikyti Prancūzijos sostinėje. Vy
riausybės pasitenkinimą išreiš
kė užsienio reikalų ministerijos 
pareiškimas. Prancūzų spauda 
nurodo, kad šis kontaktas yra 
pirmas praktiškas prezidento Ni
xono kelionės į Kiniją laimėji
mas. Prancūzija buvusi parink
ta todėl, kad ji seniai propaga
vo santykių su Kinija užmez
gimo politiką ir įtempimų ma
žinimo liniją. Spauda pabrėžia, 
kad Paryžius buvo parinktas ir 
todėl, kad prezidentas Nixonas 
labai pasitiki ambasadorium 
Watsonu.

HARRISBURG. — Kunigo 
Philip Berrigan ir kitų karo 

priešininkų teisme liudininkas 
Boyd Douglas papasakojo, kaip 
jis tapo FBI agentu už 250 dol. 
per savaitę. Jis nešiojo iš ka
lėjimo kaltinamojo laiškus ir at
nešdavo jam iš laisvėje esančių 
jo draugų laiškus. Agentas pir
ma padarydavo tų laiškų kopijas 
ir atiduodavo FBI, kuri taip su
žinojo apie planą pagrobti dr. 
Kissingerį ir apie sąmokslą su
sprogdinti kongreso šildymo sis
temą. Agentas Douglas tyčia 
susidraugaudavo su kairiais li
beralais, kad jie juo pasitikėtų.

Judančios juostos
vežios žmones

LONDONAS. — Britų Dunlop 
gumos bendrovė po ilgų kons
trukcijos bandymų pagamino ju
dantį guminį taką, kurį jau pa
siūlė Londono, Liverpulio, Pa
ryžiaus ir New Yorko miestams. 
Bendrovės inžinieriai tvirtina, 
kad tokie judantieji takai bus 
atsakymas Į miestų susisiekimo 
sunkumus. Panašūs takai jau 
veikia Dorval aerodrome Mon- 
trealyje, Los Angeles Greyhound 
autobusų stotyje ir Japonijoje 
buvo Įrengti Osaka mieste, kur 
vyko Expo-70.

“Speedway” takai yra taip pa
gaminti, kad skersgatviuose jie 
turi lėtai judančias juostas, ka
da didžiausias tų takų greitis 
yra 10 mylių per valandą. Dun
lop bendrovės pareigūnai tvir
tina, kad jie tų takų pagalba ga
lėtų pervežti skersai Manhatta- 
ną per valandą 30,000 žmonių. 
Keleiviui toks transportas kai
nuotų po 5 centus. Jis tik užlip
tų ant slenkančio gumos kilimo 
ir stovėdamas nuvažiuotų, kur 
jam reikia. Užlipimo ir nulipi- 
mo vietose diržai būtų keli, kad 
keleivis galėtų nulipti nuo lėtai, 
2 mylios per vai. slenkančio dir
žo. Ateityje tokie diržai būsią 
pagrindinė miestų susisiekimo 
priemonė.

Pabaltijo moterys

Pabaltijo -Moterų Taryba š. 
m. kovo 5 d. New Yorke, Estų 
Namuose, minėjo 25 metų vei
klos sukaktį. Tarybą pasveiki
no trijų Baltijos valstybių at
stovai: Lietuvos gen. konsulas 
New Yorke A. Simutis, Latvijos 
atstovas Vašingtone A. Dinbergs 
ir Estijos gen. konsulas New 
Yorke E. Jaakson. Baltų mote
ris pasveikino svečias — ilga
metis Baltijos tautų bičiulis, 
Christopher Emmet, kalbėjęs 
Pavergtųjų Tautų Amerikos 
draugų vardu. Jis priminė, jog.

t

Kanadon atvyko

OTTAWA. — Kanadon atvyko 
naujas komunistinės Kinijos 
ambasadorius Yau Kuang. Jis 
perima vietą, kurią, paliko bu
vęs ambasadorius Huang Hua, 
paskirtas vadovauti Kinijos 
Jungtinių Tautų delegacijai.

Nors nei Washingtonas nei 
Pekinas nieko nepaskelbė, mano
ma, kad “kontaktai”, apie ku
riuos kalba bendras abiejų vy
riausybių komunikatas, bus pa
laikomi Kanadoje. Tuo pačiu 
naujo ambasadoriaus Kuang 
vaidmuo tampa ypatingai svar
bus.

Ambasadorius Kuang nuo 1957 
iki 1963 metų buvo Kinijos pa
siuntinybės patarėjas Varšuvo
je. Jis dalyvavo visuose Kini- 
jos-Amerikos diplomatų pasima
tymuose. Kultūrinės revoliuci
jos metu Kuang grįžo iš Lenki
jos! namo ir gavo direktoriaus Anksčiau niekad nekildavo klau- 
pareigas antrame Kinijos užsie- simo apie tų pareigų šuderini- 
nių reikalų ministerijos departa- mą. Graikijos vyriausybė nori 
mente. Iš čia jis 1970 m. rugpiū- j pagerinti santykius su Turkija 
čio mėn. vėl buvo pasiųstas Į. 
Lenkiją jau ambasadoriumi. 
Varšuvoje jis buvo populiarus 
užsienio diplomatų tarpe ir mėg
davo lankyti ambasadų priėmi
mus. Kartą Kinija lošė prieš 
Britaniją stalo teniso rungtynes, 
komandose buvo Varšuvoje re
ziduoją diplomatai. Kinija lai
mėjo, neblogai pasirodant ir pa- j 
čiam ambasadoriui Kuang. 
šuvoje Kuang išmoko 
tiek lenkų kalbos.

Rytų Vokietija 
legalizavo abortus

. BERLYNAS. — Rytų Vo- 
Var-, kietijos komunistų partija labai 
šiek retai leidžia vadinama^ v-r’a- 

mentui balsuoti p"' 1 
ne. Paprastai pailam

auto-ivinys T1*3 tik paploti partijos 
* centro nutarimams. šį- kar tą 
klausimas lietė abortus. Parla- 

gė“įer~73-čią’ gatvę prie" Euclid kU1 J®
VITORIA. — Brazilijos teis

mas nubaudė 198 metais kalėji
mo buvusį policininką, kuris pri
klausė Mirties komandai, žudžiu
siai laisvalaikiu nusikaltėlius. 
Nuteistas policininkas vienas nu
šovęs 9 kriminalistus.

ČIKAGA. — šeštadienį 
mobilis gatvėje užmušė Domi
ninką Statkų, 80 m., kai jis žen- 

vak. Vokietijos parlamente vy
kus debatams dėl sutarčių su 
Maskva ir Lenkija tvirtinimo, 
nemaža kalbėtojų iškėlė Lenki
jos ir Baltijos valstybių klausi
mą.

Iškilmėms vadovavo latvė H. 
Ozolinš, pareigas kitiems me
tams perdavusi estei Mali Jur- 
ma. Meno daly šalia latvių ir 
estų solistų, itin vykusiai dai
navo mažametė lietuvaitė Jau
nina Mathews. Buvo surengta 
baltų dailininkų grafikos paro
da bei gyvos jaunimo diskusi
jos tautinio palikimo, išlikimo 
klausimais. c . (E)

GARY. — Juodųjų amerikiečių politinė konvencija pasižymi 
netvarkingumu ir ginčais. Konvencija turėjo prasidėti šeštadieni 
9 vai. ryto, tačiau neprasidėjo iki 2 vai. Atskirų valstijų ir politinių 
grupių delegacijos negalėjo susitarti dėl vienos linijos. Pagaliau 
išryškėjo dvi nuomonės. Viena jų, išreikšta Gary, Indiana mero 
Richard Hatcher, siūlo šiuo metu nesteigti naujos politinės par
tijos, bet duoti pagrindinėms — demokratų ir respublikonų par
tijoms dar vieną progą šių metų rinkimuose patenkinti juoduosius 
Amerikos piliečius. Kiti atstovai, jų tarpe čikagietis Jesse Jack- 
son siūlo jau šiai konvencijai Įsteigti trečią — juodųjų partiją.

Kipro vyskupai 
spaudžia Makarijų 
LIHASSOL. — Kipro salos du 

ortodoksų vyskupai spaudžia 
prezidentą ir arkivyskupą Ma
karios, kad jis pasitrauktų iš 
prezidento vietos. Graikijos vy
riausybė pageidauja, kad Maka
rios būtų pašalintas, tačiau jos 
spaudimai nedarė arkivyskupui 
jokios Įtakos. Dabartinis spau
dimas per bažnyčios sinodą yra 
daug stipresnis, nors neabejo
jama, kad už jo slepiasi Graiki
jos vyriausybės ranka.

Graikijos sinodo nuostatai ne
leidžia dvasiškiams eiti pasau- 
Hetiškų pareigų, kaip Kipro 
prezidento. Kipro vyskupai An- 
thimos ir Gennadios pareiškė, 
kad arkivyskupas Makarios da
rąs negarbę bažnyčiai, nes jį nuo
lat saugo ginkluoti sargai^ jis 
gyvena politiniame įtempime, jo 
gyvybei nuolat gresia pavojus. 
Jis turėtų save ir bažnyčią iš 
tokios padėties išgelbėti.

Stebėtojai Kipre neabejoja, 
kad graikų vyriausybė suorga
nizavo sinodo spaudimą arki
vyskupui Makarios. Jis arki
vyskupu yra jau nuo 1950 metų, 
o prezidentu — nuo 1960 m.

ir siekia pasalinti Makarios, ku
ris nepritaria graikų ir turklį 
vienybei Kipro saloje.

ir
i-

leidžia moterims per pirmas '2 
nėštumo savaičių daryti abortų 
operacijas, kurias apmoka vals
tybės sveikatos draudimas. Iš 
500 narių 14 balsavo prieš šį įs
tatymą, o 8 susilaikė.

Prieš metus Rytų Vokietijo
je buvo galima moterims iki 16 
metų ar vir 40 metų ieškoti me
dicinos pagalbos ir abortų ope
racijos, kuriai leidimus duoda
vo specialios valdžios komisijos.

Šis įstatymo priėmimas sukė
lė spėliojimus, kodėl režimas 
abortus palengvina, nes Rytų 
Vokietijos gyventojų skaičius 
nedidėja. Tarp 17 milijonų gy
ventojų labai didelį nuošimtį su
daro seneliai. Daugiau žmonių 
R. Vokietijoje miršta, negu gim
sta. Manoma, kad valdžiai svar
bu sumažinti nėštumų skaičių, 
nes labai didelę darbininkų da
lį sudaro moterys, kurių tarp 
16 ir 60 metų net 80G dirba fa
brikuose, ūkiuose ar įstaigose.

r ■

Konvencijos pradžioje buvo iš
dalintas 12 puslapių dokumentas 
su negrų reikalavimais. To do
kumento neremia National Asso
ciation for the Advancement of 
Colored People, nes dokumentas 
nesiekiąs reformų, bet—revoliuci 
jos. Dokumentas teigia, kad vi
si negrų vargai Amerikoje kyla 
iš to, kad Amerikos sistema ne
gera. Todėl siūloma per 12 mė
nesiu sušaukti visos Amerikos 
konstitucinę konvenciją, kuri 
peržiūrėtų ir pakeistų Amerikos 
konstituciją.

Toliau šiame negrų dokumen
te reikalaujama, kad Atstovų 
Rūmuose būtų minimumas 66 ne- 
rai atstovai, o senate 15 sena
torių. Tiek negrai turi teisę tu
rėti kongrese pagal savo gyven
tojų skaičių. Valdžia turinti ga
rantuoti minimumą metinių pa
jamų — 5,200 dol. keturių asme
nų šeimai, valandinio uždarbio 
minimumas turįs būti 2.50 dol. 
vai. Dokumentas reikalauja 50% 
sumažinti gynybos ir erdvės ty
rinėjimų biudžetus. Sutaupyti 
pinigai turi būti skiriami socia
linėms, politinėms ir ekonomi
nėms reformoms.

Negrų konvencijoje turėjo da
lyvauti 4,260 delegatų, tačiau 
atvyko tik 2,760. Be delegatų 
dar dalyvauja apie 3,000 stebė
tojų.

Dalyviai nesutaria ir dėl kan
didatų Į prezidento vietą. Neg
rai demokratai suinteresuoti 
remti partijos liniją, o naciona
listai spiria endorsuoti negrę 
atstovę Shirley Chisholm.

Abi didžiosios politinės parti
jos stebi šį negrų suvažiavimą, 
nes negrų išėjimas su atskirais 
kandidatais šių metų rinkimuo
se galėtų žymiai pakeisti esamą 
padėtį, ypač pietinėse valstijose.

Sovietai perka 
Kanados kviečius
WASHINGTONAS. — Žemės 

ūkio departamentas paskelbė, 
kad Sovietų Sąjunga užsakė Ka
nadoje 3.5 milijonus tonų kviečių 
ir gali tą užsakymą padidinti dar 
1.5 mil. tonų. Kviečių pristaty
mas prasidės liepos 1 d. ir tę
sis 18 mėnesių.

Amerikos žemės ūkio parei
gūnai tikisi, kad ir Amerika ga
lės parduoti sovietams javų, nes 
per paskutinius devynis mėne
sius sovietai pirko apie lt mil. 
tonų, iš jų 3 mil. tonų pašarinių 
javų iš Amerikos.

Tie pirkimai nėra aiškinami 
blogais derliais, nes kviečiai So
vietų Sąjungoje gerai užderėjo 
pernai. Praėjusi žiema gerokai 
sugadinusi šių metų žiemkenčių 
derlių. Tikimasi, kad preziden
tui Nixonui lankantis Maskvo
je bus susitarta dėl ateities pre
kybos Amerikos javais.

MILANAS. — Kairieji komu
nistai penkias valandas kovojo 
nr>eš policiją Milano gatvėse. 
Sužeista 82 asmenys, iš jų 50 
policininkų.



VHI-ji metai

rzz/zzzz/

SFR-IES/W4X

»///»✓/<

ti kalbama. Dabartinu jos įtei
sinimas valdžios įstaigose su
tvirtina Liet. Jūrų Skautijos, 
kaipo savarankiškos ir nepriklau
somos Liet. Jūrų Skautų Sąjun
gos, statusą, suteikiant jai lega
li škumą, ko ji anksčiau neturė-

money hst. When you participate in 
the Payroll Savings Plan whefe yon 
work, an amount you designate will

And now there’s a bonus interest 
rate on all US. Savings Bonds—for 
E Bonds, 5%% when held to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra J^%» payable 
xa a bonus at maturity, applies to all

suorganizuotą budėjimą. Ener
ginga Korp! Gintaras Valdyba 
yra vėl kažką naujo numačiusi 
surengti, bet smulkmenų dar ne
turima. LJS Vadi ja

raitis. Tad šie asmenys yra pa
siryžę tęsti nepriklausomą ir 
savarankų Liet. Jūrų Skautijos 
veikimą čia, išeivijoje, nežiūrint 
j tai, kad dalis pailsusių vadovų 
rezignavo ir besąlyginiai pasi
davė, nuplaukdami į Lietuvių 
Skautų Sąjungos užuovėjos uos
tus ir kartu paskelbdami, kad 
Liet. Jūrų Skautija tuo yra už
daroma. Kad taip nėra, kiekvie
nas žino, kas skaito Liet. Jūrų 
Skautijos Žinias, ir kas supran
ta tikrovę, būtent, kad visa ei
lė senų Liet. Jūrų Skautijos vei
kėjų, remiami jaunosios kartos 
prieauglio, nesutiko besąlyginiai 
kapitaliuoti ir yra pasiryžę iš
laikyti prieš 9 metus paskelbtą 
Liet. Jūrų Skautijos savarankiš
kos ir nepriklausomos veiklos 
tęstinumą.

Jau tas faktas, kad prie to 
tęstinumo išlaikymo prisideda 
ir Korp! Gintaras, kuris neįsi- 
jungė j Liet. Skautų Sąjungą. 
Taip pat visa eilė senųjų jūrų 
skautijos skautininkų iki šiol 
dar neskuba “įsijungti” į Liet. 
Skautų Sąjungos eiles. Tai ro
do, jog apie Liet. Jūrų Skauti-

Take stock in America 
Now Bonds pay a bonus at maturity.
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Lietuviu Jūrų Skautijos įteisinimo dokumento - Charterio pirmasis lapas. Tokiu būdu naujoji LJS Vadina pirmą 
kartą, po 9 metų pasistengė šį savarankišką jūrų skautu sambūrį ir valdžios Įstaigose legalizuoti.

SKAITYK IR KITAM PATARK SKAITYTĮ DEMOKRATINĮ

’au pirmajame šio, maždaug 
prieš metus atgaivintame, Lie
tu' ių Jūrų Skautijos žinių nu
meryje naujai išrinkta Liet. Jū
rų Skautijos Vadija pasistatė 
sau vieną iš svarbiausių tiksių- 
legalizuoti Liet. Jūrų Skautijos 
veiklą, kas neseniai ir buvo at
likta. Išvertus į anglų kalbą pa
tikslintą Liet. Jūrų Skautijos 
Statutą ir užpildžius visus rei
kalingus formuliarus, šis mūsų 
skautiškas sambūris 1972 m. 
sausio mėn. 26 dieną buvo Se
cretary of State įstaigoje, 
Springfield, Illinois, užregistruo
tas šiuo pavadinimu: “Lithua
nian Sea Scouts Association”, 
kas savaime atitinka Lietuvių 
Jūrų Skautijos sąvoką. Po šiuo 
istoriniu charteriu pasirašė šie 
trys atsakomingieji asmenys: 
j. psk. b. Julius Butkus, j. psk. 
Dana Baltramonaitienė ir v. v. 
b. Linas Jurčys. L. J. S. Tarybą 
sudaro, be paminėtų asmenų, dar 
šie pareigūnai: j. psk. b. Anta
nas Butkevičius, j. psk. b. Myko
las Maksvytis, v. v. g. Aušrinė 
Karaitytė, v. v. b. Povilas Min- 
tautas ir v. v. b. Gintaras Ka-

Gelžbetoninio laivo savininkas ir statytojas p. L. W. su Šio straipsnio au
toriumi ant cementinio laivo denio. Užpakalyje matosi kapitono vairavimo 

kabinos langai.

Pranešame visuomenės dėme
siui, kad įvyko kažkurių pasikei
timų dėl numatomų plaukimo 
kursų laiko, nes pačiu paskuti
niu laiku YMCOS direktorius 
pranešė, kad taupymo sumeti
mais YMCA numato uždaryti 
sekmadieniais dattgėl savo veik
los šakų. Todėl Čikagos Jūrų 
Skautų “Baltijos Jūros” Tunto 
vadovybės organizuojami plau
kimo kursai pradedami ne nuo 
kovo mėn. 15 d., bet nuo š. m. 
balandžio mėn. 1 d., ir vyks kas 
vakarą ne sekmadieniais, bet 
šeštadieniais nuo ;8 vai. iki 9 
vai. vakaro, šie kursai tęsis 
iki birželio mėn. 15 dienos. Mo
kestis numatomas 12. dol. už as
menį, duodant nuolaidą, jei šei
moje yra keli dalyviai. Į šiuos 
plaukimo kursus registruojamas 
abiejų lyčių jaunimas nuo 7 iki 
16 metų amžiaus į pradedančių
jų, pažengusių ir patyrusių plau
kikų grupes.

Šia proga raginame tėvus kuo 
gausiau pasinaudoti šia proga, 
nes tuo atsieksite dvejopos nau
dos : išsaugosite savo vaikus nuo 
blogos įtakos, ir t>e to, suteik
site jiems progos išmokti tai
syklingo plaukimo, išsilaikymo 
ant vandens, saugumo taisyklių, 
nes pagal mūsų įsitikinimus, 
vanduo mėgsta tuos, kurie pa
gal taisykles jame sportuoja.

Į šiuos plaukimo kursus gali
mą užsiregistruoti pas šiuos as
menis: tuntininką .L Butkų (tel. 
376-6256), pas j. skt. Daną Bal- 
tramonaitienę (tel. 585-0699), 
A. Butkevičių (tėl. BI 7-6722) 
r Myk. Maksvytį (tel. CL 4- 

2665).
Tad iki pasimatymo YMCOS 

plaukimo baseine, 6235 S. Ho
man Ave., Čikagoje š. m. balan
džio mėn. 1 d., 8 vai. vakare.

“Baltijos Jūros” Tuntas

Laivo statybos darbas pradė
jo apie 1969 metų lapkričio mė
nesį. Kuomet iš cemento išpylė 
tikslią horizontalią aikštelę rė
mams planuoti ir šveisuoti, po 
to išpylė taip pat cementinę lai
vo bazę su tokiu išlenkimu, ko
kį turi laivo išlaukinio kilio li
nija. Ant tos cementinės.bazės 
atsirado laivo kilis (skiautinė) 
U formos, prie kurio vertikaliai 
buvo privirinti 24 V formos 
(maždaug) metaliniai griaučiai, 
kurie vadinami špantais kurie 
buvo sujungti horizontaliniais 
stringeriais. Tada, išilgai viso 
laivo horizontaliai buvo pritvir
tinti % inčio aukšto lankstumo 
metaliniai virbalai, prie kurių 
tvirtino tokius pat virbalus ver
tikaliai. Iš abiejų virbalų pu
sių buvo rišamas vielos tinklas 
po 4 sluoksnius. Kol visą laivą 
tokiu būdu apraizgė, teko pada
ryti apie 150,000 surišimų vie
lomis. Tą darbą daugiausiai at
liko su savo šeima, nors kiek 
padėjo ir draugai. Tokiu būdu 
rėmai buvo baigti 1971 m. ru
denį ir artėjo diena — rėmų ap- 
lipdymas cementu. (B. d.)

| voliucijos prieš komunistinį re
žimą į kaimyninę Jugoslaviją. 
Jų laimei, jie nebuvo grąžinti at
gal, kaip buvo padaryta su pir
maisiais vengrų pabėgėliais.

Pagyvenę kurį laiką Jugosla
vijoje, abu pagaliau atvyko į 
šį kraštą 'pradėjo visai iš nieko 
kurti savo egzistenciją. Dėl ne
normalaus gyvenimo, bėgimų, 
kelionių ir sunkaus įsikūrimo 
nei L. W., nei jo žmona nega
lėjo baigti nei aukštųjų mokslų, 
nei įsigyti brangiai apmokamų 
profesijų, todėl atvykę į Čikagą 
griebėsi atsitiktinų darbų. Jis 
duagiausia dirbo prie butų dažy
mo ir dekoravimo, o ji padavė
ja valgyklose ir restoranuose. 
Per tą laiką padidėjo ir šeima, 
— gimė du sūnūs, kurių vyriau
siajam George dabar eina 14gti, 
o jaunesniajam Ronald — vos 
tik treti metai. Abu tėvai sun
kiai dirbo, kol susitaupė savo 
namams nusipirkti, tačiau lai
mingi nesijautė, nes abu jautė 
nenumaldomą troškimą pama
tyti platųjį pasaulį. O tai dėl

kyrių veda LJS-jos Vadija. Medžiagą siųsti Vadijos Pirmininkui
V. v. senj. Algiui Ankui, 2616 W. 69 St., Chicago, DI. 60629.

Telefonas 776-8507

Vasario 16 d. minėjimas
Liet. Jūrų Skautijos atstovai 

aktyviai dalyvavo centriniame 
iškilmingame Vasario 16-tos die
nos minėjime Čikagoje, atvyk
dami net su dviem vėliavom.

Liet. Jūrų Skautijos didžiąją 
vėliavą nešė b. y. v. E. Sipavi
čius, o palydovai buvo v. v. Gin
tarė A. Karaitytė ir v. g. R. 
Kancevičiutė.

Liet. Jūrų Sk. Korp! Gintaras 
vėliavą nešė senj. v. v. Linas 
Mintautas, lydint senjorui R. 
Kristopaičiui ir senj. G. Nau- 
čiui.

L. J. S. Vadija organizacijos 
vardu yi.ęšąi dėkoja visiems šio
je šventėje dalyvavusiems na
riams — vėliavų nešėjams ir pa
lydovams.

H Korp! Gintaras veiklos
Sekmadienį, š. m. kovo mėn. 

5 d. pasibaigė Korp! Gintaras 
naujos valdybos pastangomis su
ruošta dailininko Viktoro Petra
vičiaus grafikos ir tapybos me
no paroda, kuri “Menės” patal
pose praėjo labai sėkmingai.

Šią parodą trumpu žodžiu šeš
tadienį (š. m. vasario mėn. 26 d.) 
atidarė Korp! Gintaras pirminin
kė, jfir. s. senj. Dalia Lukošiū- 
naitė, o dailininko asmenį api
būdino ir jo kūrybą pristatė p. 
Balys Chomskis. Visiems sve
čiams, kurie gausiai susirinko 
į šios parodos atidarymą, o taip 
pat ir rengėjams, trumpu jaus
mingu žodžiu padėkojo pats dai
lininkas P. Petravičius^

Iš viso parodoje buvo išstaty
ta 62 dailininko grafikos ir ta
pybos kūriniai, kurių dalis bu
vo išpirkta, o lankytojų skai
čius prašoko virš 300 asmenų. 
Jų tarpe matėsi ir dalis mūsų 
žinomiausių meno ir scenos as
menybių.

Gintariečiai per visą parodos 
laiką tvarkingai budėjo “Me
nės” patalpose, teikė paaiškini
mus lankytojams ir dėl to ypa
tinga padėka priklauso Korp! 
Gintaras sekretoriui senj. R. 
Kristupaičiui už pavyzdingai

p. L. pasisakė, kad jis galvojo, 
jog su šveisavirau eis daug sun
kiau, bet po kelių nepasisekusių 
bandymų’ ‘greit prie to darbo 

jachtos kainuoja per 100,000 do- įprato ir toliau vyko viskas kaip 
lerių, kurių taip greit negalima' senam to darbo žinovui, 
uždirbti.

Skaitydamas įvairius leidinius 
apie laivus, p. L W. vieną kar
tą užtiko aprašymą, kad yra ne
brangu ir nesunku pasiryžusiam 
asmeniui ar šeimai iš gelžbeto- 
no pasistatyti nemažą laivą ar 
jachtą. Abu tėvai su sūnumi la
bai susidomėjo tuo laivų staty
bos būdu ir pradėjo skaityti apie 
tai parašytas knygas, vadovėlius 
bei leidinius. Pradėjo gilintis į 
išlaidas, o vėliau, sužinoję kur 
ir koks mėgėjas statosi laivą ar 
jachtą, važiuodavo ir toliausiai, 
kad galėtų daugiau patirti apie 
gelžbetoninių laivų statybos bū
dą ir eigą. Kuo jie daugiau įdo- 
mavosi, tuo jiems aiškiau darė
si, kad tuo metodu — iš gelžbe- 
tono medžiagos jie sau patys 
gali per keletą metų pasistatyti 
tokio didumo laivą, kuriuo jie 
galės plaukioti po pasaulio van
denis ir kuris bus patogus visai 
šeimai gyventi. Pagaliau vieną 
dieną visą šeima nutarė išpar
duoti visą savo nejudomą turtą 
ir pradėti gelžbetoninio nuosa
vo didžiulio laivo statybą.

Iš pradžių reikėjo surasti tin
kamą vietą, kur tokį laivą sta
tyti, nes dėl savo dydžio jo ne
galima statyti savo kieme ar ga
raže. Pagaliau Calumet uosto 
apylinkėje, Gleason Marina, and 
Boat Yard’o .dokuose, surado nuo
šalią vietą, už kuĮrią susitarė 
mokėti į dieną po 1 dolerį. Sekė 
užsakymas smulkiai išdirbtų 
planų. Buvo užsakyta pirmoji 
geležių krūva laivo griaučiams. 
Kadangi šis statybos būdas rei
kalauja daug suvirinimų (švei- 
savimų), tai p. L. nusipirko nuo
savą geležies suvirinimo apara-Į DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS

lėšų stokos buvo tik tolima sva- Į tą ir pradėjo mokytis šveisavi- 
jonė. Ypač ąbu svajojo apie di- mo, kad galėtų sumažinti klai
delę burinę nuosavą jachtą, su! das, nes šveisuotojai yra bran- 
kuria metų bėgyje būtų gali- Į giai apmokami. Savo pokalbyje 
ma aplankyti tolimiausius pa- 
sau’io užkampius, o kartu ji at
stotų ir namus visai šeimai. Ta
čiau kiekvienas žino, kad tokios

(Tęsinys)
Ponas L. W., 38 metų amžiaus, 

ir jo žmona Liza, 35 metų, yra 
kilę iš Vengrijos, iš kur jie pa
sitraukė po nepasisekusios re-
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Vasario Šešioliktos minėjimas

Tęsinys — 3

Apie nuolaidumą jauniėms maištininkams
Gražu buvo klausytis prakal- Į džių ieškoti nereikia kitur eiti, 

bininko Valdo Adamkaus pata- i Spaudoje yra buvęs paminėtas 
rimų, kad reikia daryti nuolaidų į nuotykis, kai čia vienose litera-
jauniesiems maištininkams bei 
revoliucionieriams, kurie lietu
vių ir Lietuvos labui dirbti ieš
ko naujų kelių ir naujų prie
monių. Tą patarimą kaip minė
ta, jis dar ir pasūdė, pridėdamas, 
jog nereikia jų mėtyti iš bend
ruomenės.

Katrie jau iš bendruomenės 
išmesti, katrie asmens ar jungi
niai yra jo prie maištininkų ski
riami, jis neprasitarė. Kalbėto
jo patarimai kelia paskatą pa
žvelgti j vieną kitą jaunuolių ar. 
jaunatvišką maištavimą.

Yra tikra, jog Amerikos mo
kyklos paruošia gerų specialis
tų, pasirinktos srities žinovų. Ta
čiau, mokyklų programose nėra 
tokių mokslo dalykų, kurie Eu
ropos moksleiviams ar studen
tams yra privalomi, kurie skirti 
bendrajam išsilavinimui pakel
ti. čia ruošiami specialistai, lyg 
geri amatininkai, bet jų inteli
gencijos ugdymas pamirštas. 
Tad ir atsitinka taip, kad aka
deminiu diplomu ar siauros sri
ties daktaratu pasipuošę jauni 
žmonės pasijunta besą visa gal
va pranašesniais už senesniuo
sius tautiečius, nors ir tie bū
tų nemenkesnio mokslo bei pla
tesnio bendro išsilavinimo. Tad 
ir ima vadinamieji jaunieji maiš
tininkai vyresniųjų darbus, kul
tūrinius atsiekimus peikti.

Losangeliečiams tokių pavyz-

tūros temų diskusijose, jaunas 
žmogus, akademiniu diplomu, o 
ne bendru išsilavinimu pasipuo
šęs, ėmė smarkiai peikti kai ku
rių rašytojų kūrybą. Susirinki
me buvo dalyvių, kurie tuoj pa
juto, jog jaunuolis kalba ir išva
das daro ne iš literatūros pažini
mo, bet iš kai kurių jaunųjų 
maištininkų mados — peikti kas 
už juos vyresniųjų padaryta ir 
tuo pasirodyti mandresniu, iš- 
maningesniu.

Kritikas klausimais buvo pri
remtas. Pagaliau prisipažino, 
jog kritikuojamo autoriaus raš
tų nesąs perskaitęs. Niekas to
kio maištininko iš bendruome
nės nemetė, tik tas atsitikimas 
iškėlė-tą liūdną reiškinį, jog esa
ma jaunuolių, kurie peikia ir kri
tikuoja tokius dalykus, apie ku
riuos jie nenusimano, jų nepa
žįsta ir tuo tariamai ieško nau
jų kelių lietuvių kultūrai pakel
ti.

“Akiračių’* maištininkai

žmogaus proto lavinimui ribų 
dar nėra. Prigimtis yra skati
nanti tobulėti, daugiau patirti, 
sužinoti ir išmokti. Negerai, kai 
dalis mūsų vadinamųjų jaunųjų 
maištininkų ar revoliucinięrių 
pasijunta viską beišmaną, lyg 
jiems jau nebereiktų tobulėti, 
todėl galį viską peikti, kritikuo
ti, kas ne jų padaryta ar daroma.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603
k I

_ SAVE AT m™"
320.000

Mutual F ____
Savings and Loan

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

NOW INSURED TO S20.000.

REGULAR 
PASSBOOK 

. . ACCOUNT Per Annum

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

žymesni* tykių revęliuikmi^- 
rhi telkinys yra "Akiračiuose1. 
Peikiama beveik visa išeivijos 
organizuotoji visuomenė, dirban
ti kultūrinėje ir politinėje sri
tyje. Amnestiją jie yra suteikę 
tik Lietuvių Bendruomenei, nors, 
kaip žymus “Akiračių” bendra
darbis V. Rastenis į “Draugą” 
parašė, bendruomenė dar ne
turi nė vienos bendruomeniškos 
apylinkės suorganizavusi.

Šįmet vasario mėnesį skaityto
jus pasiekęs “Akiračių” praeitų 
metų data pažymėtas numeris 
pasipuošęs redakcijos straipsniu, 
kuriame išeivijos dirbamas pa
vergtos tautos laisvinimo dar
bas pavadintas savęs apgaudi
nėjimu. Be kita ko, šitaip rašo
ma:

“Dažnai sakoma, jog išeivi
ja “vaduoja” Lietuvą ar “dir
ba laisvinimo darbą”. Tai fra
zės. kurios pirmoje vietoje pri
skiria išeivijai tokį vaidmenį 
tautos istorijoje, kurį galime 
pavadinti tik tam tikros išei- 
viškos savęs pervertinimo psi
chologinės ydos išraiška. Iš
eivija gali turėti labai ribotą 
Įtaką i istorinę tautos gyve
nimo raidą ir reiktų kartą at
sisakyti nerealių savo vaid
mens apibrėžimų.”
Na, ir tas darbas savęs apgau

dinėjimu pavadintas' ir todėl, 
kad'jis dirbamas Amerikos Lie
tuvių Tarybai, o ne Liet. Bend
ruomenei vadovaujant.

Toliau, “Akiračiai” dar smar
kiau rėžia:

“Lietuvių visuomenė yra 
apgaudinėjama visokiomis pe
ticijomis, neva jomis Lietuvą 
“vaduojame”. Elementarus 
politikos supratimas galėtų pa
sakyti, jog tokios politinės 
priemonės kaip peticijos yra 

' veiksmingos tik labai išimti
nais atvejais, daugumoje gi 
jos atsiduria antraeilių biu
rokratų šiukšlių dėžėse, ne- 
sukeldamos jokio dėmesio nei 
platesnėje visuomenėje, nei 
viešoje žinių komunikacijoje, 
jau nekalbant apie reakciją 
valstybinius nutarimus daran
čiųjų eilėse”.
“Akiračių” straipsnio rašyto

jas taip jau nuvertindamas išei
vių politinę veiklą mažindamas 
peticijų reikšmę, pasilieka re
zervą, jog vis dėlto peticijos iš
imtinais atvejais esančios reikš
mingos. Ir visas tas straipsnio 
tikslas, peikti Alto veiklą ir į 
priekį kelti Liet. Bendruomenę, 
rodo, jog tie išimtini atvejai bū
tų, jei peticijos būtų ne Alto, bet 
Bendruomenės siuntinėjamos.

Žydų išeivija per šimtmečius 
nepaliovė kėlusi balsą ir agita
vusi už Palestinos, kaip žydų že
mės, atidavimą žydams. Be to
kios išeivijos veiklos vargu šian
dien būtų Izraelio valstybė.

Senosios lietuvių išeivijos is
torijoje yra daug gražių pa
vyzdžių, kaip buvo veikiama “į 
istorinę tautos raidą”, nežiūrint 
kada ir kurios peticijos bus veik
smingos, kaip dabar akiratinin- 
kai prieš šių laikų peticijos pos
muoja.

Po Kražių skerdynių Amerikos 
lietuviai sujiįdo, rengė mitin
gus, rašė protesto peticijas pa
čiam carui, popiežiui ir kitų ša
lių tuometiniams valdovams. 
Kėlė baisią rusų priespaudą vie
šumon.

Spaudos draudimo laikais iš
eivijai suorganizavus knygų lei
dimą nepaliaujamai keliant už
sieniuose tą lietuvių tautai pa
darytą spaudos uždraudimo

GEN. KONSULE JUZĖ DAUŽVARDIENĖ

LIETUVOS GENERALINĖS K0NSULĖS 
JUZĖS DAUŽVARDIENĖS KALBA

Kalba buvo pasakyta Lietuvos nepriklausomybės
54 metų minėjime,. Auditorium teatre, 1972. II. 20 d.

1918 metais Vasario 16-toji 
buvo, lietuvių tautai didelio 
džiaugsmo diena. Nušvito pa
dangė laisvės, nepriklausomy
bės šviesa po ilgos, tamsios 
okupacinės nakties. Laisvės
šviesoje, suskubo, suskato lie
tuviai atstatyti nuteriotą kraš
tą. Trumpam laikotarpyje Lie 
tuva tapo “mažoji Amerika”. 
Klestėjo ji kultūrinėje, ekono
minėje, tarptautinėje plotmė-
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui

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

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
Čeki ar Money orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608

skriaudą, išeivija lengvino caro 
priespaudoje esančių lietuvių 
kovą, baigtą spaudos atgavimu.

Nepriklausomai Lietuvai ku
riantis išeivių taip pat labai daug 
pasitarnauta, lengvinta tėvynė
je likusiųjų kova ir darbas. O 
kai Lietuvą pavergė komunisti
niai rusai Amerikos lietuviai sto
jo į veiklą prieš okupantą, prieš 
jo melagingą propagandą — įs
teigė Amerikos Lietuvių Tarybą. 
Ir šiandiėrf'Amerikos Liet. Ta
rybos veikla ir peticijos nėra nei 
savęs nei tos visuomenės, kurį 
Altą remia, apgaudinėjimas.

Komunistai Altui jau 
net nekrologą parašė

Kai vadinamieji jaunieji maiš
tininkai arba revoliucionieriai 
gyveno DP stovyklose, Ameri
kos Lietuvių Tarybos veikėjai 
turėjo daug laiko gaišti kovai su 
Mizara, Prūseika, Andriuliu ir 
kitais raudonųjų pakalikais, ku
rie Altą smarkiai puolė ir skleidė 
komunistinę propagandą. Ne
žiūrint tos gaišaties, vistiek Al
tas sugebėjo atlikti kitus svar
bius darbus, iškeliant Lietuvos 
okupacijos faktą, steigiant Bal- 
fą, ginant DP stovyklose gyve
nančius lietuvius nuo komunisti
nių šmeižtų, varant akciją, kad 
kongresas priimtų vadinamąjį 
DP įstatymą.

Ir dabar — ne Altas puola 
L. Bendruomenę, bet į bendruo
menės vadovybę patekusieji “jau 
nieji” katalikai—frontininkai su 
dabartiniais talkininkais, nau
jais draugais iš “Akiračių” puo
la Altą. Jie siekia panaikinti 
Altą, o juk to paties siekia ir 
Lietuvos okupantas, “Gimtasis 
kraštas” neseniai išspausdino 
straipsnį, sakydamas, jog jis pa
rašytas vietoje nekrologo Ame
rikos Lietuvių Tarybai.

Tokie Alto griovikai, ar tai 
būtų “jaunieji” katalikai fron
tininkai, ar tie jaunieji maišti
ninkai bei revoliucionieriai būtų 
iš Santaros bei Šviesos išvirtę 
— jie visuomenės nuolaidumo ar 
nuolankumo nėra verti, kaip tai 
advokatavo Valdas Adamkus. Jų 
okupantams naudingą Alto grio
vimo veiklą reikia nenutylėti. Ir 
reikia kartu pasidžiaugti, jog čia 
pat Los Angelėje, kur yra tų Al
to griovikų peras, didžioji dau
guma lietuvių nepasuko su jais, 
nes gausiai dalyvavo Alto sky
riaus surengtame Vasario še
šioliktosios minėjime ir pinigi
nėmis aukomis parėmė Alto vyk
domą Lietuvos laisvinimo darbą.

J. Klausei ki«

je. Prisiminimui kaikurių tų 
atsiekimų šįmet minėsime Lie
tuvos Universiteto 50-nieti, 50 
metų nuo JAV de jure Lietu
vos pripažinimo ir kitas pana
šias sukaktis.

Lietuvos santykiai su kito
mis valstybėmis buvo pavyz
dingi. Pasirašyta eilė sutarčių, 
pasitikėta didžiųjų kaimynų 
vylingai gražiais pažadais. De
ja, už tų pažadų slypėjo šėto
niški kėslai, slapti susitarimai. 
Lietuva tapo sovietų — nacių 
intrygos auka. Užstojo antra, 
tamsesnė už pirmąją, dar te
besitęsianti okupacinė naktis, 
atnešusi siaubo, kraujo ne
žmoniškos kančios ir priespau 
dos periodą.

Lietuvių tauta bei laisvasis pa
saulis tos okupacijos nepripa
žįsta. Tą liudija Vasario 16-tos 
proga JAV Valstybės Sekreto
riaus William P. Rogers raš
tas Lietuvos Atstovui Washing 
tone, senatorių — kongresma- 
nų kalbos ir vieši pareiškimai, 
gubernatorių bei burmistrų iš
leistos proklamacijos ir t. p. 
Mes priimame kiekvieną so
vietų okupacijos nepripažini
mo išraišką mielai, tikėdamie
si, kad sulauksime ir akcijos I

Lietuvos išlaisvinimui so
vietinės okupacijos.

Abejingai stebime tarptau
tinės ping — pongiškos politi
kos eigą, pasukusią netikėtais, 
nenumatytais povingiais. 1‘ing- 
pongas — rodos toks neazar- 
tiškas, švelnus sportas nu
stebino pasaulį pravėręs tamp
riai užsklęstą bambuko uždan
gą. To pasėkoje pašalinti iš 
Jungtinių Tautų laisvosios Ki
nijos valdžios atstovai. Be 
atodairos, jų vietas užėmė ko
munistinio režimo atstovai.

Šią savaitę, pasaulio akys bus 
nukreiptos į Pekiną. Ką atneš 
prezidento Nixono kelionė 
ten? Pamatysim.

Ką atneš prezidento Nixono 
vėlesnė kelionė į Maskvą? Mes 
lietuviai lengvai galime at
spėt, ko galima laukt iš Mask
vos ponų.

Pasitikėt, kad vienur ar ki
tur, be mūsų aktyvaus įtaiga- 
vimo. būtų prisiminta Lietu
vos byla ir tautos apgailėtina 
padėtis — negalime laukti.

Mum* reikia budėt, stipriai 
vieningai veikli, kad Lietuvos 
ir lietuvių tautos gyvybiniai 
reikalai nebūtu užmiršti — vi- 
sur ir visada pabrėžtinai pri
minti, kad Lietuva tebėra 
smurtu okupuota, kad jos 
žmonėm atimtos teisės, kad 
laisvė turi būti gražinta.

Prezidentas Xixonas paskel
bė aštuonis punktus Viet Namo 
karo pabaigimui, taikos grąži 
nimui.

Mums reikia tik trijų punk
tu, būtent:

1. Reikalaujame, kad oku
pantas nustotu naikinęs mūsų 
kraštą ir engęs jo žmones.

2. Politiniai ir religiniai ka
liniai turi būti išlaisvinti, iš
tremtoji i Rusijos tolumas tu
ri būti grąžinti Lietuvon.

3. Okupantai, pasitraukite 
iš Lietuvos!

Lietuva turi būti laisva ir 
nepriklausoma!

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOS E"

.JEIGU NEBŪTU SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:*
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

SLA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA

SLA

— jau 80 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerip kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

— duoda VAIKAMS-ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę 
už $1,000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALž APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbui.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK, N. Y. 10001

i-------- ---

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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^ 
nėšio pirmo*.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

prtaitfot pietuose kiemas automobiliam* pastatyti
■■ ■
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Skrendu į .Naująją Zelandiją
Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

Praeitą šeštadienį Vladas Rasčiauskas išskrido dešim
čiai dienu i Aliaską. Prieš išskrisdamas į naują kelionę jis 
užnešė Naujienoms pluoštą savo įspūdžiu iš buvusios ke
lionės į Naująją Zelandiją. Jis važinėja greičiau, negu 
rašo. Grįžęs iš Aliaskos, žadėjo parašyti apie šiaurės šal
čius ir žuvavimą kartu su eskimais.

Kanadoje:
metams$22.00 
pusei metų$12.00 
vienam mėnesiui________$3.00

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams _______________$22.00
pusei metų$12.00 
trims mėnesiams  $7.00 
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose: 
metams $20.00 
pusei metų $11.00

Užsieniuose:
metams $23.00
pusei metų------------------- $13.00
vienam mėnesiui _______ $3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Hongkonge pasisiuvęs kelias 
eilutes ir nusipirkęs kelias po
ras batų, leidausi j Naująją 
Zelandiją, šis kraštas man la
bai patiko. Man atrodo, kad 
netolimoje ateityje turistai di
deliais būriais važiuos atosto- 
gų i Naująją Zelandiją. Gaila, 
kad šiose Pacifiko salose yra 
toks nedidelis lietuvių skai
čius. Kraštas turtingas, žemė 
gera. Reikia tiktai toje žemė
je atsistoti ir pradėti biznį. Jei
gu lietuviai ar lietuvių vaikai 
įsigytų didelius žemės plotus,

Naujosios Zelandijos ramumas 
ir Naujosios Zelandijos žuvis. 
Man patinka žuvauti, Niekur 
nepagauni tokios žuvies, kaip 
Naujosios Zelandijos vande
nyse.

Be to, čia gali pailsėti. Ki
tur bežuvaudamas dar labiau 
išvargsti, tuo tarpu Naujojoje 
Zelandijoje ne tik šviežios ir 
geros žuvies pagauni, bet čia 
turi galimybės pailsėti. Kiek 
kartų aš buvau Naujojoje Ze
landijoje, tiek kartų pajutau 
tikras atostogas. Prisigaudy-

Vladas Rasčiauskas paveiksle matomu mažu lėktuvėliu iš Aucklando nuskrido j Christ Church mies
telį, o vėliau pasiekė senąmaori sostinę Rotorua. ■

Prievartiniai susitikimai
Lietuviams komunizmas primetamas prievarta. Lie

tuviai visą laiką priešinosi bet kokiai prievartai, jie prie
šinasi ir komunistinei santvarkai. Niekam ne paslaptis, 
kad “tarybinės” Lietuvos “komunistinė santvarka” bu
vo atnešta sovietų karo durtuvais. Raudonosios armijos 
tankai ir įvairūs šarvuoti batalijonai panaikino Lietuvos 
nepriklausomybę, o moderniais ginklais apsišarvavę če
kistai išžudė šimtus laisvę pamėgusių ir sovietų karo jė
gai pasipriešinti drįsusių lietuvių.

Rusai okupavo kraštą, užėmė sienas, paėmė visas 
svarbesnes įstaigas, bet krašto gyventojų savo pusėn jie 
nepatraukė. Lietuvių tarpe atsirado vienas kitas komu
nistėlis, pasišokęs bendradarbiauti su okupantu, bet ir 
tam okupanto priemonės buvo svetimos. Jis negalėjo pri
tarti okupanto žiauriems patvarkymams, juos vykdė ne- 
noroms, pro pirštus. Jis buvo įsitikinęs, kad žiauriomis 
priemonėmis komunistinės santvarkos lietuviams nepri- 
mes.

Lietuviai komunistai manė, kad laikui bėgant nuo
taikos pasikeis. Jiems atrodė, kad lietuviai taip atkakliai 
visą laiką nesipriešins okupantui. Jiems atrodė, kad “ko
munistai” padarys vieną kitą lengvatą, tada ir krašto gy
ventojų nuotaikos kiek atliš. Bet taip galvojantieji apsi
riko. Lietuviai priešinosi komunizmui prieš 30 metų, 
priešinasi jie ir šiandien. Komunizmas yra priešingas 
lietuvio prigimčiai. Lietuviai yra bejėgiai sovietų karo 
jėgoms ir policijai pasipriešinti, bet rusams jie aiškiai 
parodo, kad komunistinei santvarkai jie nepritaria.

Komunistai bando įtikinti, kad žemės atėmimas pa
tiems ūkininkams bus naudingas, tuo tarpu kiekvienas 
ūkininkas žino, kad be žemės nebus duonos. Atėmęs iš 
ūkininkų žemę, rusas išsiveža ir toje žemėje išaugintus 
javus. Atėmęs iš ūkininkų karves, rusas išsiveža ir tų 
karvių duodamą pien. Rusas manė, kad jis apmaldins 
lietuvius, paskirdamas kelioms melžėjoms Lenino ordi
nus. Jis manė, kad lietuviai susižavės tais ordinais, bet 
taip nėra. Lietuvis labai lengvai išmainytų juos į stiklą 
šviežio pieno ar kruopelę sviesto. Lietuvis žino, kad pie
nas yra naudingesnis jo sveikatai, negu ant krūtinės pa
kabintas Leninas.

Lietuvis, pavasarį žemės netekęs, verkė. Jis žino, 
kad be žemės nebus ir duonos. Lietuvis ašaras nusišluos
tytų, jeigu rudenį galėtų pripildyti aruodus. Rusas siun
tė į nevilties apimtus kaimus Lingio išdresiruotus pakelt- 
kojus, bet tas reikalo nepataisė. Pakeltkojų žiūrėti že
mės netekę ūkininkai nėjo, o atsiųstų propagandistų ne
klausė. Varovai pajėgė vergus nuvaryti j darbovietę, bet

tai laikui bėgant jie būtų tur
tingi ir galėtų sudaryti lietu
vių koloniją.

Bet Naujojon Zelandijon aš 
skridau ne būsimos kolonijos 
reikalais. Ir ne dėl žemės. Ten 
savo laiku patiko du dalykai.

davau upėtakių ir išvažiuoda
vau ramus ir pailsėjęs.

Kai nuvažiuoju į Argentiną 
arba sustoju Brazilijoje, tai 
ten per atostogas dar labiau 
išvargstu. Argentinoje turiu 
tiek daug gerų draugų, jie ma

iki šios dienos jie nepajėgė priversti eiti į susirinkimus ir 
klausyti propagandistų postringavimų. ♦

Šis klausimas rūpėjo okupantui. Jie pradėjo ieškoti 
priemonių palaužti lietuvio pasipriešinimą “komunistinei 
ideologijai”. Prieš penkeris metus okupantas, pasitaręs 
su geriausiais psichologais, įvedė “susitikimų antradie
nius”. Kiekvieną pirmą mėnesio antradienį kolchozinin- 
kai neidavo Į darbą, bet turėdavo eiti j “susitikimų antra
dienius”. Pradžioje nebuvo kur susitikti. Tie “susitiki
mai” buvo ruošiami laukuose, kiemuose, senuose namuo
se, o dabar jau susitikimai ruošiami vadinamuose “kultū
ros namuose”. Kelmės rajono komunistų partijos pirma
sis sekretorius Jonas Leinartas šitaip rašo apie tuos “su
sitikimus” :

“Į pirmuosius susitikimus išvažiavo maždaug 
trisdešimt aktyviausių rajono komunistų, vadovų. 
Dabar šis skaičius išaugęs daugiau kaip dvigubai. 
Praktika vertė tobulinti ir susitikimų kontrolę — po 
poros metų įvedėme registracijos žurnalą, iš kurio 
matyti, kas, kada ir su kuo susitiko”. (Tiesa, 1972 m. 
kovo 5 d., 2 psl.).
Į -pirmuosius susitikimus veik niekas nėjo. Suvažia

vusieji partijos varovai ir propagandistai neturėjo klau
sytojų, nebuvo su kuo susitikti. Bet šiandien ne tiktai Ty
tuvėnuose, bet ir kitose Kelmės rajono vietose nuo darbo 
vienai dienai atleisti kolchozų vergai registruojami. 
Jie neina į darbą, bet užtat jie verčiami eiti i komunistų 
organizuojamus susitikimus ir būtinai susitikti su atva
žiavusiais. Kiekvienas “susitikimų antradienis” eina stro
pioj partijos kontrolėj. Kiekvienas kolchozininkas priva-
lo užsiregistruoti, su kuo jis susitiko. Jie žino, su kuriuo 
propagandistu ar policininku jis kalbėjo. “Susitikimų” 
metu jis privalo pasakyti savo nuomonę ne tiktai apie 
darbą kolchoze, bet ir apie įvairias kasdieninio gyvenimo 
problemas.

Nepalaužė rusas lietuvio iki šios dienos, mums atro
do, kad jis ir pačiomis rafinuočiausiomis priemonėmis ne
pajėgs jo palaužti. “Susitikimų antradieniai” okupuotoje 
Lietuvoje jau virto prievartos antradieniais. Lietuvis 
priešinosi rusų įvestai prievartai 30 metų, jis mokės pa
sipriešinti ir prievartiniams susitikimams.

ne taip maloniai vaišina, kad 
tos vaišės ir banketai mane iš
vargina. Gali nemiegoti vieną 
naktį, gali be miego praleisti 
ir antrą. Gali baliavoti kelias 
dienas ir naktis, bet nuovar
gis tave turi pasivyti ir pagul
dyti. Jeigu nepaklausysi, tai 
pasidarysi rimtesnės bėdos. 
Kai atostogauju Argentinoje, 
tai pradedu dairytis ramios 
vietos poilsiui. Lengviausia 
nuskristi į Aguazu ir pasižiū
rėti į krintantį vandenį. Ūži
mas užmigdo ir apramina. Bet 
didžiausią ramumą man atne
ša Naujoji Zelandija. Man at
rodo, kad didelės įtakos gali 
turėti salų vanduo ir labai ma
lonus vandenyno vėjelis.

SALA ATRASTA PRIEŠ 
PUSKETVIRTO ŠIMTO 

METŲ
Istorijos vadovėliai sako, 

kad Naujosios Zelandijos sa
la britų buvo atrasta septynio
likto šimtmečio pradžioje. 
Mano skaityti geografijos va
dovėliai salos istoriją riša su 
salos atradimu. Pirmiausia 
salą užtiko britų jurų kapito
nas ir keliautojas A. Tasma- 
nas, o vėliau ją apvažiavo ir 
pakraščių žemėlapius : nubrėžė 
didysis keliautojas ir britų jū
rų kapitonas J. Cook, šis jūrei 
vis išvažinėjo visą Pacifiką. 
Nėra tokios vietos, kurioje jis 
nebūtų buvęs.

Nuo kapitono Cook kelionės 
ir bandoma skaityti Naujosios 
Zelandijos pradžią. Bet tai 
yra pasaka tiktai britų vai-

nerūko dirbtuvių dūmai, bet 
keliose vietose buvo kolonijos, 
kuriose gražiai gyveno maori 
ir vaikus augino.

Maori turėjo tam tikrą savi
valdą. Salos sostine buvo Ro
torua vietovėje, esančioje prie 
tokio paties vardo ežero. Skris 
dainas į Naująją Zelandiją, šį 
kartą nutariau aplankyti Roto
rua ir pasižiūrėti, kaip tie seni 
salos gyventojai atrodė ir kas iš 
jų liko.

Jūros kapitonui sugrįžus ir 
suteikus tikslias informacijas 
apie Naująją Zelandiją ir ten 
rastus ramius maori gyvento
jus, britai pasiuntė didesnę 
ekspediciją į Naujosios Zelan
dijos • vandenis ir paskelbė vi

są tą sritį britų imperijos dali
mi. Vėliau britai pasiuntė į 
salas didoką skaičių kolonistų 
ir pradėjo viską tvarkyti pagal 
gerai paruoštą ir apgalvotą 
planą. Britai buvo biznieriai.

Į biznį jie įkinkė vietos gy
ventojus. Jiems atveždavo 
įvairių blizgučių, o iš jų gau
davo solidesnių medžiagų.

Į Naująją Zelandiją atvežti 
britai tuojau bandė įvesti savo 
tvarką, bet pradžioje jiems ne 
sisekė. Saloje gyvenusieji ma
ori nesusigaudė, ko britai no
rėjo, bet netrukus kilo kon
fliktas, kuris išsivystė net i 
karą.

(Bus daugiau)

One On One Is Catching

kams. Saloje gyveno žmonės 
daug anksčiau. Kapitono Cook 
jūreiviai, pradėję dairytis sa
los pakraščiuose, saloje jau 
rado seniai ten gyvenusius 
maori tautos žmones. Jie ne-
buvo toki apdairūs, nemokė
jo skaityti ir rašyti, bet jie mo
kėjo gerai gyventi. Pasirodo, 
kad jau tais laikais maori gy
ventojų saloje būta gana daug. 
Jie neturėjo miestų ir nebuvo 
uostų; nesimatė bažnyčių ir

With two-player basketball competition now 
reaching the tournament stage, all that really is 
needed to prepare for a title is a pair of competitors, 
a backyard court, and a Ford garden tractor to clear
the snow. This winter sport could even be less risky 
for the amateur than skiing.

L. VAIČIŪNIENE

DAINŲ ŠVENTĖS 
LAUKUOSE ■

24
Buvęs LB-nės prezidiumo pirmininkas, 

dabartinis JAV GV pirmininkas Vytautas 
Volertas 1970. V. 8 dienraštyje “Draugas"’ 
redakciniame pusi, apie lietuviškų sambū
rių, taigi ir chorų, veiklos išdavas, tarp ki
tų įdomių tiesų , paskelbė ir tokią tiesą — 
“LB ne veiklos reikia. Jai rūpi išdavos’’... 
Tai, girdi, mažų sambūrių veiklą, neduo
dančią norimų išdavų, “LB reikia karpy
ti” ...

Mes suprantame, kad mūsų vadovas 
kalba tik apie geras išdavas, norimas visai 
išeivijai ir kovojančiai pavergtai tautai, 
kad geromis išdavomis malonu pasidžiaug
ti bendromenės vadovams. Bet kartu ži
nome, jog be veiklos nėra nei gerų, nei 
blogų išdavų, kaip nėra be ąžuolo gilių,- 
kaip kepti karveliai patys neatskrenda. 
Todėl iš geros sėklos išdygusios veiklos 
jeigu negali ir nenori ugdyti, nereiktų nė 
karpyti. — nebent tą, kuri išdygus iš pik
tosios dvasios pasėtos sėklos kviečių lauke 
naktį, šeimininkui miegant.

Karpant mažą veiklą, nors dabar atro
dančią, kad neduoda reikiamų išdavų, yra 

pavojaus nukirpti ir didžiąją, atrodančią, 
kad jos veiklos išdavos yra ir bus geros.

Štai pav. Čikagos Apygardos lietuviš
kųjų mokyklėlių veiklos išdava iki šiol bu
vo pavasarinės vaikų šventės, lietuviška 
auklėjama programa mokslo metams už
baigti. O tų švenčių išdava — iš 15-kos vai 
kų jaunuolių chorų, dainavusių iV-je Dai
nų šventėje, 10 chorų Čikagos ir jos ap
linkos. Be abejonės, kad kitur turi ne tik 
tuos 5-kis chorus, dalyvavusius šventėje, 
bet ir daugiau, tik iš tolimesnių vietovių 
juos kebloka suvežioti. O IV-je Dainų 
šventėje dainavusių ir atidainavusiųjų iš
dava turėtų būti jų nors apyžymio skai
čiaus įstojimas į suaugusiųjų chorus ir 
naujų chorų steigimas.

1971. IV. 25 Vakarų Apygardos Apylin
kių atstovų suvažiavime Čikagoje PLB-nės 
tarybos prezidiumo pirmininkas. Lemen
to apylinkės valdybos narys V. Kamantas 
pranešime apie tos apylinkės veiklą pa
skelbia. kad Lemonto Apylinkės mokykla 
pavasarinėse mokyklų šventėse nedaly
vaus. Nutarimas ir jo apgardinėje apim
tyje anksčiausiojo vadovo viešas paskelbi
mas, atrodo, su tokiu nutarimu sutinkan
čio. jau reiškia nuo visos šventės, lyg nuo 
medžio, šakos nukirpimą ir kitoms mo
kykloms užuominą, kad ir jos gali nedaly
vauti. Tai vaikų chorelių šios išdavos, pa
vasarinės šventės, iš viso kerpamos. O Į 

LB-nės dalinių valdybos iš gaunamų ben- 
draraščių žino, jog veiklos kryptį nusta
to, jos organizavimui ir vykdymui vado
vauja Tarybos išrinkti šie asmenys... 
(Žiūr. “JAV LB Tarybos metinė veikla”, 
pasirašyta LBT inf. “Dirva” 1971. X. 22.) 
(Tolimesnės to suvažiavimo eigos protoko
lo čia nerašau).

Sutikime, kad vaikų pavasarinių, ar 
kito meto, švenčių išdavos pačioms sau 
nėra buvusios per geros, bet tai ne šventės 
kaltos... Ir, tur būt, ne vaikai kalti. Jeigu 
jie kalbamoje Dainų šventėje buvo draus
mingi, klusnūs, argi pas save namie 
mokytojai turi mažiau įtakos ir galios su
rengti gražias savo mokinių šventes, kad 
jų išdavos būtų geresnės!

Dar sykį mums atrodo, kad ne pradėti 
karpyti vaikų šventes reikia, bet geresnes 
rengti. Juk neuždarinėjamos lietuviškų 
mokyklėlių klasės dėl nepatinkamų dėsto
mųjų dalykų išdavų, bet ieškoma priemo
nių mokslo lygiui pakelti. Juk rengiamos 
mokytojų studijų savaitės, tobulinami va
dovėliai ir t. t. Neturėtų pats už savo dides
nio neišmanėlio tas, kuris turėdamas ga
lios, uždarytų lietuvišką mokyklėlę dėl 
per mažo skaičiaus mokinių.!..»

Mokyklų vaikų chorų dainavimai savo 
mokyklų šventėse — motinų dienose ir t. L 
... savo keliu. Jie platesnių, sutelktinių 
švenčių neatstoja... Neatstoja nė visi kiti 

renginiai — Kalėdų eglutės, margučių ri
denimai, vaidinimai ir t. t ... Jie visi vėl 
savo keliu...

Kuo linktų pakeisti savo mokinių neda
lyvavimą bendrose mokyklų šventėse apy
linkės valdyba, kurioje yra asmuo, išrink
tas nustatyti veiklos krypčiai, darbų orga
nizavimui ir jų vykdymui vadovauti, tu
rėtume pradėti suprasti iš mūsų spaudoje 
pranešimo, kad Lemonto Apylinkės mo
kykla pastatė operą. Mums atrodo, ta ope
ra būtų pranašumas, jeigu ji nebūtų pa
kaitalas bendrų mokyklinių švenčių.

Bet nudžiugino iš Čikagos veiklos ne 
vieną sykį spaudoje paskelbta žinia, kad 
Čikagos Apygardos valdyba, lyg atsaky
dama savo tai Apylinkei, steigia liaudies 
muzikos, dainos, šokio jaunimo sambūrį 
pavyzdžiu kanadiško “Gintaro”, labai sėk
mingai koncertavusio Europoje ir nese
niai Čikagoje.

žinoma, naujai steigiamasis sambūris 
nepakeis lietuviškųjų mokyklėlių progra
minių chorų, kaip jų neatstoja ir nepakei
čia Kanadoje net keli minėti jaunimo tau
tiniai sambūriai, liaudies muzikos orkes
trėliai, pav. Stepono Kairio vardo ir kiti... 
O bus naujas sambūris Čikagos pustuščiuo
se laukuose. Jis suims nors dalį jaunimo 
jokiame tautiniame sambūryje nedaly
vaujančio. Tiems jaunuoliams, kurie no

rės dalyvauti ir šen ir ten, padvigubės tau
tinio auklėjimosi priemonė...

IV-je Dainų šventėje padaugėjimas 
dainininkų vaikų, pamažėjimas suaugu
siųjų kaip tik rodo pirštu į tai, kad reikia 
rengti ir sritines, ar apygardines, mokyk
lų mokinių kasmetines šventes. Į jų sudėtį 
įeina chorai, tautiniai šokiai, žaidimai, 
dailieji kūno kultūros (žinoma ne maišų) 
dalykėliai... glaustų vaikus į vienybę, 
bendruomeninį solidarumą, pratintų dė
vėti tautiniais drabužiais, juos skirti nuo 
kitų tautų; gilintų lietuviško judesio, 
garso pajautimą, didintų kalbos žodyną, 
gerintų tarimą, ugdytų atsakomingumą ir 
t. L

Tose šventėse dainuosimiems chorams 
(ir kitiems dalykams pagal reikalą) būti
na iš anksto parinkti visiems bendrai pri
valomų išmokti dainų.

O viso to išdava būtų vaikų jaunuolių vi
suotinės dainų šventės... Dabartinės mū
sų dainų šventės (ir tautinių šokių) per
traukiamos, nors ir gerai dainuojančių, 
vaikų chorais, būtų vieningesnės. Toks 
pertraukimas nenaudingas nei pertraukė- 
jams, nei pertrauktiems, nei publikai...

Kad vaikų chorai neturi būti kaip nors 
sudedami su suaugusiųjų chorų programa, 
tai pabrėžė ir prof. J. Žilevičius pabaigi- 
niame rengėjų pobūvyje 1971. XI. 17.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso toM-: PRospect 8-3229 
Rezid. WAIbrook 5-5076 

Kasdien quo 10 iki 12 vai. ryto. 
. quo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

Roz. tol. 239-4683

0R. K. G. 8ALUKAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuU>xj Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8012 
telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniai^ ų- penktadieniais. 
Trečia d. ir sekmad. ofisas uždaryta* 

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

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SE1T0N 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center
160 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofise*: H Em lock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

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

ir aežtad. tiktai susitarus.

Raz.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN * EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzia Ava^ WA 5-2670

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

Ofiso tai.: HE 4-1813 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtadzir šešta
dieniais nuo fl ikt U .vaksyto tik 
susitarus.
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 treč.

Menininkas Zenonas Kolba, 
Čiurlionio Galerijos steigėjas, 
šių metų vasario 20 dienų pa
siuntė Draugo redakcijai laiš
ką, kuris iki šio meto nepasi
rodė minėto dienraščio skilty
se. Autorius, prašo Naujienas 
šį laišką paskelbti. Jis yra toks:

LAIŠKAS “DRAUGUI”
Gerbiamas p. Redaktoriau, 

prašau patalpinti “Drauge” šį 
mano laišką:

šių metų vasario mėn. 19 d. 
“Draugas” savo kultūriniame 
priede Įdėjo nuotrauką, po ku
ria yra toks užrašas: “Čikagos 
lietuviai dailininkai su Lietu
vos Generaline garbės konsule 
J. Daužvardiene Čiurlionio 
galerijoje jungtinės parodos 
atidarymo proga vasario mėn. 
12 d. “Aš norėčiau tos nuotrau
kos užrašą praplėsti sekan
čiai:

Kaip Čiurlionio Galerijos 
steigėjas, aš sveikinu garbin
guosius svečius ir kolegas dai

lininkus, atėjusius į instituci
ją, kurią aš turėjau laimės 
įkurti.

Baldai, ant kurių jūs sėdite, 
yra nupirkti už mano sunkiai 
uždirbtus ir nuo šeimos nu
trauktus pinigus. Skydai, sto
vai ir kiti parodoms ruošti 
įrengimai, kuriais jūs, kolegos, 
taip mielai naudojatės, yra 
mano padaryti iš lentų, kurias 
aš ant savo pečių sunešiau. Ke
li tūkstančiai mano pinigų, iš
leistų galerijai steigti, ją ug
dyti ir jos idėją apsaugoti, at
rodo, yra sudėti tik tam, kad 
iš manęs, sveikatą praradusio, 
būtų tyčiojamasi, — kad vietoj 
bent pinigų grąžinimo — bū
čiau ir toliau terorizuojamas.

Nesijaučiu, kad savo kūry
bingiausius metus sunaudojęs 
Čiurlionio Galerijai, būčiau 
to viso užsipelnęs.

Zenonas Kolba 
Čiurlionio Galerijos steigėjas

Čikaga, 1972 m. vasario m. 20 d.

DETROITIEČIŲ AUKOS-
D. ii O. C-tro 1972 m. Vasario mėn. 22 dol.

Lėliai, E. S. Langiai, J- Mačiulaitis, 
St. Malinauskas, A. S. Manvydai, P. 
Marčiukaitis, J. Matekūnas, A. Matu
lis, L. S. Matvekai, V. Memenąs, A. 
T. Merkevičiai, J. A. Miką, J. J. Mi- 
kulioniai, St. Miltakienė, A. Misiūnas, 
M. Mitrius, A. E. Mnsteikiai, J. Muri
nas, A. B. Nakai, E. Nemanienė, J. 
Nesavas, B. Neverauskas, F. Olšaus- 
kaitė, R. J. Urentai, V. A. Patalauskai, 
A. Paskųs, J. V. Peskai, A. Pesys, A. 
A. Petrauskai, V. Petruševičius, S. 
Pilkienė, P. M. Polteraičiai, J. Prei- 
bys, P. J. Putliai, E. J. Radai, S. J. 
Ratnikai, K. R, Ražauskai, J. O. Re
kašiai, E. E. Rėkliai, J. Rimkūnas, A. 
Rimkus, V. Rimkevičius, J. J. Rocevi- 
čiai, A. G. Rudžiai, A. L. Rugieniai, 
V. Rugienius, B. Rūkštelė, R. Sakis, 
kun. K. Simaitis, E. Skiotys, J. L 
Skirgaudai, S. N. Sližiai, SLA. 200 
kuopa, P. Stanionis, K. A., Stašaitis, J. 
Staugas, E. Sventickas, P. Svilas, C. 
O. Šadeikos, V. V. šarkos, J. šepetys,
J. šidagis, St. Šimoliūnas, V. šlikas,
K. G. špakauskai, J. šuopys, E. Ta
mošauskienė, V. Tamošiūnas, B. S. 
Tatarūnai, V. M. Tylai, A R. Udriai, 
Z. V. Urmanavičiai, A. S. Vainoniai, 
A. R. Vaitiekaitis, A .Vaitiekaitytė, 
A J. Valukoniai, A. Vaškelis, V. B. 
Veselkai, A A Zablockai, A A. Za- 
pareckai, K. N. Žutautai, Liet. Vyčių 
79 kuopa.

7 dol.

C. Nuimi, O. C. Oreol
tienė, A V. P. Pajaujai,
E. Paurazas, V. Pauža, A R. Plepiai, 
A Pesys, M. Petrauskas, L. Petronis, 
V. Petrulis, St. Piktinas, V. Polterai- 
tis, N. PreR>ienė, J. O. Pusdešriai, V. 
R. Radzevičiai, J. O. Ribinskai, T. Ša
kienė, M. Salas, B. Sūnonaitienė, A. 
Skaistys, V. Skrebutėnas, Smargau- 
das, K. Sragauskas, A C. Stoniuliai, 
B. Staniškis, M. Stankus, J. G. StašiaL 
M. Stonys, J. O. šeputa, T. Vaitkūnai- 
tė, V. Varneckienė, K. Veikutis, D. A 
Velavičiai, VKL. S-gos skyrius, A 
Vitkauskas, G. Viskantienė, K. Vis
kantienė, N. Ward, E. Zaperozec, A. 
E. Žiedai.

3 doL

J. Balnionis, J. Beliansky, Det. Un- 
garian News, K. Kupetis, V. Poškus, 
Jurgutis, U. Stautils, V. E. Zubrickai, 
X. Y., X Y.

2 dol-

A. Ambrozienė, M. Balčiūnas, K Čiu- 
želis, Dobbs, J. Jasiūnas, A Jusys, 
J. Mičiūnienė, A J. Pakalniškis, A. A 
Pašukoniai, A. Sercombe, M. Sims, A 
Sinauskas, E. Smagrauskienė, J. Sven
tickas, J. Švoba, K. Vitkauskas, J. 
žebraičiai.

1 dol.

M. Adams, V. Raukys, V. čiuprins- 
kas, A. čiuprinskienė, J. Daukaitė, 
B. Gritėnas, Ch. Jackowicz, G. Kir- 
nauskas, A. Kriščiūnas, V. Kulbokas, 
A. Kundrotas, Mary, R. Musikewitz, 
M. Neverouck, J. Šemoergas, J. H. 
Slye, M. Sylban, E. Puidienė, J. Ta- 
landis, x. y., X.

0.50 dol.
Banėnas, X.

Surinkta aukų 22 dol. daugiau, negu 
rinkėjų pažymėta rinkliavos sąrašuose.

Dėl pastebėtų netikslumų prašome 
pranešti D. Ir. O. C-tro ižd. Vaciui Le
nui tel. 268-73(^.

KENOSHA, W1S.
Vasario 16 minėjimas

GALININKAS
(PUTRA MENTIS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antxi 

ptų papuošimui ir aezomoės 
kapams gėlės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTZt;
5525 So. Kartom Avo. — 586-1220

GUŽAUSKŲ
GELKS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GBLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0B34 f 
%- —- — ... . . --- ..-^rpir.KiTfc jav Taupymo bonus

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta. < •- -
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Gfiaas: 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.

13 d. Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimo proga detroitiečių aukotojų 
sąrašas:

50 dol.

Dariaus ir Girėno Klubas, P.- Pago
jus, E. A. Rašytiniai, Dr. Po v. Šepe
tys, Dr. S. šimoliūnas.

30 dd.

V. Kudrotienė, J. M. Mikailai, 
Ben. Norkūnas, Dr. G. L. Petersonai.

25,doL

G. Balanda, J. O. Briedžiai, A. Da
gilis, P. Dalinis,- Dėt. Ateitininkai 
S-giai, Dr. V. Mileris, V. O. Norvilai, 
A Stankus, R. O. Valatkai, A. Z. Va- 
siuliai.

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI ‘ 'r 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 1
NUSTATOMA j 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1*1 ' 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

........... ‘

11 1111 ” ............-
PERKRAUSTYMAI

M 0 VINO
Leidimai — Pi Ine apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. lt ft t N A S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063
-------------------------- ----------------------- .. - _ . - *

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rexld. tele?.. Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
IgJ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Baj» 
dažai. Speciali p* gal b* kojomi 
(Arch Support*) ir t L

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

Telef.: PRospect 6-5084

Į MOVING 
Apdraustas perkreustymas 

ii įvairi v atstumų. 
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tela FRontier MS82

help your.
HEART FUNOIĮH

REAR®

S. Bartkus.
20 dol.

Algis Alantas, V. C. Ankai, C. E. 
Anužiai, P.^Balandienė, K. Balys, O. V.- 
Bražiai, J. V. černiai, E. S GarHaus- 
kai, Dr. B. B. Girniai, E. P. Kaustek- 
liai, P. A. Kausteklis, T.^J. KavaHaus- 
kai, M. A. Klimkaitis, kun< V. Kris- 
čiunevičius, J. M. Kriščiūnai, J. M. Kū
rai, L. R. K. S-mo 265 k-pa, Juozas Mi
kaila, A. A Nemaniai, N. Olšauskas, 
P. A. Detroit, L. J. Peeiūrai, J. Pet
rauskas, B. V. Rauckiai, V. S. Rusec- 
kai, V. B. Seleniai, S.LA. 352 kuopa, 
V. Staškus, A. E. šatraitis, J. Tamo
šiūnas, V. Udrienė, S. V. Urbonai, M. 
Vitkus, V. B. Zakarkos, P. J. Zaran- 
kos, V. Žebertavičius.

15 dol.

L. M. Bajorūnai, C. J. Balsiai, J. E. 
Baubliai, B. Brizgys, V. S. Bubliai, 
V. E. čižauskai, J. Gruzdas, S. P. Juš
kai, A. J. Lukas, K. D. Navasaičiai, G. 
A. Norus, B. A. Bukauskai, R. A. Ta- 
midioniai, J. M. Vaitkumi.

13 dol.
M. šnapštys.

12 dol.
S. Juzėnas.

10 dol.

J. Adus, V. I. Alantai, A. Andriu- 
šaitis, A Arlauskas, A. A. Atkočaičiai, 
T. K, Bagdonas, V. Bagdonienė, A. 
Bajelienė, A. Balukas, P. V. Balynai, 
A. A. Banėnai, J. Banytė, V. Baraus
kienė, M. E. Baukiai, B. Beržanskis, 
S. Blaškevičius, F. Blauzdys, A. Kliu
džius, J. E. Braziūnai, A. Baublys, J. 
Buitkus, E. Bulotienė, B. Burba, A. A 
Butkūnas, J. Bytautienė, J. J. Čer
niauskai, S. V Černiauskai, A. A. 
čerškus, T. čiunka, K. K. Daugirdai,
D. L.K. Birutės D-ja, J. D. Doveiniai, 
J. Dunda, J. Duoba, fJ. Gaižutis. A. 
Gilvydis, P. Gobis, A. S. Grigaičiai, 
S. J. Grušniai, A. Gumbrys, J. R. Hil- 
debrant, P. L. Heiningai, D. E. Jankai, 
M. K. Jankauskai, A Jankus, J. Janu
lis, J. E. Jeneckai, E. Jodinskienė, J. 
Jonynas, V. Jovaišai, J. D. Jurgučiai,
E. Jurgutienė, A. E. Juškai, Algis 
Juška, Jūrų Šaulių kuopa, V. K. Kar- 
tanai, K. E. Karveliai, I. S. Kauneliai, 
J. B. Kiaulėnai, J. M. J&nčiaL A. 
Kreuchunas, V. R. Kriaučiūnai, J. 
Kriaučiūnas, R. Kurmauskienė, E. V. 
Kutkai, E. A. Kvederai, Dr. B. Kvie
tys, J. S. Laukoniai. A. F. Ldiai, V. A.

J. Bartkus.
rS dol.

J. Damušienė, J. Didkus, J. A. Gri
mai. ”, . ‘

5 dol.

O. M. Abariai, ALJEL.K. Moterų S-ga 
54 kuopa, A. Astašaitis, V.. Augusti
naitis, kun. A- Batonas, A. M. Bajer- 
čiai, J. Baltrušaitis, S. Bankauskienė, 
A. B. Barauskai, V. Barčienė, J. S. 
Baužai, V. Bauža,.P. M. Baziliauskai, 
P. Becker, B. J. Beržanskis, V. A. Bi
liūnai, J. Birenąs, P. Burnys, A. E. 
Butavičiai, M. Brown, E. Bruce, J. E. 
Cibirkai, Z, Dryžienė, H. Dūda, S. M. 
Erlingis, E. Gerulaitienė, Prel. L. Gi- 
žinskas, V. Gražulis, J. K. Griciai, K. 
Gogelis, J. E. Idzeliai, R. K. Jankaus
kas, A. Z. Janušiai, L G. Janušiai, K. 
Jurgutis, L. Juška, A. Kakanauskas, 
A. Kavalas, A. A. Kazėnai, E. Kilikevi
čienė, M. Koncė, Ė. Kudzmaitė, kun. 
M. Kundrotas, M. Leipienė, J. B. Leo- 
navičiai, A. Leparskas, Liet. Vyčių 
102 kuopa, V. A. Lingiai, V. E. Ma
linauskai, O. Mažeikienė, S. Melie- 
šius, A. Mičiūnas, A. .Mihnantienė, K. 
Mil ta kis, V. L. Mingėlai, Dr. V. Mi- 
siulis, E. K. Mykolaičiai, K. Mykolai
tis, A. J. Nakas, A. Narutavičius, J.

.Kenoshos Altos skyriaus rū
pesčiu, Lietuvos Nepriklausomy
bės q4 m. sukakties minėjimas 
Kenoshoje įvyko vasario mėn. 
13 d., šv. Petro .parapijos salėje. 
Pagrindinę minėjime kalbą pa
sakė pakviestas iŠ Chicago® cen
trinio Alto vicepirmininkas Dr. 
J. Valaitis. Dr. Valaičio kalba 
visiems minėjimo dalyviams la
bai patiko ir paliko gražų įspū
dį.

Lietuvos laisvinimo reikalams 
aukų buvo sudėtą $334, kurie 
Altos sk. pirmininko Z. Lukaus- 
ko pareiškimu iki cento bus pa
siųsti Centriniai Altai.

Po to buvo trumpa meninė 
programėlė. K.

Sųsįriąkįmų Įr pc -engimų 
PRANEŠIMAI |!

*
— žemaičių Kultūros Klubo eilinis 

narių susirinkiin'as Įvyks trečiadieni, 
kovo 15 d. 7.D0 vai. vakare, Hollywood 
svetainėj, 2417 W. 43rd St. .Nariai 
kviečiami atsilankyti aptarti klubo 
reikalus, kurių yra daug, taipgi užsi
mokėti nario mokesčius. Po susirin
kimo bus vaišės.

^ožė Didžga! vien ė, rast

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1971 metų 
kovo mėn. 10 dieną 8:00 vai. ryto mirė

GENOVAITE KORSAK 
Petrulionyte

Gyv. Los Angeles, Cal. Anksčiau gyv. Chicago, III.

Mirė sulaukusi 81 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje Šiaulių aps., 
Kurtuvėnų vis.

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Boleslovas, duktė Florence, mirusios sesers 

dukterys: Dr. Valerija Genitis ir Elder Genitis. sesuo Sophie Krajcik, 
į švogerka Mikasė Wilkel ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Antradieni, kovo 14 dieną bus lydima iš koplyčios j šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidojama Holy Cross 
Cemetery, Los Angeles, Cat

Visi a. a. Genovaitės Korsak giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse it suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė, giminės.

A.

wiiii .■i!!rm.-m-~TTmu!tminnnHt«mimnnnni!iintnimnnuB:!Bn.,n!nimiHmrrengsr7xn>rn:1^'

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: I Arda 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

NARIAI:
Chlcagos

-Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijoe

———. ..

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
ĮR NAKTĮ

**
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE

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

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

■--------- -nr- -------- . ± - « - ■ - -

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

-GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YArus 7-1136-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-121.3
2311 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

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

5 — KAUJftNOS, CMlCAae YJdNbAY, XAJtCX 13.



Kr. Donelaičio žemesniosios mokyklos mokiniai šoka Vasario 16 minėjimo programos metu

Jonė Kliknaitė, VIII A

S Gina kaip pempė savo vaikus

kokią

$7.50

Tik $88.000
$10.00

SENIEJI TRAKAI

LIETUVOS PEMPĖS

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

himnais, 
mokvklos

$100 
$2.00 
$530 
$3.00

$6.00
$6.00

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

T. Ivanauskas, 
(iš Lietuvos paukščiu)

visai arti 
Marquette Parke. Puikūs 
Dideli modernūs kamba- 

virtuvės. Labai patraukli

— Antanas Jusas, ilgametis 
Naujienų korespondentas ir 
Įvairių draugijų narys, atsiga
vo ligoninėje ir baigia stiprėti 
pas savo sūnų, gyvenanti Mar
quette Parke, ‘ 3900 W. 64 th St. 
Jo telefonas 585 - 6955.

REIKALINGI 
VYRAS IR MOTERIS 

Raštinių valymo darbai. Nuolatinis 
darbas nuo 2 vai. popiet iki 10 vai. 
vak. Vyras privalo turėti automobi
liui vairuoti leidimą. Suprasti ir susi
kalbėti angliškai. Skambinti 549-7053 

tarp 9 vai. ryto ir 4 vai. popiet.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S

DEL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigu f ir sąžiningas patarnavimai. Nanjanai kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

Kai kalbama apie Trakus, tai 
paprastai turimi galvoje Naujie
ji Trakai. Maždaug trečiame 
plento kilometre nuo Lentvario 
kairėje yra kelelis, kuris suka i 
Senuosius Trakus, Į kuriuos 1321 
m. Gediminas iš Kernavės per
kėlė savo sostinę, čia jis sura
dęs iškirstą, miško vietą ir ten 
pastatęs medinę pilj. Pilies iki 
šiol jokių žymių nebėra likę (yra 
tik didelis piliakalnis).

Senuosiuose Trakuose kuri 
laiką yra gyvenęs Kęstutis, Į 
juos iš Palangos iškilmingai bu
vo atvežta Birutė, ir čia gimė 
Vytautas.

— Jaunimo Peticijos lapai 
yra atspausdinti ir išsiųsti Jau 
nimo Metų komitetams rinkti 
parašus. Numatoma surinkti

500,000 parašų ir peticiją su 
jais Įteikti Jungtinių Tautų Gen. 
sekretoriui Lietuvos laisvės 
reikalu. Prie parašų rinkimo 
kviečiami prisidėti visi lietu
viai. Lapai gaunami Jaunimo 
kongreso komiteto, būstinėje, 
5620 _Šo. Claremont Ave. Chi
cago, Ill. 60636. Tel. 737 - 3300. 
Peticijų komisijos pirm, yra An
tanas Kizlauskas.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chlcsge, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

NAUJlTH*^, CBlCAG* *, ILL. — MONDAY, MARCH 13, 107 J

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkiy

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

M. A. š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

Naujuosius Trakus, kaip spė
jama, Kęstutis tik XIV amž. ant
rojoje pusėje pavertė politiniu 
ir strateginiu centru, apie 1380 
m. tarp ežerų pastatydamas me
dinę pilĮ. Vėliau pilis buvo pa
statyta mūrinė.

Federalinlų Ir valstilos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

R E AL ESTATE 
Parašų palludl|imas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878

Palikimų nuo Lietuvos 
okupantų apsaugojimo 

reikalu

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W? Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

* Liet. Bendruomenės Brid
geport© apylinkės metinis susi
rinkimas Įvyks kovo mėn. 19 d. 
2 vai. po pietų švento Jurgio pa
rapijos salėje, Bridgeporte.

Visi lietuviai, gyvenantieji 
Bridgeporte, kviečiami susirin
kime dalyvauti.

Apylinkės Valdyba

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

f

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

CLOSING OUT ENTIRE STOCK 
OF WOOLEN FABRICS

Approx. 2,000 yds. 100% woolen 
fabric originally cost up to $7.50 per 
yd. — now sacrificing from $2 to $3 
per yd. Bargain for those sending 

parcels to Europe. 
L & F TAILORS, 

3464 So. HALSTED ST.
Tel.: 927-3755

Open Mon. & Thurs. to 9 P. M. — 
other days to 6 P. M.

Nel vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustai&o pi* 
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREKT, CHICAGO, ILLINOIS 60608

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
Aniceta* Garbačiauskas sav.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

— Vasario 28 d. okupuotoje 
Lietuvoje staigiai mirė 73 metų 
sulaukęs “meno veikėjas” Au
gustinas Gricius. Okupantas 
prikabino jam “darbo raudo
nosios vėliavos” medali. Pas
kutiniais metis jis vertėsi Gor
kio, Simonovo, Lavreniovo 
vertimais.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. & L. INSURANCE A REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVI. 

LA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

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

tune-ups ir t. t 
4S24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7 9327

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr^ 
no 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40 500.
" g’ KAMB. MūR., moderni virtuvė lt 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. 'Marquette Parke. $21.500 

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

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. S52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus karn
omis sklypas. 2-jų butų namui. Oak- 
’awn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. S 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 7-1941

Vargiai kas mūsų šalyje nepa
žįsta pempės, nes ji yra taip 
paplitusi, kaip varna ar kuosa, 
ir yra vienas populiariausių Lie
tuvos paukščių, kuri lietuvis vi
suomet mini geruoju, nes ji jo
kios žalos nedaro, o pasirody
dama anksti pavasarį yra mie
lai kaimiečių sutinkama.

Būdingas šio paukščio požy
mis — gražus ilgas kuodukas, 
sudarytas iš keliolikos laibų

— Amerikos Legiono sti
pendijų pareiškimai veteranų 
vaikams yra priimami iki ko
vo 15 d. Informacijas ir blan
kus teikia Jules Corvett, tel. 
LU 2 - 9780.

"Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę", deklamuoja Silvija Jurk- 
šaitytė, VII kl. mok. Kr. Donelaičio mokyklos Vasario 

16 minėjime.

plunksnų; ŠĮ -kuoduką pempė 
sugeba aukštai pakelti ar prie 
galvos priglausti. Seno patino 
skruostai ir kaklo priekis iki 
krūtinės, taip pat ir viršugalvis, 
juodi

— Vladas Rasčiauskas iš Sit- 
kos rašo: “Tuo tarpu Aliasko
je radau tiktai didžiausias snie 
go pustynes ir ledų kalnus, bet 
aš vilties nenustoju; Skrendu 
toliau i šiaurę ir tikiuosi pra- 
sikirsti eketi ir ištraukti geros 
žuvies.”

Naujienose galima gauti puikiu knygų, kurios papuoš bet 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. 
K. Bielinis, D1ENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusi_________
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas, 431 push _______ ________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta ? ' 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 push, įrišta 
minkštais viršeliais —_:____________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 p.„ 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusk___________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., ____________________________________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p 

įrišta
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai Įrišta 968 

pusi., dabar tik____________________________

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

Vitą salę užpildome ir visi kartu dainuojame Kr. Donelaičio Žemesniosios ir Aukštesniosios 
» Lit. mokyklos mokiniai Vasario 16 minėjimo metu.

Pastaruoju metu tyis dau
giau tautiečių kreipiasi i Lie
tuvos Generalini Konsulatą 
New Yorke, prašydami padėti 
apsiginti nuo Lietuvos okupan 
tų interesus atstovaujančių ad
vokatų, kurie reiškia preten
zijas į J. A. Valstybėse mirusių 
lietuvių palikimus, tariamai 
atstovaudami Įpėdinius.

Lietuvo okupantų advoka
tų intervencijai efektingai už
kirsti kelią galima tik apsirū
pinus tinkamai surašytais tes
tamentais. Tuo pirmoje eilėje 
turėtų pasirūpinti tie tautie
čiai, kurių artimieji ar ir šei
mos nariai gyvena okupuotoje 
Lietuvoje. Generalinio Konsu
lato New Y’orke advokatai yra 
paruošę testamentų pavyz
džius, kuriais gali pasinaudo
ti palikimų apsaugojimu susi
rūpinusieji.

Tais atvejais, kai mirusysis 
nepalieka testamento arba pri
vačiu susitarimu palieka san
taupas draugams ar giminėms 
su tuo supratimu, kad jos Lie 
tuvoje gyvenantiems Įpėdi
niams bus pervestos reikmenų 
pavidale, reikia informuoti 
Generalini Konsulatą nedel
siant. Uždelsus apsigynimas 
nuo okupantų interesus atsto
vaujančių advokatų yra labai 
sunkus, o dažnais atvejais ir 
visai nebeįmanomas.

Palikimų apsaugojimu susi
rūpinusieji prašomi kreiptis Į 
Lietuvos Generalini Konsulatą 
tokiu adresu:
Consulate General of Lithuania

41 West 82nd Street
New York, N. Y., 10024

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

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 jnūsų. Tinka pensininkui 
gražiai gyventi ir gauti dolerių prie
dą. Kaina $21,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS 
ir pačiam 
įrengimai, 
riai ir 
kaina. Teiraukitės.

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas Įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000. - ■

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14.500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

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

Rytų Europos Tautų 
Organizacija Uprava

DETROIT, Mich. — Kovo 
mėn. 8 d. Wayne valstybiniame 
universitete, kuris yra vienas 
iš didžiausių visoje Amerikoje, 
išrinkta valdyba Ryti] Europos 
tautų organizacijos rūpintis tų 
tautų politiniais, kultūriniais ir 
akademiniais reikalais. Atsižvel
giant Į ukrainiečių gausų skai
čių Detroito, organizacijos var
das yra ukrainietiškas žodis UP
RAVA, lietuviškai taryba. Atei
tyje įvairiems organizacijos pa
daliniams bus naudojami pava
dinimai kitomis kalbomis, tuo 
išreiškiant Rytų Europos politi
nę vienybę atgauti savo praras
tą nepriklausomybę Rusijai.

Valdybą sudaro pirm. Law
rence Chominski (slovakas), vi
cepirmininkai—Myroslaw Chrin 
(ukrainietis) ir Stanislaw Li
siecki (lenkas), sekretorius Ri
chard Filipowski (lenkas) ir iž
dininkas Tomas Markavičius 
(lietuvis). Nutarta leisti leidi
nį anglų ir Rytų Europos kal
bomis, kurį finansuos Wayne 
valstybinis universitetas. Nu
tarta gyvai reikštis šiais metais 
politiniuose rinkimuose.

Organizacija aktyviai daly
vaus Wayne trečioje etninėje 
konferencijoje, kuri Įvyks ge
gužės mėn. 18-20 d. Yra numa
tytas lietuvis kalbėtojas, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso pirmininkas Romas Saka- 
dolskis. Tos konferencijos pro
gramos reikalais UPRAVA šau
kia sekanti susirinkimą ateinan
ti ketvirtadienį, kovo mėn. 16 d. 
6 vai. p. WSU Student Activities 
Building antrame aukšte. Kvie
čiami dalyvauti WSU lietuviai 
studentai, alumnai, profesoriai 
ir kitų universitetų studentai 
svečiai. Saulius šimoliūnas

— Australijoje Jaunimo kon
greso reikalams yra sudarytas 
Centrinis komitetas. Į jį įeina 
Įvairių vietovių komitetų pir
mininkai: Jonas Neverauskas 
— Unley, So. Australija, Hen
rikas Antarfaitis — Melbourne, 
Marytė Neverauskaitė — Ade
laide, Algis Ulanas — Newcas
tle ir Jūratė Reisgytė — Syd
ney.

— Dana Valiūnaitė dalyvau
ja Morgan Park akademijos 
Teatro grupės pastatyme “On 
a Clear Day”.

kius pašokti. Truputį padai
navus Įvyko įspūdingas pažy
mėjimų išdalinimas tiem, ku
rie dalyvavo. IVtojė Dainų šven 
tėję. Vėl ėmėmės dainų ir šokių 
ir greit viskas užsibaigė. Buvo 
padėkota pranešėjai Ritai 
Kėkštaitei, VIII kl. mok., už 
gražų darbą. Man pačiai šis 
minėjimas buvo labai savotiš
kas, nes aš šiais metais baigiu 
šią mokyklą ir šis minėjimas 
buvo paskutinysis, kuriame 
aš priklausiau Kristijono Do
nelaičio gražiai šeimai.

Kr. Donelaičio Lituanistinės mokyklos 
Vasario 16-tos dienos minėjimas

\'ienuoliktą valandą vasa-j teko savo ilgai repetuotas dai 
rio 19 dieną McKay Mokyklos nas padainuoti ir tautinius šo 
auditorijoje susibūrė Donelai
čio Mokyklos gausus būrys rno 
kinių. Buvo įspūdinga matyti 
lokį skaičių lietuviukų. Minė
jimas buvo tradiciškai atida
rytas Lietuvos ir Amerikos 

Įžanginį žodį tarė 
direktorius Julius 

širka. Sekė filmas “Lietuvos 
Karys”, paruoštas Lietuvių 
Televizijoj darbuotojo Ed
mundo Vengiansko. Net ir 
jauniausieji tyliai žiūrėjo į 
rimtas- skaidres.

Pasibaigus šiai rimtajai da
liai, sekė linksmoji — reikėjo 
tėveliams pasirodyti. Pagaliau

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiarimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

j~VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

HOME INSURANCE

ire ano vasvahv Comoany




