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KREMLIUS NEĮLEIDŽIA ŠVEDIJOS
ATSTOVO SU SOLŽENICINO PREMIJA

MASKVA. — Viso pasaulio spauda papasakojo apie sovietų 
rašytojo Aleksandro Solženicino susitikimą su užsienio korespon
dentais. Jam šią savaitę Maskvoje turėjo būti įteikta Nobelio 
1970 m. literatūros premija. Rašytojas drąsiai kalbėjo apie savo 
padėtį. Jį ir jo draugus nuolat sekioja žvalgybos agentai. Kada jo 
antroji žmona, matematikė, pradėjo gyventi su juo, ji tuoj buvo 
atleista iš darbo. Rašytojas darė pasiruošimus priimti Nobelio 
premija iš Švedijos Mokslų Akademijos sekretoriaus, kuris 
buvo laukiamas Maskvoje šią savaitę. Vakar iš Stokholmo atėjo 
žinia, kad Sovietų Sąjunga atsisakė duoti sekretoriui dr. Ragner 
(lierow vizą.

Sovietų Sąjungos rašytojas 
Solženicinas pasikalbėjo sa
vo bute su vakarų koresponden
tais ir papasakojo jiems apie so
vietų režimo akciją prieš jį pa
tį ir jo draugus. “Aplink mane 
ir mano šeimą jra sutverta už
drausta, užnuodyta zona. Jūs, 
vakariečiai, negalite suprasti to
kios padėties. Aš gyvenu savo 
tėvynėje. Aš rašau knygą apie 
Rusiją, tačiau man taip sunku 
surinkti medžiagą, lyg aš rašy
čiau apie Polineziją”, kalbėjo Sol
ženicinas.

Kelis kart, korespondentams 
paklausius kitų rimtų sovietų 
rašytojų pavardžių, Solženicinas 
purtė galvą ir jis ar jo žmona 
tyliai rodė korespondentams į 
lubas, įspėdami, kad ten gali bū
ti įtaisyti mikrofonai.

Rašytojas nusiskundė, kad 
jam neleidžiama naudotis archy
vais. neleidžiamąsamdyti pagal
bi n inkųi stori n ei medžiagai rink
ti. Įvairiuose partijos mitingo
se agitatoriai skleidžia apie jį 
šmeižtus, kad jo pavardė ne Sol
ženicinas, bet Solženicker ar 
Solž'enicer, tuo metant įtarimą, 
kad jis žydų kilmės. Paskutinės 
jo knygos “Rugiapiūtis, 1914” 
nepriėmė jokia sovietų leidykla, 
nors jis siūlęs septynioms. Ta
da jis išleidęs knygą Vakaruose.

Solženicinas papasakojo, .kad 
Nobelio premija jam bus atiduo
ta Maskvoje, privačiose ceremo
nijose, ateinantį sekmadienį. Jis 
pakvietęs atvykti į ceremonijas 
kultūros ministerę Jekateriną 
Furcevą, žinomus mokslininkus, 
muzikus, artistus ir dviejų laik
raščių : “Selskaja žizn” ir “Trud” 
atstovus. Tie du laikraščiai jo 
nėra niekad šmeižę.

Vakar dienos “New York 
Times” vedamajame sako, jog 
Solženicino pareiškimai spaudai 
buvo ne tik drąsus, bet, kiti pa
sakytų, kvailai neatsargūs. Jis 
prisipažino, kad ir jis klauso Ra
dio Liberty programų, kurios yra 
trukdomos specialių sovietų sto
čių. Stalino laikais jo likimas 
būtų aiškus — mirtis arba ver
gų stovyklos Sibire. Yra aišku, 
kad sovietų režimas bijo rašy
tojo ir jo moralinio autoriteto, 
kurį jis turi gimtoje šalyje ir 
užsienyje.

Laikraštis baigia savo įžan
ginį sakydamas, kad Solženici
nas tapo simboliniu vadu dalies 
sovietų žmonių, kurie ilgisi dau
giau laisvės. Jei Kremliaus va
dai padarys iš jo kankinį už jo 
atvirus žodžius, tai tuo tik dar 
sustiprins ir išplės jo Įtaką.

Laikraštis nurodo, kad Krem
liaus vadų tarpe yra dvi grupės. 
Viena, primityvių vadų grupė 
norės įsikišti ir sustabdyti No
belio premijos įteikimą, kiti, gu
dresni žinos, kad toks šiurkštus 
priespaudos veiksmas tik sustip
rins įspūdį, sudarytą paties 
Solženicino žodžių apie jo sun
kumus.

Atrodo, kad Kremliaus viduje 
laimėjo tie primityvūs vadai, ku-

IŠ VISO PASaUUO
♦

ANKARA. — Turkijos prezi
dentas kreipėsi į visas politines 
partijas, reikalaudamas sustab
dyti visą politinę veiklą ir leisti 
vyriausybei valdyti dekretais. 
Parlamentui pavedama greit 
pravesti reikalingus įstatymus, 
duodančius galią vyriausybei at
likti kariuomenės reiklaaujamas 
reformas.

WASHINGTONAS. — Aukš
čiausias Teismas 5-2 balsais nu
sprendė, kad nevedę tėvai, pa
našiai, kaip ir netekėjusios mo
tinos, gali globoti savo vaikus. 
Byla atsirado, kai Illinois gy
ventojas Stanley, jo draugei mi
rus, panorėjo atsiimti iš prie
glaudos tris savo vaikus. Teis
mas neleido ir byla atsidūrė 
Aukščiausiame Teisme. Ieško
vas tvirtino, .kad. Įstatymai ne
duoda vyrams tų pačių teisių, 
kaip moterims. Iš jų vaikai ati
mami tik įrodžius, kad jos netin
ka vaikus auginti. Illinois teis
mas atėmė jo vaikus visai ne
svarstęs, ar jis tinka ar netinka 
būti vaikų globėju.

LONDONAS. — Britanijoje 
nuteisto sovietų šnipo Bingham, 
kuris gavo 21 m. kalėjimo, žmo
na yra gydoma psichiatrinėj li
goninėj. Ji pagarsėjo, kai spau
dai ėmė girtis, kad ji privertė 
savo vyrą šnipinėti sovietų la
bui.

KINŠASA. — Zaire valdžia 
praėjusias Velykas buvo paskel
busi darbo diena, nes prezidentas 
Sese Seko susipyko su katalikų 
vyskupais ir ištrėmė arkivysku
pą. Kunigai sako, kad bažnyčios, 
nežiūrint valdžios draudimo, bu
vo pilnos žmonių.

ATĖNAI. — Buvęs regentas 
gen. Zoitakis Graikijos vyriau
sybės buvo paleistas į atsargą. 
Jis prieš dvi savaites buvo pa
šalintas iš regento vietos.

SANTIAGO. — Čilės parla
mentas sudarė 13 asmenų ko
misiją, kuri tyrinės, ar tikrai 
ITT bendrovė planavo neprileisti 
Allendes prie valdžios, kaip pa
skelbė Amerikos korespondentas 
Jack Anderson.

SAN JUAN. — Puerto Ricco j e 
tūkstančiai iš Amerikos atskri
dusių jaunuolių po koncerto ir 
pavasario festivalio nebegali 
grįžti namo. Kai kuriuos apga- 
vusios lėktuvų bendrovės, o ki
ti išleidę pinigus maistui.

NEW YORKAS. — Michiga- 
no universiteto tyrinėjimai tarp 
jaunų amerikiečių parodė, kad 
daugiausia narkotikų sunaudoja 
ne studentai, kaip galvojama, bet 
bedarbiai jaunuoliai ar karei
viai.

rie vis dar tiki, kad grandinėmis 
ir priespaudos priemonėmis ga
lima nutildyti laisvės trokštančių 
balsą.

Apollo 16 įgula. Astronautai Thomas Mattingly, John Young ir 
Charles Duke Jr. (iš viršaus žiūrint). Jų kelionė prasideda balan

džio 16 diena. ? s

Clevelande antradienio rytą nuo širdies smūgio netikėtai mirė 
56 metų sulaukęs Dr. Vladas Ramanauskas. Daktaras vaikams 
pasakė, kad jis jaučiąs skausmus viduriuose ir anksčiau eisiąs 
į lovą. Vakare, 9:30 PM Chicagos laiku, jis dar telefonu kalbėjosi 
su Marquette Parke gyvenančiu vyresniu savo broliu Kostu Ra
manausku. šis nupirko daktarui bilietus i operą, kurion jis plana-
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vo atvažiuoti.

Antradienio ryte, apie 8 vai., 
vaikai patikrino, kodėl tėvas ne
sikelia jam įprastu laiku. Pasiro
do, kad jis jau buvo miręs. Iš
kviesti gydytojai nustatė, kad 
jis galėjo mirti apie 6 valandą ry
to.

Daktaro Ramanausko žmona 
su vyresne dukterimi yra Romo
je. Su ja susiekta, jai pranešta 
nelaimė, ir trečiadienio rytą ji 
jau tikisi būti Clevelande ir tvar
kyti laidotuves.

Ramanauskas medicinos moks
lą baigė dar Lietuvoje. Clevelan
de jis turėjo plačią gydytojo 
praktiką. Ilgus metus jis buvo 
veiklus tautininkų partijos ir 
įvairių tautininkų organizacijų 
narys, bet paskutiniu metu iš 
aktyvios veiklos pasitraukė. Pa
skutiniais keliais metais velio
nis buvo veiklus lietuvių konser
vatorių klubo narys.

Dr. Ramanauskas bus laidoja
mas Clevelande.

Pasitraukė iš darbo, 
kad galėtų kalbėti
WASHINGTONAS. — Iš JAV 

Informacijos agentūros pasitrau
kė jos filmų ir televizijos pro
gramų direktorius Bruce Her- 
shensohn, kuris neseniai vienoje 
televizijos programmoje griež
tai pasisakė prieš “labai naivias 
ir kvailas” sen. Fulbrighto pa
žiūras.

B. Hershensohnas, sukvietęs 
spaudos konferenciją, nurodė, 
kad jis pats išeina iš agentūros, 
nenorėdamas jai pakenkti. Kaip 
žinoma, šiuo metu senato užsie
nio reikalų komitetas svarsto 
agentūros lėšų klausima. Komi- 

i

Geriausiai saugoma 
pasaulio siena

BERLYNAS. — Nors Rytų 
Vokietijos režimas, spaudžia
mas Kremliaus, per praėjusias 
Velykas ir buvo atidaręs savo sie
ną vakarų vokiečiams, šiandien 
pasienio sustiprinimai tarp abie
jų Vokietijos dalių yra stipres
nį negu bet kada praeityje. Per 
visą 842 mylių demarkacijos li
niją. kurią Rytų Vokietija va
dina “Vakarine valstybės siena”, 
spygliuotų vielų užtvaros buvo 
pakeistos aukštomis plieno tin
klo tvoromis. Prieš tas tvoras 
rytų pusėje yra minų laukai, 
kiekvienoje mylioje po 400 mi
nų. Dar giliau komunistų pusė
je įrengti betono bunkeriai ir 
aukšti sargybinių bokštai, ku
riuose dieną naktį budi gink
luoti kareiviai.

Siena tarp abiejų Vokietijos 
dalių, vakarų vokiečių vadina
ma “zonos siena, yra geriausiai 
saugojama siena bet kur pasau
lyje. Šis komunistu budrumas 
ir įvairūs įrengimai palengvina 
Vakarų Vokietijos, pasienio sar
gybos darbą. Sargybos patru
liai teturi mažai darbo.

teto pirmininkas yra sen. Ful- 
brightas. Pasitraukęs pareigū
nas pareiškė, kad jo žodžiai apie 
Fulbrightą, gal netinkami, bet 
visai teisingi. Senatorius yra 
kairysis, kuris daro Amerikai 
didelę žalą ir neša katastrofą ki
toms. Pavadinimas jo pažiūrų 
“kvailomis” buvo labai dar švel
nus, pareiškė Hershensohn.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pietų Vietnamo įgula pa

bėgo iš vieno šiaurinio uosto, pa
likdama visus laivus miestą už- 
ėmusiems komunistams. Neto
li Quang Tri miesto komunistai 
naudoja amfibinius tankus ir 
sunkiąją artileriją.

Valstybės departamentas 
pareiškė, kad dėl šio šiaurės 
Vietnamo “hlitzkriego” Pietų 
Vietname kalta esanti ir Sovie
tų Sąjunga, kuri aprūpino Ha- 
nojų moderniausiais ginklais: 
Sam 2 priešlėktuvinėmis raketo
mis ir vandeniu plaukiojančiais 
tankais.

Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad šia savaite i Maskva važiuo
ja žemės ūkio sekretorius Butz. 
Jis tarsis su sovietų valdžia dėl 
Amerikos kviečių pardavimo So
vietų Sąjungai.

Hanojaus ir Viet Congo at
stovai Paryžiuje pareikalavo, 
kad kad Amerika sugrįžtų prie 
derybų stalo, tačiau Amerikos 
ambasadorius Porter atsisakė.

0 Kubos prekybos atstovybė
je, Montrealyje, sprogo bomba, 
sugriaudama tris kambarius ir 
užmušdama kubieti sargybini.

Japonijoje buvo suimtas 
aukštas užsienio reikalų minis
terijos valdininkas, atidavęs 
opozicijos partija?slaptus doku
mentus apie japonų valdžios nuo
laidas Amerikai.

... BUENOS AIRES. — Argen- 
tino:/užsienio reikalą niipišteris 
Mario Gibson Barboza krisdamas 
nuo arklio išsilaužė koją ir ke
lias savaites negalės eiti pareigų.

BEIRUTAS. — Pietinis Je
menas pasiūlė savo šiauriniam 
kaimynui — Jemenui atitraukti 
nuo sienos kariuomenę ir pabai
dyti sumažinti Įtempimus.

Britu laikraštis v
atsako Fulbrightui
LONDONAS. — Britų laik

raštis “The Sunday Times”, ra
šydamas apie sen. Fulbrighto 
bandymus uždaryti Radio Free 
Europe stotį, sako, kad senato
rius klysta, tvirtindamas, kad 
ta stotis yra šaltojo karo lieka
na ir trukdo santykių pagerini
mui.

Stotis palaiko ir remia kanc
lerio Brandto rytų politiką. Jo 
atsisakymas išvaryti tas stotis 
iš Muencheno nesustabdė nei ru
su nei lenkų nuo nepuolimo su
tarties pasirašymo, o vokiečių- 
čekoslovakų sutarčiai pasirašy
ti trukdo ne stotys, bet 1938 me
tų Muencheno susitarimas.

Badijo stočių objektyvūs pra
nešimai iš Vakarų Vokietijos iš
blaškė daugiau negu kiti šalti
niai oficialius komunistų mitus 
apie Vakarų Vokietijos revan- 
šizmą.

Fulbrightas sukrečia savo Įro
dinėjimais, kad “tiesa ir laisvė 
yra subjektyvūs klausimai, ku
rių vieni žmonės kitiems nega
li perduoti”, šis madingas ciniz
mas yra išblaškomas sovietų ne
apykantos toms stotims. Kaip 
tik. ko rusai bijo — yra “tiesos 
perdavimas”.

Radijo stotys tik tada turė
tų užsidaryti, kai Rytų Europos 
gyventojams nebūtų reikalo jų 
klausytis, kaip Čekoslovakijoje 
Dubčeko dienomis. Tačiau ma
tant KGB sovietų disidentų per
sekiojimą ir Husako kampaniją 
ir intelektualinį genocidą Čekos
lovakijoje. ši diena dar labai 
toli, rašo “The Sunday Times”.

P. VIETNAMO VADAI RUOŠIASI SAVO 
ŽEMĖJE DIDELIAM PRIEŠPUOLIUI

SA1GONAS. — Pietų’ Vietnamo kariuomenė apleido, ko
munistams spaudžiant, dar dvi karines stovyklas šiaurinėje pro
vincijoje. Iki šiol komunistai užėmė 16 karinių bazių. Blogam 
orui užsitęsus, Amerikos aviacija tik ribotai gali Įsijungti i mūšį. 
Tik didieji B-52 bombonešiai, kurie skrenda virš debesų, mėto 
šimtus tonų bombų į komunistų užimtus P. Vietnamo plotus. Jau 
šimtas tūkstančių civilių pabėgo iš fronto pozicijų. Komunistų 
radijas skelbia, kad 6,500 Saigono kareivių žuvo kovose arba 
pateko į nelaisvę.

Rudžiai dėkoja 
Čikago “Sun Times”

ČIKAGA. — Praėjusį šešta
dienį “Chicago Sun Times” įsi
dėjo ilgą Antano Rudžio ir Mari
jos Rudienės laišką “Balsai iš 
Lietuvos”. Laiške sakoma, kad 
17,000 lietuvių drįsta turėti vil
ti, nežiūrint persekiojimų, kad 
ateis prisikėlimas. Priminę Bal
tijos pavergimą, Čekoslovakijos 
prispaudimą ir Bražinskų, Ku
dirkos bei Simokaičių bandymus 
pabėgti, autoriai pagiria laik
raščio straipsnį ir vedamąjį apie 
lietuvių peticiją. Laiške sakoma, 
kad laisvosios radijo stotys yra 
vienintelis pavergtų žmonių ži
nių šaltinis, tačiau kvaili vyriau
sybės pareigūnai, kaip sen. Ful
brightas, bando sunaikinti šį pa
skutini rvši. V V £

Laiško pabaigoje poną? Ru
džiai reiškia viltį, kad su Ame
rikos laikraščių pagalba Jungti
nių Tautų sekretorius iškels šį 
reikalą pasaulio dėmesiui.

Ispanija stiprina 
karines jėgas

MADRIDAS. — Ispanijos ka
riniai sluoksniai neslepia savo 
nusivylimo Amerika, kuri už ka
rines bazes Ispanijos žemėje pa
žadėjo paskolinti ispanams du 
povandeninius laivus ir penkis 
laivus naikintuvus, šią paskolą 
turi patvirtinti kongrese, kurio 
liberalai nepritaria tokiems 
Amerikos ryšiams su Franco Is
panija. vedančia kolonialinę po
litiką Afrikoje.

Ispanijos karinė vadovybė vis 
daugiau ginklų perka Prancūzi
joje. Neseniai pirkta 30 Mirage- 
3 lėktuvų ir Alouette helikopte
rių. Ispanų armija įsigijo 200 
prancūzų tankų, o ispanų laivų 
dirbtuvės gavo Prancūzijos lei
dimą statyti 4 prancūzų tipo 
Daphne modelio povandeninius 
laivus, kurie bus ginkluoti pran
cūzų gamybos torpedomis. Sa
vo žvalgybos laivams Ispanija 
perka prancūzų “Exocet” rake
tas.

Ispanijos kariniai planai dide
lę reikšmę skiria ateities karo 
laivynui. Sudarytuose planuose 
numatoma iki šio dešimtmečio 
galo pastatyti 60 naujų karo lai
vų.

Iš Amerikos Ispanija jau yra 
gavusi paskolon penkis naikintu
vus, vieną povandeninį laivą, 
helikopterius nešiojantį 16.000 
tonų laivą “Dedalo” ir du kari
nio transporto laivus.

Ispanijos strategai tvirtina, 
kad už 10 metu Amerikos ato
minio skydo Europai nereikės, 
nes Prancūzija ir Britanija pa
čios turės pakankamai stiprų 
atominį arsenalą. Prie Europos 
karinio stiprumo nemažai pri
sidės ir Ispanija.

Washingtone posėdžiavo Sau
gumo Taryba, svarstydama, ko
kių priemonių griebtis šiais ko
munistų ofenzyvai sustabdyti. 
Baltieji Rūmai pranešė, kad pre
zidentas nenumato panaudoti ka- 

! riuomenės jėgų. Pietų Vietna
me Amerikos kovos dalinių beli
ko tik septyni batalionai, kurie 
saugo dar likusias karines ba
zes ir sandėlius. Nežiūrint šios 
komunistų invazijos, amerikie
čių kareivių skaičius Vietname 
bus toliau mažinamas. Šią sa
vaitę jų ten yra 95,000 vyrų. Iki 
gegužės 1 d. Vietname turi likti 
tik 69,000 amerikiečių kareivių.

Prezidentas Thieu išskrido iš 
Saigono į Danangą patirti padė
ties. Jau seniai kalbama apie 
galimą komunistų ofenzyvą, jos 
jau seniai laukė karo vadai, ta
čiau, kai ji prasidėjo, pietų viet
namiečiai pakriko ir pradėjo bėg
ti. iVsi Pietų Vietnamo kariniai 
ir civiliniai lėktuvai gabena Į 
frontą kariuomenės sustiprini
mus ir iš fronto grįžta su sužeis
taisiais. Karinės įstaigos skelbia, 
kad komunistai neteko 2,000 ka
reivių, tačiau apskaičiuota, kad 
jų šiaurinėje provincijoje yra 
apie 40,000.

Kartu su blogomis žiniomis 
iš fronto, Saigono valdžia už
draudė savo laikraščiams persi
spausdinti Amerikos korespon
dentų pranešimus. P. Vietnamo 
spauda gali spausdinti tik oficia
lius vyriausybės biuletenius.

Pagrindiniai mūšiai vyksta 
aplink Dong Ha, Quang Tri ir 
Kontum miestus. Komunistai 
turi didelių nuostolių, tačiau jų 
kovingumas ir kareivių moralė 
yra aukštesnė už pietų vietna
miečių.

Jeigu Amerikos aviacija pra
dėtų vėl bombarduoti šiaurės 
Vietnamo taikinius, Amerikoje 
tas galėtų sukelti naujų politi
nių problemų. Didesnio masto 
puolimai galėtų padidinti įtem
pimą tarp Washington© ir Pe
kino. Jie galėtų pakenkti ir nu
matytai Nixono kelionei į Mask
vą.

Sekretorius Rogers 
vyks Į Europą

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius William Ro
gers gegužės mėn. pradžioje ap
lankys septynias Vakarų Euro
pos šalis, kur tarsis su vyriau
sybių vadais apie prezidento Ni
xono kelionę i Maskvą. Rogers 
sustos Britanijoje, Islandijoje, 
Prancūzijoje, Vakarų Vokietijo
je, Italijoje ir Liuksemburge. Jis 
dalyvaus ir Vato konferencijoj 
Belgijoje.

Po Maskvos vizito sekretorius 
Rogers susitiks Nato valstybių 
užsienio reikalu ministerius Bo- c
noje. gegužės 30 d.

NEW YORKAS. — Komunis
tinė Kinija atsiuntė vienai Ame
rikos biznio bendrovei — May 
I>ee — pakvietimą dalyvauti 
Kantono prekyl>os parodoje.



AKIMIRKA IŠ CHICAGOS PREZ. SMETONOS JŪRŲ BUDŽIŲ ĮGULOS SUEIGOS 
Žodį rūpimais klausimais taria j. ps. Alfonsas Alčiauskas (dešinėje).

Br. Juodelio nuotr.

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St.t Chicago, III. 60629

IX-JI METAI

Pereinamasis laikotarpis jau baigmėje:TARYBOS PIRMININKO PRANEŠIMAS 
apie naujausia Pirmijos nutarimą

Papildydama ankstesnius LSS Tarybos ir LSS Tarybos Pir
mijos nutarimus, LSS Tarybos Pirmi ja 1972 kovo mėn. kores- 
pondenciniame posėdyje Lietuviu Jūrų Skautijos skautininkų ir 
skautininkių Lietuvių Skautų Sąjungoje Įsiregistravimo reikalu 
nutarė:

L LJS-jos skautininkų ir skau
tininkių Į LSS-gn Įsiregistravimo 
laikotarpi (nuo LJS-jos faktino 
i LSS-gą Įsijungimo pradžios) 
nustatyti ligi 1972 gegužės 31 d.

II. Buv. LJS-jos skautininkai- 
ės gali Įsiregistruoti ne tik per 
LSS Tarybos Pirmiją, bet ir tie
siog atitinkamai šakų (Seserijos, 
Brolijos ir Ak. Sk. Sąj) Vadi jo
se.

III. Visiems LJS skautinin
kams-ėms, įsiregistravusiems
LSS-goje. pripažinti tuos skau- 
tininkų-ių laipsnius, kuriuos jie 
turėjo būdami LJS-joje.

IV. Buv. LJS-jos skautinin- 
kams-ėms, kaip ir kitiems buv. 
LJS-jos nariams, įsijungian
tiems Į LSS-gą:

1. pripažįstami jų turimi: pa
tyrimo laipsniai, specialybės, ki
ti vyresniškumo laipsniai ir gar
bės ženklai;

2’. užskaitomi jų ištarnauti 
skautavimo metai, taip pat at
liktų darbu, vadovavimo ir pa
tyrimo stažas:

3. atitinkamai pripažįstami jų 
duoti Įžodžiai;

4. leidžiama pereinamuoju 
laiku, kol nebus gyvo reikalo įsi
gyti kitą, dėvėti turimą unifor
mą.

Buv. LJS-jos skautinlnkams- 
ėms, Įsijungusiems Į LSS, 
pripažįstama lygi teisė su ki
tais LSS-gos skautininkais‘ėmis

PRIE ISTORINĖS MEDŽIAGOS: ĮŽODIS 45 M. JUBILIEJINĖJE JŪROS DIENOJE (1967 m.)
LK Algimanto laivo naujlja vėliava bučiuoja įžodi davęs jfirŲ skautas^ Voldėmaras Endriū- 
laitis. ižodj dar davė: R. Ramanauskas, Rb Ramanauskas, L. Žeimys, S. Viščius ir R. Daržinskas.

Br. Juodelio nuotr.
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SMARKIAIAUGANČIOSJŪRŲ SKAUTĖS
gyvina bendrą talką
Medžiaga istorijai (4)

Iš Australijos atvyksta j. b.
J. Jovarauskas ir įsijungia į ak
tyvų darbą. Jūrų budžiai Ka
ziuko Mugėje veda Lituanicos 

dalyvauti visos LSS-gos, atitin
kamai šakų dalinių, vienetų bei 
kitų organizacinių junginių gy
venime ir veikloje.

VI. Nustatyti, kad į LSS-gą 
Įsijungę buv. LJS-jos skautinin- 
kai-ės LSS narių mokesčius mo
ka pradedant jii Įsijungimo me
tais.

VII. šio nutarimo vykdymą 
prižiūri LSS Tarybos Pirminin
kas ir atitinkamai Seserijos Vy
riausia Skautininke, Brolijos Vy
riausias Skautininkas bei Ak. Sk. 
Sąj. Vadijos Pirmininkas ir sa
vo ruožtu rajonuose — Rajonų 
Vadai.

Budžiu
v. s. A. Saulaits, 
Liet. Skautų S-gos

Tarybos Pirmininkas 

tunto dovanų paskirstymą. Įsi
gyti 4 nauji canoe laiveliai.

Gegužės 5 Vermillion upėje 
atliekama canoe kelionė. Birže
lio 2 d. Kankaee antroji canoe 
kelionė. Liepos mėn. V Tauti
nėje stovykloje jūrų skautų pa
što vyklėj e dalyvauja 32 L. K. 
Algimanto laivo nariai. Pasto- 
vyklės viršininkas — j. v. s. 
Br. Juodelis. J. skautai pažan
gumo varžybose laimėjo II vietą. 
V T. stovykloje j. budžiai, pa
stato Klaipėdos ,vyturį, įruoštas 
uostas, ežero maudyklė ir atlik
ti kiti darbai.

Vasarą atliktos dviejų savait
galių canoe ir baidarių kelionės 
Wisconsin upe. Darbo šventės 3 
dienų kelionėje j. budžiai davė 
Įžodį: R. Burba, Leop. Kuci- 
kevičius. Spalio 6 v. v. R. Kunst- 
manas jachtoje “Perkūnas” duo
da j. skautininko Įžodį. III skau
tiškų varžybų šventėje “Algi
manto” laivas laimėjo I vietą.

JŪRŲ SKAUTŲ PAVILJONAS
Kaziuko Mugėje.Toronto

Lapkričio mėn. 3 d. ps. Alf. 
Alčiauskas perduoda laivo vado 
pareigas v. v. J. Jovarauskui. 
Ąlgimantėnai aplanko Great La
kes Navai Base naikiniuvą “S. S. 
Havre”. 10 algimantėnų, sulau
kę amžiaus, pereina į “Prez. Sme
tonos” budžių įgulą. L. K. Algi
manto laivo vadovybę sudaro: j. 
ps. R. Kunstmanas — jaunes
nių globėjas, vair. A. Siliūnas- 
laivūnas, valtininkai: A. Brin
ką. R. Burba, R. Kunstmanas 
ir A. ši urna.

.Jachta “Perkūnas" 1968 m. iš
buriavo 50 vai. “Vėtra” 45 vai.

1969 m. sausio 5 Jaunimo Cen
tre jūrų skautės-tai iškilmingai 
minėjo Klaipėdos kr. atvadavi
mą. Ta proga buvo padarytas 
filmas Čikagos lietuvių TV pro
gramai. Filmos režisierius — 
j. v. s. Br. Juodelis. Ypač sėk

minga] pasirodymai buvo j. skau- į 
čių — baletas Jr vaidinimas 
“Vikingai Klaipėdos uoste”. 
1969.111.16 d. Jūrų skautės-tai 
paminėjo jūry 'skautų įsisteigi- 
mo datą. ' y*.

žiemos metu vykusiame tun
to skautiško pažangumo varžy
bose pirmą vietą laimėjo algi- 
mantai j. b. R. Kunstmanas ir 
R. Burba. J. budžiai veda Li- 
tuanicos tunto “Kaziuko Mugė
je“ dovanų skirstymą.

V. v. J. Jovarausko patalpo
se j. skautai pradėjo statyti 8 
canoe.

Gegužės 18 Kankakee upėje 
— pirmoji tų metų kelionė, da
lyvavo 25 asmenys. Gegužės 31 
įvyko 3 dienų budtžių šeimų 
canoe kelionė Wisconsin upe. Bir
želio 14-15 antroji laivų kelionė 
Wisconsin upe, 4 laivo nariai iš
laikė plaukymo specialybes. Lie
pos 26-27 įvyko antroji kelio
nė Wisconsin upe: 10 laivelių — 
26 asmenys. Trečioji budžių 
šeimų kelionė įvyko Darbo die
nos savaitgalį Wisconsin upe.

XX-joje Lituanicos tunto jub. 
stovykloje, “Neringos” pastovy- 
klėje stovyklavo 17 j*, skautų, 
12 bebrų ir 5 vadovai. J ūros Die
nos proga 6 j. skautai, 6 bebrai 
davė įžodį. Pastovyklės virši
ninku buvo j. ps. R. Kunstma
nas.

Jachta “Perkūnas” ir “Vėtra” 
per sezoną išburiavo 80 vai. j. 
ps. A. Alčiauskas išlaikė III — 
eilės jachtos vado egzaminus. 4- 
toje skautiškų žaidimų varžybų 
šventėje vėl veda j. budžiai.

Baigiant 1969 metus, j. budžių 
įgula padidėjo 5 budžiais; šie 
budžiai davė -įžodį :• valt. A. Re
gis, valt. R. Vidžiūnas, vair. G. 
Čepėnas, vair. E.- Leipus, V. če- 
kanavičius.

1969 m. spalio 5 steigiamas 
atskiras bebrų laivas, kuriam 

duodamas “Nemuno” vardas. 
Laivo vadu skiriamas j. ps. R. 
Kunstmanas, narių skaičius 20.

1970 m. vasario mėn. Jauni
mo Centre Įvyksta iškilmingas 
minėjimas Klaipėdos kr. atvada
vimo. Veda Algimanto laivo va
das ps. J. Jovarauskas. 5 jau
niai ir Nemuno bebrų laivo 18 
bebrų davė Įžodį. “Kaziuko Mu
gėje” budžiai sukaupė. 980 dol.

Vėl organizuojamos kelionės 
Wisconsin. Jūrų skautai-skau- 
tės stovyklauja Rako stovykla
vietėje. Stovykloje įvyksta Jū
ros Diena.

Spalio 18 d. L. K. Algimanto 
laivą perima j. v. s. Br. Juodelis, 
pav. ps. V. Rupinskas. “Prez. 
Smetonos” įgulos vadu išrink
tas j. b. v. v. R. Burba. Nelai
mingi metai be buriavimo, nes 
“Perkūnas” sezono pradžioje dėl 
senatvės nugrimzdo.

Spalio 4 d. suruošta 5-ji Či
kagos skautų-čių žaidimų var
žybų šven tė. Vedė j. v. s. Br. 
Juodelis ir ps. V. Rupinskas.

1971 m. sausio 17 Gage Park 
Field salėje minimas Klaipėdos 
kr. atvadavimas. Minėjime da
lyvauja “Nerijos” vietininkija, 
j. šauliai J. S. Skyriaus vedė
jas iš Toronto j. ps. A. Empa- 
keris. Minėjimui vadovavo j. V. 
s. Br. Juodelis. Kaziuko Mu
gėje budžiai vėl “sukala” 800 
dol. J. skautai davė įžodį ant 
povandeninio laivo denio.

‘ Bangpiūčio" pastovyklėje sto
vyklavo 30 algimantėnų.

Rugsėjo 26 d. VI skautiškų 
žaidimų varžybų šventę vėl ve
da j. budžiai. Programą penktą 
kartą iš eilės veda j. v, s. Br. 
Juodelis ir ps. V. Rupinskas.

Rudenį steigiama antras j. s. 
laivas “Šarūno” vardu, vadu 

‘ ■ į.- •

skiriamas j. ps. A, Alčiauskas.

VEIDAI 
IR

DARBAI
-įį- Jau dabar reikia apsispręs

ti, kur važiuosime; j Kanadą ar 
j j Raką? Nerijos tunto vadovy- 
į bė prašo tėvus, gavusius laiškus 
I stovyklos reikalu nedelsiant už
pildyti ir siųsti tuntininkei to 

Į laiško atkarpą.
Nerijos tunto sesės šiemet tu

ri dviejų stovyklų pasirinkimą:
Vienos savaitės jubiliejinė 

jūrų skautų-skaučių stovykla 
įvyks Canadoje, liepos 15-22 d., 
Romuvos stovyklavietėje. Joje 
dalyvaus jūrų skautai iš Cana- 
dos, Chicagos ir kitų vietovių. 
Stovyklos ir kelionės kaina vie
nai Nerijos stovyklautojai kai-

Spalio 10 d. Algimanto laivo 
vadovybę perima j. b. ps. J. Jo
varauskas.

Abejuose laivuose yra 77. na
riai.

1971 m. svarbus žygis Jachtos 
Fondo steigimas. Inciatorius — 
j, v. s. Br. Juodelis. Jam pasi
seka surinkti 2,500 dol. Budžių 
įgula įgaliojo j. v. Br. Juodelį su
rasti ir nupirkti vėl tinkamą pa
statą. Buvo rastas “Pearson- 
Commander 26” ir nupirktas už 
-4,800. Spalio 1 j. skautai su 
nauja jachta atlieka 3 keliones. 
Jachtos kapitonu (kadencija 3 
metams) išrenkamas j. v. s. Br. 
Juodelis, pavad. j. ps. Alf. Al
čiauskas.

Reiškiu skautiška padėką j. 
v. s. Br. Juodeliui, suteikusiam 
man reikalingą medžiagą šiai 
trumpai Čikagos j ūrų skautų vei
kimo apžvalgai. Jei kas buvo 
praleista ar užmiršta, malonu 
būtų, jei kas galėtų trūkumus 
papildyti.

Ir taip, švenčiant 50 metų jū
rų veiklos sukaktį, galiu tik pa
linkėti visiems Čikagos viene
tams gražaus sugyvenimo, pa
siekti naujų laimėjimų buriavime 
bei vandens sporte ir niekad ne
užmiršti iškelti jūrų skautų vim- 
pilo, kuris garbingai plevėsavo 
Baltijos jūroje.

Su geru vėju lieku Jūsų
j. v. s. L. Knopfmileris

(Pabaiga)

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

Take stock in America
Buy LLS. Savings Bon Js & Freedom Shares

NAUJ1EN OS
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608

nuos 67 doleriai, šion stovyklon 
bus priimamos sesės nuo 10 me
tų amžiaus.

Dviejų savaičių Nerijos tun
to įvyks Rako stovyklavietėje 
liepos 8-22 d. Joje stovyklauti 
galės įvairaus amžiaus sesės. 
Stovyklos kaina ir kitos infor
macijos bus praneštos artimoje 
ateityje.

Taip pat pranešame, kad Neri
jos tunto laivų sueiga įvyks sek
madienį, balandžio 9 d., vadovių 
nurodytose vietose.

j. v. s. ALDONA GASNERIENĖ,
naujoji Chicagos Skautininkių 

Draugovės draugininke.

-į- Aldona Gasnerienė — Chi
cagos skautininkių vadė. Kovo 
26 d. įvykusioje Chicagos skau
tininkių draugovės sueigoje nau

s. BIRUTĖ VINDAŠIENĖ, 
ligšiolinė Chicagos Skautininkių 

Draugovės draugininke.

You wouldn’t like it, of course-
You see, one of the nice 

things about buying U.S. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-rvi-qnick scheme, 
forget it Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
hauL For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a buck.

They do pay off, however. 
Hodsoaely, as a matter of f&cx.

A little over 4 dollars for 
every 3 you invest Plus, 
privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are 4e selfish 
reasons for buying Bonds.

Good, but selfish.
There’s one other very im

portant reason why American 
already own over $52 billion 
in Bonds.

It’s called pride.
It just so happens that most 

Americans still choose to think 
this is the best piece of real 
estate gping^

If you happen to’Be one of 
these Americans who thinks 
there's something to this country 
of ours, why not buy into it

Sign up for the Payrofl Sav
ings Plan where you work.

Or go to your bank.
And cough up that $18.75.
Please.

ja draugininke išrinkta J. v. s. 
Aldona Gasnerienė. Iki šiol vie
nerius metus sėkmingai draugo
vei vadovavo s. Birutė Vinda- 
šienė ir jos kviestoji valdyba.

Lituanica susirenka per 
Atvelykį. Lituanicos tunto tun- 
tininkas ps. S. Miknaitls pra
neša, kad povelykinės visų viė- 
netų sueigos įvyks nustatytu 
laiku sekmadienį, balandžio 9 d.

* Trūksta medžiagos vilkiu
kų uniformoms. Amerikiečių 
jauniesiems skautams pakeitus 
uniformas, susidaro sunkumų 
gauti uniformas mūsų vilkiu
kams. Tėvai ir skautai yra pra
šomi turimas nenaudojamas dė
vėtas vilkiukų uniformas per
leisti Chicagos Lituanicos tun
tui, pristant jas tunto tiekimo 
skyriaus vedėjui s. Antanui Pau- 
žuoliui, 7039 So. Maplewood, tel. 
434-5714. Galima perduoti ir 
per vilkiukų draugininkus. Tu
rintieji nenaudojamas uniformas 
labai prašomi nedelsiant atsiliep
ti į šį prašymą, kad nors lai
kinai būtų galima patenkinti 
vilkiukų uniformų pareikalavi
mą.

'X šv. Jurgio dieną jau apsi
rengsime vasariškai. Nerijos 
tunto vadovybė praneša, kad nuo 
šv. Jurgio dienos prasideda va
sarinių uniformų dėvėjimo se
zonas. Visos jūrų skautės ir 
ūdrytės, neturinčios vasarinių 
uniformų ar jas išaugusios, pra
šomos nedelsiant pasirūpint nau
jomis. šv. Jurgio šventėje, ku
ri įvyks balandžio 30 d., visos 
dalyvaujame pilnomis vasarinė
mis uniformomis. Uniformų 
reikalais kreipiamasi pas ps. Ire
ną Regienę, 26521 W. 65th Str., 
tel. 476-7089.

Balandžio 9 — susimąsty
mo sueiga. Aušros Vartų tunto 
skautės ruošiasi iškilmingai ve
lykinei susimąstymo sueigai, ku- 

i ri įvyks sekm., balandžio 9 d. 
Tėvų Marijonų patalpose, 6336 
S. Kilbourn Avė.

10 vai. ryto, šv. Mišios Tėvų 
Marijonų koplyčioje. Po pamal
dų sueiga, margučių konkursas 
h* kt. Tėvai ir svečiai maloniai 
kviečiami atsilankyti. Skautės 
renkasi 9.30 vai. ryto;

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINI

DIENRAŠTĮ ’’NAUJIENAS”
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iššaukdavo skaus- 
protinę depresiją.
Kaltinamasis Bu- 
reikalo duoti tiek

Vakarus pasiekė necenzuruotas Maskvos teismo 
protokolas nuteisiant disidentą V. K. Bukovski

(Tęsinys)
Kaip baudžiami ligoninės 

pacientai

Leningrado Specialinėje Psi
chiatrinėje ligoninėje mačiau 
daktarus sistematiškai prirašant 
Aminasiną ir Sulfasiną kaip 
bausmės formą tvarkdariams ir 
tarnybos personalui paskundus. 
Tie prirašymai sukeldavo aukš
tą temperatūrą iki 104 laipsnių, 
visame kūne 
mus ir rimtą

Teisėjas; 
kovski, nėra
smulkius pavyzdžius. Kam tiek 
daug smulkmenų?

Bukovskis: Aš esu kaltinamas 
šmeižtu ir noriu įrodyti, jog tai, 
ką pasakiau per interview, ne
buvo šmeižtas.

Prokuroras: Ar prisipažįsti 
davęs interview AP korespon
dentui Holger Jansenui.?

Bukovskis: Taip, aš prisipa
žįstu.

Prokuroras: Koks buvo tiks
las taip daryti?

Bukovskis: Aš norėjau, kad 
plati visuomenė žinotų faktus, 
kuriuos pranešu.

Prokuroras: Kam tai buvo rei
kalinga? Koks buvo tamstos tiks
las ?

Bukovskis: Mano tikslas yra 
išreikštas pačiame interview. Te
nai aš pasakiau “Mūsų tikslas 
yra kova prieš baimę, kuri yra 
apėmusi žmones nuo Stalino lai
kų, kadangi tos baimės dėka te
besitęsia iki šiol diktatūros, prie
spaudos ir suvaržymų sistema, 
šioje kovoje asmeninis pavyz
dys, kokį mes duodame žmo
nėms, turi didele reikšme”.

Teisėjas: Ar gynyba turi ko
kių klausimų?

Gynybos advokatas: Duoda
mas Vakarų korespondentams 
savo interview, ar turėjo tikslą | 
daryti suvbersiją ir susilpninti 
Sovietų valdžią arba jos politinę 
sistemą ?

Bukovskiss nuginčija subversiją
Bukovskis: žinoma, ne. Aš tu

rėjau galvoje tuos žmones, sa
vo draugus ir kitus, kurie ken
tė tą pačią dalią ir kuriuos gal
būt būtų galima išgelbėti.

Teisėjas: Kalliėkite dėl ant
rojo kaltinimo punkto.

Bukovskis: Liudininką V. A. 
šušpanovą aš susitikau 1970 m. 
pavasarį.

Kas liečia mūsų pasikalbėji
mus, jie paprastai lietė religinius 
klausimus ir, galbūt, socialines 
problemas. v

Aš sakiau, kad mano nuomo
ne Sovietų Sąjungoje žodžio ir 
spaudos laisvės tikrai nėra, kad 
yra varžomos SSSR Konstitu
cijos piliečiams garantuotos tei
sės ir aš vėl pakartoju, kad tatai 
nebuvo priešsovietinė agitacija 
ar propaganda ir kad aš tik iš
reiškiau savo nuomonę.

O kas dėl kopijavimo prietai
so, kurį aš tariamai prašiau šuš- 
panovo importuoti iš užsienio, 
aš atsimenu, kad tikrai jo klau
siau, ar jis turėdamas užsieniuo
se reikalų negalėtų parvežti 
multiplikavimo mašinėlę ir jis 
atsakė, kad ilgą laiką jis į uažsie- 
nius nebebuvo siunčiamas, dėlto 
to padaryti negalėtų.

Prokuroras: Kam tamstai toks 
prietaisas buvo reikalingas?

Bukovskis: Man būtų galėjęs 
būti reikalingas kai kurios rū
šies medžiagai reprodukuoti.

Prokuroras: Būtent kokios 
rūšies,

Nuotrauka Kazio Sragausko

Trys gerai nusiteikusios lietuvaitės studentės, University of Michigan Ann Arbor'e, Mich., prie studentų 
mugėje, lietuviams skirtame kambaryje išdėstytų eksponatų. 1$ kairės: Rūta Kaunelytė, Birutė Kutkutė 

ir Marytė Norušytė.

Bukovskis
o metu?

Taigi,
ji:

jūsų susitikim
šušyanovas: 

pasakojo, kad 
vęs padėtas į 
ninę.

Prokuroras: Ar Bukovskis
jus prašė, kad vykdamas i tar
nybinę kelionę užsienin nupirk
tam jam kopijavimo Įranki?

Šušpanovas: Taip... tačiau 
kiek aš pamenu, tai prasidėjo 
mano paties iniciatyva. Aš jo 
paklausiau, ar... samizdato me
džiaga (namie perspausdini
mas) yra atliekama vien tik ra
šomosiomis mašinėlėmis, ir jis 
atsakė “Taip”.

Tuomet aš susidomėjau, dėl- 
ko negalėtų būti vartojamas 
koks nors pagerintas spausdini
mo metodas, kaip pavyzdžiui 
spausdinamoji mašina. Bukovs

jis man 
už kažką bu- 

psk-hiatrinę ligo-

kis atsakė, kad šiame krašte to
kios mašinos negalima gauti, 
kad tokią galima pirkti tik už
sienyje. Aš paklausiau, dėlko 
iis nepaprašo jam tokią atsiųsti, 
kadangi jis Leabejo turi ryšiu 
užsienyje. Bukovskis atsakė, 
kad jis pats i užsieni negali ke
liauti ir kitokiu galimybių ne
turi. pridurdamas “jūs keliau
jate į užsienius; pabandykite to
kie mašina parvežti”.

Nikitinskis (sekantis po šuš- 
panavo liudininkas) ; Bukovskis 
ir as pasižinome dar iš aštun
to skyriaus, .lis atvyko iš kitos 
mokyklos ir iš pirmos dienos pa
sirodė labai gabus, labai apsi
skaitęs, geras draugas. Nieko 
netrukus visi ji pamėgo. Jis vi
sada Luvo pa-.ruošės savo drau
gams padėti.

(Bus daugiau)

Bukovskis: Jokio ypatingo do
kumento aš galvoje neturėjau, 
tik principe... išreikšti kai ku
riuos savo asmeniškus įsitikini
mus arba kai kuriuos literatū
ros veikalus, kureiuos sunku yra 
gauti, kaip pav. Mandelštamo 
ar Achmatovos poemas.

Teisėjas: Eikite prie sekamo
jo kaltinimo.

Bukovskis: Trečiasis kaltina
mojo akto kaltinimas yra pa
remtas mano buvusio mokyklos 
kolegos Nikitinskio paliudiji
mais.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (18694959) metų 

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

'4 • . • ■
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 čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

Susitikimas apartmente
Mes su juo susitikome keletą 

kartų mano apartmente ir aš 
jam pasakiau, kad tai nėra ge
ra idėja čia vaikščioti, kadan
gi aš esu sekamas ir jis gali 
turėti sunkumų. Jis pasisakė ne
norįs tarnauti kariuomenėje. Ni
kitinskis dažnai man kal
bėdavo, kad jis galėtų, bet ką 
praleisti per pasų kontrolės punk
tą (aerodromo muitų inspekci
joje) ir man patardavo pasinau
doti ta proga kokiai medžiagai 
persiųsti į užsienius ar iš ten 
gauti.

Tuomet aš jam pasakiau, kad 
jei rasčiau ką nors tokį, kas su
tiktų iš užsienio atvežti kopijuo
jamą prietaisą (rotatorių), jo 
pagalba būtų reikalinga... bet 
aš nieko tokio negalėjau rasti.

■ Nikitinskis labai noriai suti
ko man pagelbėti ir kiekvieną 
kartą susitikęs klausinėjo, kuo

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT PER ANNUM 

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

PER ANNUM

$1000 or more 
certificates
1 year min.

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

LUB

PER ANNUM
Investment 

Bonus 
certificates

met man reiks. Toks keistas ska
tinimas privertė mane būti at
sargiu. Mane ėmė įtarimas, ar 
jis nebando mane išprovokuoti į 
skubų veiksmą vykdydamas 
KGB instrukcijas.

1970 metų gruodžio 31 d. ma
no apartmente, mano motinai 
esant kartu, aš jam pasakiau, 
kad man jo pagalba nereikalin
ga, kad tas planas yra perdaug 
rizikingas ir kad nėra nė vieno, 
kas sutiktų man tokį kopijavi
mo prietaisą atvežti. Nikitins
kis... argumentavo, kad tai bū
tų visiškai saugu, bet aš katego
riškai atsisakiau. Po šio pasi
kalbėjimo Nikitinskis pasidarė 
man labai šaltas ir mes daugiau 
nesimatėme.

Bukovskis pasakė, jog turint 
galvoje tai, kad jo skundikas 
prieš nueidamas į KGB kelis mė
nesius tylėjo, galima prileisti, 
kad jo šmugelio planą atmetus, 
KGB nusprendė jį kaip “netiku
sį provokatorių” panaudoti kaip 
liudininką. Toliau Bukovskis 
nupasakojo apie savo susitikimą 
su tais dviem kareiviais geležin
kelio stotyjf^.

1971 metų kovo mėnesį aš su 
draugu buvau Kursko geležin
kelio stotyje. Patarnautoja mu
du pasodino prie stalo, prie ku
rio jau sėdėjo du uniformuoti 
vyrai. Kaip dabar nustatyta, 
jiedu buvo Byshovas ir Taraso
vas. Aš anksčiau niekuomet ne
buvau jų matęs nei kada nors 
bemačiau paskui.

Man rodosi, kad aš jiems pa
sakiau, kad mūsų armija egzis
tuoja ne slopinti žmonių sąjū
džiui už ekonomines ir politines 
teises, bet mūsų kraštui nuo sve
timų priešų ginti. Jiedu buvo 
nuomonės, kad būdami kareiviai 
jie turi vykdyti bet kokius savo 
viršininkų įsakymus, įskaitant 
ir šaudymą į minią, jei toks įsa
kymas bus duotas.

Aš jų paklausiau: “Įsivaiz
duokite, pavyzdžiui, kad susi
daro situacija, kad rytoj visame 
krašte pakyla kainos ir praside
da populiarus nepasitenkinimas 
ir kad tarpe demonstrantų jūs 
pastebite mane, su kuriuo va
karykščiai turėjote draugingą ir 
taikingą pasikalbėjimą. Ar jūs 
šautumėte į mane ? “Taip” jiedu 
atsakė. “Ir mane užmuštumėt?” 
paklausiau. “Taip”, atsakė jie
du, “jei būtų įsakyta”.

Paskutinis kaltinimas

mes persiskyrėme ir daugiau 
nebesimatėme.

Prokuroras: Ar jiems sakei, 
kad mūsų krašte nėra asmeninės 
laisvės ?

Bukovskis: Kaip aš jau kar
tojau, tai yra mano įsitikinimas 
ir, galbūt tą įsitikinimą aš pa
reiškiau tiems žmonėms... bet aš 
niekados nesipriešinau Sovietų 
sistemai kaip politinei valdžios 
formai, dėl to negalėjau panašiai 
kam nors kalbėti.

Teisėjas: Eikite prie pasku
tinio kaltinimo punkto.

Bukovskis: Chalidze (Valeri
jus, pažįstamas) 1971 m. kovo 
28 d. per telefoną pakvietė ma
ne pas jį ateiti. Kai atvykau, jo 
apartmente buvo Belgijos pilie
tis, kurio aš niekados nebuvau 
sutikęs, vardu Hugo Sebrechts. 
Tai buvo vienintelis susitikimas, 
kokį aš su juo turėjau. Kartu 
taip pat buvo Volpinas (Aleksan
dras, kitas pažįstamas). Tarp 
Sebrechto ir Chalidzės prasidėjo 
diskusijos apie žmogaus Teisių 
Komitetą ir aš buvau vertėju. 
Po diskusijų aš išėjau. Sebrech- 
tui jokių dokumentų 'nedaviau 
ir tam įrodyti aš prašiau teis
mo pakviesti Volpiną ir Chali- 
dzę liudininkais, bet teismas at
sisakė tai padaryti.

Liudininkų apklausinėjimas
Prokuroras: (apklausinėda-

mas šušpanovą): Pabandyk at-

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

S. Petersonienė

mažiau kaip žaidimai ;xr 
ir žemčiūgų mūsų mažie-

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne 
crykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų 

pins bei jaunimui:
1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., ___r_ 

MUKĘS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio, 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
nažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota, 
bis leidinys. $1.50.

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

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
□ašakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
iidelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota. 64 
osL. kaina 5 dol.

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

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
'aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, S1.00.

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

telra 6 pasakos ir DVY- 
Abi gausiai ilius-

KIŠKELIS, pasaka
Didelio formato. 24 psl.. gra-

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

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 82.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui

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

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

Jie paklausė, kodėl aš manau, 
kad aš būčiau demonstratorių 
tarpe. Aš atsakiau jiems, kad 
aš esu jau daugiau nei vieną 
kartą persekiojamas už mano 
įsitikinimus ir papasakojau, kad 
apie mane yra žinoma Vakaruo
se ir kad aš turiu pažintis su kai 
kuriais užsienių koresponden
tais.

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Jiedu man nepatikėjo, tad aš 
jiems parodžiau savo užrašų kny
gutėje lapelį, kur buvo įrašyti 
kai kurie užsienių koresponden
tai. Bychovas vieną adresą išsi
rašė ir juokaudamas pasakė, kad 
jis patikrins. Aš pasiūliau, kad 
jis užsirašytų ir uano vardą ir 
telefoną, ką jis ir padarė. Po to

UNIVERSA
.........  —— • x * X ---S’ -L.

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Bandys atpiginti valdymo aparatą
Rusų okupuotoje Lietuvoje priveista nepaprastai 

daug kontrolierių, bet tų kontrolierių skaičiui galo nesi
mato. Esamiems kontrolieriams uždedamos didesnės pa
reigos ir jų skaičius didinamas.

Pavergtą kraštą kontroliuoja visame krašte laiko
mos gausios sovietų karo jėgos. Didesni sovietų armijos 
garnizonai laikomi Šiauliuose, Marijampolėje, Alytuje, 
Vilniuje, Klaipėdoje ir kitur. Labai atidžiai gyventojų 
nuotaikas seka prie sovietų šarvuočių, pėstininkų, avia
cijos ir laivyno veikianti gausi karo žvalgyba ir policija. 
Kiekvienu didesnės Įtampos laikotarpiu karo policija at
skiria rusų karius nuo gyventojų ir uždaro juos kareivi
nėse. Jeigu būtų reikalo, šarvuočiai tuojau paleisti nepa
tenkintiems malšinti

Be karo policijos lietuvius seka rusų vidaus reikalų 
ministerijai priklausantieji čekistai. Jie palaiko susisie
kimą su Maskva ir kiekvieną valandą informuoja impe
rijos sostinę apie krašto gyventojų nuotaikas. Rusams 
labai daug šioje srityje padeda Lietuvos komunistų par
tijos nariai. Jie taip pat praneša centrui gyventojų nuo
taikas ir yra pasiryžę imtis ginklo i r padėti rusams pri
mesti savo valią. Prie kontrolierių reikia priskaityti kiek
vieną valstybės tarnautoją, dirbantį atsakomingą darbą 
bet kurioje tarnyboje.

Bet šių kontrolierių rusams neužteko pokario metais, 
neužtenka ir šiandien, nors ten jau “įvestas socializmas” 
ir pradėti dėti “komunistinės statybos” pagrindai. Lie
tuvoje skelbiami dideli planai, o radijas kalba apie “lai
mėjimus”, bet kai praeina apsvaigimas, tai tada pripa
žįstama, kad sėkmingai rusams pieną pristatinėjo tik
tai 141 ūkis, o visi kiti ūkiai neatidavė rusams viso pieno 
ir riebalų. Be to, namų statyba žymiai pabrango. Naujai 
rusų paskirti kontrolieriai turi ištirti, kodėl “komunis
tinėje santvarkoje”, kur nėra jokios konkurencijos, ga
lėtų taip pabrangti kaimiečiams reikalingų 
statyba.

Vilniuje leidžiamas komunistų partijos 
mestos “tarybinės” vyriausybės organas
tuo klausimu įspėti kraštą. Be visos eilės kontrolieriams 
primetamų pareigų, Tiesos redaktorius dar šitaip rašo:

— “Dideli uždaviniai liaudies kontrolieriams iškilę 
ir stiprinant kovą už socialistinės nuosavybės apsau
gą. Niekas liaudies kontrolei nekelia uždavinio, kad

gyvenviečių

ir rusų pri- 
rado reikalo

NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS
VERGIJOJE

16
Tik pagalvokite, tuos pinigus atvežę 7 

vyrai per naktį vargsta be miego banko 
laukiamajame kambaryje, o rytojaus die
ną, grįždami Į Vilkaviški, jie tuos pinigus 
vėl pasiima ir važiuoja labai skubėdami 
atgal. Mes gi. nenorėdami sau darbo užsi
krauti, atvežtuosius pinigus netikriname, 
o tik uždarome piniginius maišelius savo 
sandėliu ir rytojaus dienai Įdienojus tuos 
pačius maišelius su pinigais atiduodame 
juos atvežusiems vyrams.

Svarbu paminėti, kad visi piniginiai 
transportai iš Maskvos ir iš vietinių skyrių 
Kauną pasiekdavo nakties metu, maždaug 
tarp antros ir penktos valandos ryto. Ka
dangi aš , turėdamas vieną iš trijų centri
nio sandėlio raktų, visad turėjau prie tų 
pinigų priėmimo ir išsiuntimo dalyvauti, 
tad iš darbo trumpam grįždavau namo tik 
apie 5:30 vai. ryto. Porą valandų pamiego
jęs, aštuntą vai. ryto turėdavau skubėti Į 
banką: reikėjo labai saugotis pavėlavimų.

VORAI PAVERGTAME KRAŠTE 
TINKLUS REZGE

Per dienų dienas ir naktis dirbant rusų 
bolševikiniais metodais aprašomą darbą, 
žmogus tampi kažkokiu automatu — robo
tu. Galva nuo persidirbimo aptingo, svai
go ir sunku buvo galvoti. Aš džiaugiausi,

ČIKAGOS ALTOS SUSIRINKIMAS
Kovo 24 dieną Altos patal

pose įvyko Čikagos Lietuvių 
Tarybos susirinkimas, kuria
me pirm. Julius Pakalka ir kiti 
valdybos nariai papasakojo 
apie praėjusio Vasario 16 d. 
minėjimo darbus ir jo rezulta
tus. J. Pakalka priminė, kad 
pas merą Daley buvo lietuvių 
delegacija, kuri jam ir jo žino 
nai padovanojo Sibiro lietuvai
čių maldaknyges, kuriomis me 
ras labai domėjosi. Mero Įstai
ga buvo žadėjusi atsiųsti į mi
nėjimą nors telegramą, nes 
meras pats dalyvauti negalė
jęs, tačiau telegramos nesu
laukta, galimas daiktas, dėl

to, kad minėjime kalbėjo res
publikonų partijos pirminin
kas sen. Dole.

Prieš minėjimą buvo išsiun
tinėta apie 2,000 laiškų, čia ir 
vėl paaiškėjo , kad kartoteka 
nėra visai tiksli, daug šeimų 
gavo po kelis laiškus, kas žmo
nes erzina. • Mėginta adresus 
pasiskolinti iš peticijų lapų. 
Bet ir čia kai kurios šeimos pa
sirašė keliuose lapuose, taip, 
kad jos gavo tiek laiškų, kiek 
jų parašų buvo peticijose.

J. Pakalka nurodė, kad nors 
ir buvo prašyta atskirų minėji
mų neruošti, prieš pagrindinį 
minėjimą miesto centre, Čika-

ji tik gaudytų liaudies turto grobstytojus. Tai kitų 
organų funkcija. Tačiau liaudies kontrolieriai turi 
išaiškinti tas priežastis, kurios atveria galimybes 
nesąžiningiems žmonėms grobstyti socialistinę nuo
savybę, ir užkirsti joms kelią. Daug čia gali nuveikti 
liaudies kontrolės grupės. Penkmečio plano užduotys 
bus Įvykdytos sėkmingai, jei bus darnus ir valdymo 
aparatas. Todėl labai svarbu tobulinti jo darbą. Bet 
dar neretai šis uždavinys suprantamas labai viena
šališkai ir siaurai — kaip etatų mažinimas. Supran
tama, reikia rūpintis atpiginti valdymo aparatą”. 
(Tiesa, 1972 m. kovo 29 d., 1 psl.).
Vadinamų “liaudies kontrolierių” veiklą kontroliuo

ja komunistų partijos centro komitetas. Kontrolieriai 
privalo pranešti centro komitetui kiekvieną pastebėtą va
gystę ir prasilenkimą su Įstatymais, bet kontrolieriai ne
turi teisės kelti bylos ar traukti atsakomybėn nusikaltė
lius. Centro komitetas nusprendžia, kada nusikaltėlius 
traukti teisman ir bausti. “Liaudies kontrolieriams” ban
doma primesti atsakomybė už nepaprastai brangų kraš
to valdymo aparatą, bet kiekvieną valstybės tarnautoją 
samdo partijos centro skirti žmonės. Be centro žinios 
plaukas negali nukristi nuo galvos, o dabar kontrolie
riams nori primesti atsakomybę už nepaprastai brangų 
valdymo aparatą.

Kolchozų ir dirbtuvėlių sandėlius “tarybinėje” Lie
tuvoje saugo rusų atsiųsti ir komunistų patvirtinti direk
toriai, samdomi sargai ir kitokį pareigūnai, bet jie ne
pajėgia apsaugoti valstybės turto nuo grobstytoji^. Vals
tybės turtą saugo ir gina eibės policininkų,* prokurorų, 
komunistų partijos narių ir slaptai po Lietuvą zujančių 
Įvairių Maskvos agentų. Bet visi šie komunistų atvežti 
žmonės valstybės turto neapsaugo. Juo daugiau sargų ir I 
saugotojų, tuo daugiau turto dingsta. Dingsta todėl, kad' 
jį vagia patys komunistai. Jie prisivagia geriausio mais
to, geriausių drabužių, pasiima geriausius butus. Kraš
te jie ruošia didžiausias išgertuves ir vaišina iš Rusijos 
gilumos atvažiavusius giminaičius. Jie grobsto valstybės 
turtą, nes jaučiasi pilnais krašto šeimininkais. “Tarybi
nė” policija grobstytojų nesučiumpa. Atsirado reikalas Į 
grobstytojų gaudymą Įkinkyti “liaudies kontrolierius”, 
partijos centro komiteto kontroliuojamus. Iš anksto ga
lime pasakyti, kad didžiausių grobstytojų kontrolieriai 
nesučiups, nes varnas varnui niekad akies nekirto. Ga
lės būti nubaustas vienas kitas nekaltas žmogus, bet cen
tro komitetas dabos, kad kontrolieriai neužkabintų nė 
vieno Įtakingesnio partijos nario.

kad dar galėjau galvoti bent kiek, kiek 
reikėjo man pavestą darbą atlikti. Pra
džioje pynėsi mintys ir klausimai: “Už ką? 
Kodėl jie mus taip kankina?” Gyvenimas 
sunkėjo ir blogėjo beveik kasdieną. Užsie
nio spaudos balsas jau nebebuvo girdimas: 
nebebuvo įsileidžiami jokie vakarų Euro
pos laikraščiai. Radijas ... Radijo iš Va
karų pranešamas žinias vienas kitas nu
girsdavo. Ret tos žinios tik slaptai tebuvo 
drąsesniųjų lietuvių pasiklausomos. Ruvo 
■viskas uždrausta. Ir tų gandonešių jau be
veik nebesutikdavome. Tačiau Maskva ne
pagailėjo pavergtam kraštui vorų, kurie 
ėjo politvadovų ir komisarų pareigas mūsų 
krašte. Jie buvo stalininės — lenininės 
“religijos” dvasiškiai. Jie viską žinojo. Nie
kados “neklydo”. Tie vorai aprezgė savo 
voratinkliu mūsų banko kiekvieną skyrelį. 
O mes tebuvome tik tos. Į voratinklį įsipai
niojusios zvimbiančios muselės.

Iš visų banko tarnautojų kadrų sky
rius pareikalavo užpildyti visiems išdalin
tas anketas — klausimų ir atsakymų blan
kus. Reikalauta griežtai laikytis teisybės. 
Pagauti meluoją būsią tuoj suimti ir... su
diev, mielas krašte ir šeima! Reikėjo ap
rašyti. kiek ir kokį turtą turėjai anksčiau, 
ir kiek dabar. Nurodyti turimą nuosavy
bę. judomą ir nejudomą turtą, pasaulė
žvalgą. ką ir kur veikei, kokiose organi
zacijose bei draugijose dirbai per 22-jus 
metus? Ar turi užsienyje giminių, kur? 
Ar esi gyvenęs užsienyje ir kokiose valsty
bėse? Ar susirašinėji arba ar bandai susi
rašyti su jais?

Vladas Šoliūnas 
apyskaitą raštu, 
kad šiais metais

goję ir apylinkėse įvyko keturi 
mažesni minėjimai. Kalbėda
mas apie patį minėjimą pirmi
ninkas nurodė, kad atsiliepi
mų būta įvairių. Vieni gyrė, 
kad jis ruoštas miesto centre, 
kiti dėl tos pačios priežasties 
peikė, ypač marketparkiečiai, 
įpratę pėsčiomis į minėjimą 
ateiti. Vieniems programa pa
sirodžiusi per ilga, kitiems — 
labai gera. Kaip paprastai, 
vertinimų būta įvairių.

Toliau pirmininkas J. Pa
kalka priminė, kad šį kartą 
minėjime dalyvavo nemažas 
jaunimo skaičius. Nemokamų 
bilietų buvo išdalinta: 173 — 
skautams, 15 — ateitininkams, 
Pedagoginiam institutui — 45, 
neolituanams — 20, Donelaičio 
mokyklai — 91, Aukštesniajai 
Lituanistinei — 116, Cicero 
mokyklai — 50, Margučio jau
nimo grupei — 25. Dar buvo 
pigiai parduota 110 bilietų skau
tams, gavo bilietus ir chorų da 
lyviai bei minėjimo darbinin
kai. įvairiems politikams ir ki 
tų tautybių svečiams išdalinta 
14 bilietų.

Iždininkas 
išdalino savo 
Iš jos matosi,
aukotojai laisvinimo darbams 
Čikagoje sudėjo 7888 dolerius. 
Pats koncertas finansine pras
me neapsimokėjo, nes Įvairių 
išlaidų buvo 4668 dol., o paja
mų iš parduotų bilietų gauta 
tik 4297 dol. Reiškia, neskai
tant surinktų minėjime ar prieš 
jį aukų, pats koncertas davė 
nepriteklių — 370 dol.

Diskusijose tarybos nariai 
irgi pareiškė įvairių nuomonių. 
Vieni įrodinėjo, kad ateityje 
reikia vengti ruošti minėjimus 
brangiose “žydų” salėse, o rei
kia pasitenkinti, kad ir mažes
nėmis, savomis salėmis. Kiti 
aiškino, kad minėjimų tikslas 
nėra vien pinigų surinkimas 
ar dideli pelnai, bet ir repre
zentacija amerikiečių visuo
menėje ir spaudoje. Jau se
niai apie Vasario 16 d. minėji
mus Čikagoje nebuvę tokių il
gų, išsamių spaudos atsiliepi
mų, kaip po šio minėjimo. 
Pridedant dar gausų jaunimo 
suvarymą į minėjimą, jis lai
kytinas labai pavykusiu.

Išdiskutavus įvairius praėju
sio minėjimo privalumus ir 
trūkumus, klausimas buvo pa
liktas ateities valdybų nuožiū-. 
rai. Dauguma dalyvių reiškė 
nuomonę, kad bent retkar
čiais vertėtų suruošti ir iškil- 
mingesnius minėjimus centre.

Nauja Čikagos Altos valdy
ba bus renkama balandžio 9 
d. tarybos šaukiamoje Čikagos 
organizacijų konferencijoje, 
kuri įvyks Pakel banko patal
pose. Prieš tą konferenciją iž-

Mums buvo aišku, ko siekia NKVD 
slaptoji tarnyba. Tomis anketomis buvo 
siekiama sužinoti kiekvieno tarnautojo 
praeiti. Tokias anketas pildydavome be
veik periodiškai. Reikalaujama buvo 6-šių 
nuotraukų. Esą, jos reikalingos kadrų 
skyriui...

Bolševikai i mus žiūrėjo pro savo žiū
roną ir matė mumyse nacius, fašistus ir 
kontrrevoliucionierius, sabotažnlkus. Ieš
kojo progos tik prisikabinti. Anketas už- 
pildydavome labai atsargiai. Ir daugelis 
mūsų darė pagrindinę klaidą: stengėsi Į 
klausimus atsakyti su padoraus lietuvio 
sąžinės atsakomybe. Kaip kunigui per iš
pažinti... Nuolatiniai tų anketų užpildy
mo pakartojimai buvo reikalingi tam. kad 
mes. lietuviai, padarytume kur klaidą. Ne 
visi tai suprato.

Ką jautė, ką išgyveno kiti — nežinau. 
Bet buvę policijos pareigūnai, šauliai, ka
riškiai ir turtingesnieji iš proto kraustėsi. 
Tokie žmonės rusams bolševikams buvo 
nusikaltėliai. Dažniausiai jie skundėsi ir 
baiminosi dėl savo praeities: politinių pa
žiūrų, dėl savo turėto turto, kokio ūkelio, 
dvarelio ar namelio. Su vienu kitu teko ir 
man pasikalbėti. Jie man pavydėdavo, sa
kydami:

“Draugui gerai: neturi jokio turto — 
judomo ir nejudomo, be to, kiek žinoma, 
nepriklausei jokiai politinei partijai. Per
daug netaupei, “ant platesnės kojos” gy
venai. ..

Teisybę patsakius... pinigai prie ma
nęs nesiklijavo: visad bepinigis, plikis. O

LIETUVIŲ MALDOS DEMONSTRACIJA
Balandžio 1 d. 12 vai. Čika

gos miesto centre prie Civic 
Centro Įvyko protesto demon
stracija, kuri buvo pavadinta 
Maldos demonstracija.

Maldos demonstraciją trum
pa kalbele atidarė jėzuitas ku
nigas Gediminas Kijauskas ir 
programai vesti pakvietė Kari- 
lę Valaitienę. Kalbėjo vysku
pas Vincentas Brizgys, trum
pai peržvelgdamas rusų “ge
rus darbelius”, ypač pabrėž
damas tikinčiųjų persekioji
mą ir jų kančių pasauliui pa
skelbimą.

Po to visa minia sugiedojo 
religinį himną “Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė”. Dar 
trumpai kalbėjo (gal tiksliau 
bus meldėsi) evangelikų refor
matų kunigas Povilas Dilys ir 
kunigas Gediminas Kijauskas. 
Karilė Valaitienė perskaitė, ro
dos, kongresmąno Pucinskio 
ir ukrainiečių atsiųstus lietu
viam raštus. Kelios tautiniais 
rūbais apsirengusios mergaitės 
perskaitė Sibire lietuvaičių 
parašytas maldeles.

Peticiją reprezentavo Algis 
Jasaitis, Jurgis Bradūnas, Gra
žina Vindašiūtė, Vytas Narutis 
ir Giedrė Čepaitė. Peticiją per
skaitė Rimas Černius.

Maldos demonstracija buvo 
užbaigta Lietuvos himnu.

Tribūnoje, be kitų vėliavų, 
buvo ir Latvijos vėliava. Taip 
pat lietuviams reiškė simpati
jas ir kubiečiai, nešiodami di
deli plakatą su nukreiptu prieš 
komunistus šūkiu. Dalyvių ga
lėjo būti apie 1200 asmenų. 
Plakatų su įvairiais patrioti
niais ir religiniais šūkiais prieš 
Lietuvos pavergėjus — rusus 
buvo kelios dešimtys. Vienas 
iš jų gana orginalus. Retežiais 
supančiotas ir per visą kūną 
suraizgytas vyras stovėjo su 
dideliu plakatu, kuriame reikš
tas protestas dėl persekiojimo 
tikinčiųjų krikščionių, žydų ir 
kitų. Viršuje plakate kryžius ir 
Kristaus paveikslas. Tribūno- 
noje ant didoko kryžiaus pri
kalta Lietuvos vėliava ir šalia 
didelis juodas kaspinas. Beje, 
kelis žodžius tarė ir kandida
tuojąs į kongresmanus Kol- 
man. Pravartu rengėjams ir 
kalbėtojams padėkoti už neil
gas kalbas.

• Visa programa vyko anglų 
kalba. Tik religinė dalis ir tau
tinis himnas buvo atliktas lie
tuviškai. (Šių demonstracijų 
trumpą ištraukėlę teko matyti 
televizijos 7 kanale).

Čia gal bus ne pro šalį sumi
nėti kai kurias nugirstas pas
tabas dėl surengtos demon
stracijos.

1. Vos vyskupui Brizgiui bai 
gus kalbėti, iš kažkur tribūno
je atsiradęs jaunas vyrukas 
(ciceriškis Šumanas) per mik
rofoną pradėjo rėkauti, kad 
visi privalą klauptis. Iš karto 
dar niekas nesiklaupė, bet po 
trumpos valandėlės, vienam 
kitam atsiklaupus, klaupėsi tri 
būnoje stovėję keli kunigai, 
klaupėsi ir visi dalyviai, šalia 
klaupdamosi senutė tarė: “Kaž 
koks vaikinas įsakinėja klauptis 
ir visi klaupiasi. Tur būt, no
ri išjuokti vyskupą ir kunigus”. 
Kitas senyvo amžiaus vyras 
keldamasis sako: - “O Dieve, 
kam tas reikalinga. Atsiklaup
ti dar šiaip taip atsiklaupiau, . 
bet atsikėlimas man jau baisiai 
skausmingas ir vargingas”. Na, 
ir iš tiesų ant šlapio ir šalto ce 
mentinio grindinio klupdyti 
žmones, tai jau nei šis, nei tas.

2. Lietuvoje pritrūkę kant
rybės mūsų sesės ir broliai, ri
zikuodami gyvybėmis ar Sibi
ro tremtimi, net per 17,000 pa
dėjo savo parašus, protestuo
dami prieš jų religinių Įsitiki
nimų varžymą ir kunigų tik už 
katekizmo mokymo baudimą. 
Mes čia gyvendami vadinamo
je antroje lietuvių sostinėje 
Čikagoje Į Maldos demonstra
ciją susirenkame vos 1000 as
menų. Gėda! Bet iš kitos pu
sės, daug kas kalbėjo, kad rei
kia kaltinti ne lietuvius, bet 
šių (demonstracijų rengėjus. 
Didysis šeštadienis. Daug kas 
iš ryto eina į bažnyčią. Šeimi
ninkės ruošiasi iškilmingiau 
Velykas sutikti. Reikia apsi
pirkti, apsivalyti. Be to dar, 
sniegas ir šaltas oras. Juk ga
lima buvo po Velykų šias de
monstracijas surengti. Tikrai 
būtij susirinkę, jeigu ne kelio
lika, tai bent keletas tūkstan
čių žmonių. Stasys Juškėnas

do globėjai buvo įpareigoti pa
daryti iždo ir turto reviziją. 
Susirinkimas išsiskirstė, padė
kojęs J. Pakalkai už praėjusių 
metų darbą valdybos pirminiu 
ko vietoje. Iš savo pusės pir
mininkas dėkojo visiems talki
ninkams ir ypač Čikagos visuo
menei, gausiai rėmusiai tary
bos darbus. Narys

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

skolų ir aš turėjau. Tiems, kurie turėjo 
skolų, o ne santaupų ar nejudamo turto, 
buvo prie bolševikų lyg ir geriau. Vadina
si, proletaras...

Mes labai tūžome dėl nepabaigiamo po
litinio švietimo, “polit - učiobos”. Sąkyr 
sim, dienos metu, pačiame darbo įkaršty, 
ateina politvadovas: vienas rusas, kitas — 
žydelis. Ir kalba, kalba apie leninizmo, 
stalinizmo, komunizmo didžiuosius poli
tinius ir ekonominius pranašumus. Na, 
niekad neužmiršdavo pagarbinti “tėvo” 
Stalino ir kitų Maskvoj gyvenančių raudo
nųjų šventųjų. Jie nuoširdžiai stengėsi mus 
Įtikinti, kad marksizmas - leninizmas - sta
linizmas yra visų mokslų didžiausias moks
las! Be to, pabrėždavo, kad ateity nebe
bus jokių tautų pasauly, kitų valstybių, o 
tik liksianti vien sovietų sąjunga — Mas
kvos komunistų partijos valdoma raudo
noji imperija. Toliau tie politvadovai pa
brėždavo. kad šioje imperijoje bus varto
jama tik rusų kalbą...

Kiek atsimenu, jie sakydavo:
“čtob poznat sovietskuju kultūrų ir vi- 

soko — naučno techničeskija dostiženįja, 
vse narodny mira dolžny izuačat russkij 
jazyk, jazyk budaščevo vsech narodov. 
Sovreinenno isčeznut vse narody ir gosu- 
darstva v mirė, sovremenem takže iščez- 
nut vsie jazyki mira, no ostanetsia iedinst- 
vennyj russkij jazyk — jazyk naučno lite
ra turnyj, jazyk vsemirnyj. Ostanietsia tol- 
ko odno vsemirnoe gosudarsto: velykij 
so vietskij sojuz T
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Pagaliau atplasnojo saulės spinduliais, 
šviesa ir šilima pasipuošęs Lietuvos žavin
gasis pavasaris. Tai buvo 1941 metai. Ge
raisiais Lietuvos metais praeity kiekvieną 
laisvalaiki ar šventadienį išnaudodavome 
pasigėrėti pavasario grožybėmis. Bėgda
vome pasižiūrėti, kaip įšėlęs pavasario Ne
munas gaivališka jėga laužydavo jam lais
vę varžantį ir kvėpuoti neleidžiantį storą 
ledą. Prie tiltų susigrūsdavo ledų lytys: 
musų pionieriai iš Šančių sprogdindavo 
tuos susigrūdimo židinius, kad ledai nenu
griautų tiltų. O pasitaikydavo, kad ir nu
griaudavo 1

Dar gi nėra laiko. Buvome prirakinti 
prie beprotiškų ir nepabaigiamų maskvi- 
nių darbų. Velykos jau nebebuvo šven
čiamos. .. kaip ir kitos Lietuvoje Švęstos 
dienos — šventadieniai. Tikėjomės, kad 
kiek gausime poilsio bent pirmosios gegu
žės šventės proga. Tai dienai buvo ruošia
masi jau prieš mėnesį. Dailininkai tapė 
muskulingus, kumščius iškėlusius darbi
ninkus. Plakatuose buvo vaizduojami 
“laimingos” senatvės sulaukę pensininkai, 
patogiai gerią iš “samovarų” arbatą...

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO akinius

2858 W. 63rd STREET
Ofiso PRospect 8-3229
Rezid. telef.: WAlbroolc 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

CHICAGOS L DRAUGIJŲ 1972 M, VALDYBOS

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUCERIJa ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6449 So. Pui*»ic{ Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO VAL
DYBA 1972 METAMS — Pirmininkas 

Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave., teL 585-5611; Vicepirminin
kas Rose Didžgalvis, 3803 S. Union 
Avė., tel. 927-b660; Nutarimų rast. 
Joseph Keturakis. 4436 So. Califor
nia Ave., tel. 52o-2553; Finansų 
rašt. Herman Dama, 4405 So. Wash
tenaw Ave., tel. 847-2774; Kontrolės 
rašt. Josephine Masilionis, 4636 So. 
Keating Ave., tel. 585-5611; Iždininkė 
Adella Šankus, 2520 W. 68 St., tek 
476-6399; Korespondentas Antanas 
Jusas, 2030 W. 23 St.. teL 927-8989; 
— Klubo susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio ketvirtą sekmadienį, 
1:00 vaL popiet Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima
mi nuo 16 iki 50 metų.

So. Rockwell St.; Kasininkas — Ma
ry Radziukenas, 6804 So. Artesian 
Ave. ; Finansų rašt. — B. žemgulis, 
2535 W. 42nd St., teL VI 7-2879; 
Nutarimų rašt. — V. Juška. 5717 S. 
LefUn Si.; Kontrolės rašt. — A. Ra
dziukenas, 6804 So. Artesian Ave. 
— Susirinkimai vyksta kas antrą 
antradienį, 7 vaL vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd Si.

•lef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. C K. BOBELIS
R

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Pox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 5S, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 at STREET 
Ofisai: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir ieštad. tiktai eusitarua.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1972 METAMS — Pirmininkas 

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave.. teL 778-6536; Vicepirmininkas 
Frank Padžiukas, 6918 So. Artesian 
Ave.. teL 778-1624; Nutarimų rašt 
Rožė Didžgalvienė. 3808 So. Union 
Ave., teL 927-8660; Finansų rast. 
Bernice Žemgulis, 2530 W. 42 St, 
tel. 847-2879; Iždo globėjas Julius 
Klimas, 5602 So. Nordica Avė., tel. 
586-1592; Kasininkas Lijo Genio- 
tis, 2222 West 24 Street, telefonas 
3763980; Korespondentas Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave., teL 
778-6536. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie

nį, 7:00 vai. vak., Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima
mi nuo 16 iki 58 metų.

ZARASIŠKIŲ KLUBO VALDYBA 1972 
METAMS — Pirmininkas Petras Ble- 

kys, 7006 So. Rockwell St., telef. 
HE 4-9916; Vicepirmininkas Alfon
sas čičelis, 7125 So. Whipple St, 
tel. WA 5-6527, Sekretorius — Mi
kalina Bikulčienė, 1622 So. 50 Ct, 
Cicero, tel. OL 63826, Finansų se
kretorius — Petras Anužis, telef. 
778-2145; Kasininkas — Emilija Sur
vila, 5601 So. Monitor, teL 582-3612. 
Direktoriai — Sophie Venco, Bro
nius Bikulčius ir Povilas Peškaitis.

UTENOS APSKRITIES DRAUGIŠKO 
KLUBO ^VALDYBA 1972 METAMS — 

Pirmininkas — K. Stukienė, 7242 
So. Francisco Ave., teL PR 7-8817; 
Vicepirmininkas — J. Šulcą, 3933

LIETUVIU MOTERŲ DRAUGUOS 
“APŠVIETA” VALDYBA 1972 ME
TAMS — Pirm. Stella K aula kis, 3247 

So. Emerald Ave., teL 225-3016; vi- 
cepirm. — Aldona Olis, 3439 West 
73 St., teL 925-9546; Nutarimų rašt. 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Avė., teL 927-8660; Finansų rašt. 
Joanna Zeivis, 3251 So. Green St, 
tel. 842-7838; iždo globėja Frances 
Wagner, 3238 So. Green St., telef. 
927-8839; iždininkė Anastazija Va
lančius, 2451 W. 46 St., teL 927-2197; 
Šeimininkė Adela Cuprinskas, 3227 
So. Emerald Ave., tel. 842-3148. — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadieni 2:00 vaL po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St, Narės priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO VALDYBA 1972 METAMS —

Pirmininkė Esiella McNamee, 6151 
So. Spaulding., teL 434-4936; Vice
pirmininkas Julia Sadauskas, 7222 S. 
Richmond SL, teL HE 4-7174; Nu
tarimų rašt Rožė Didžgalvienė. 
3808 So. Union Avė., tel. 927-8660; 
Finansų rašt. Bernice Žemgulis, 
2535 W. 42 St, teL 847-2879; Kon
trolės rašt. Josephine Masilionis. 
4636 So. Keating Ave., tel. 585-5611; 
Kasos globėjas Joseph Mikšis, 7251 
S. Francisco Ave., tel. 778-1740; 
Kasininkas Matt Povilaitis. 7050 S. 
Maplewood Ave., tel. 434-0267; Mar
šalka P. Masilionis, 4636 S. Keating 
Ave., teL 585-5611; Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, teL 4344936. — Susirinkimai 
Įvyksta kas kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį, 1:00 vai. popiet Hol
lywood svetainėj, 2417 W. 43 St. 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metų.

giau kaip 7,000 švilpynių, re
komenduotų kaip priemonė ko
vai su užpuolikais, švilpynių 
biznis toks sėkmingas, kad esą 
atsargų pritrūko, švilpynes su
galvojo ir rekomendavo kovai 
su kriminalu organizacija Pro
ject Whistle. Idėja yra paska
tinti piliečius, išgirdus švilpynės 
aliarmą, vieniems skubėti j pa
galbą, kitiems pūsti savo švil
pynes, kad policija išgirstų.

Projekto pirmininkas Ross 
Lathrop sako, kad atrodo, jog 
“išradimas” bus naudingas. 
Nors areštų dar nebuvę pada
ryta, bet keli pasikėsinimai už
pulti buvę nubaidyti.

Susirinkimų ir ųr-ensimų
PRANEŠIMAI

— Lietuviu Brighton Parko Motery 
klubo narių susirinkimas įvyks ket
virtadieni, balandžio 6 d. 8 vai. vak. 
Hollywood Inn salėje, 2417 W. 43rd 
St. Narės Prašomos atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės.

E. M. M.

— Upytės Draugiško klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks penktadienį, 
balandžio 7 dieną Hollywood salėje, 
2417 W7. 43rd St Pradžia 8 vai. vak. 
Nariai ir narės prašomi gausiai daly
vauti. nes turėsim daug svarbių rei
kalų aptarti. Svečiai, norintieji įsi
rašyti į klubą, esate kviečiami atsi
lankyti į mūsų susirinkimą. Po susi
rinkimo bus vaišės. A. Kalys

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GĖLININKĄ* 
(PLTRAMBNTAB) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai anm 

pili papuošimui ir sezoninė* 
kapams gėlė*.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/XJ 
5525 So. Harhm Ava. — 5U-122C

GUŽAUSKŲ
GEL£S VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
V— i

Rez.: Gi 84)873

DR. W. EISIN - EISiNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ. LIGOS 

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

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

GRADINSKAS

Dailininkui ir mielam bičiuliui
A. + A.

ZENONUI KOLBAI 
mirus,

Jo žmoną. Emą Gučiūtę - Kolbienę ir dukrą 
dailininkę Dalią, netekusias savo mylimo vy
ro ir tėvelio, graudaus skausmo valandoje 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Stefanija ir Kostas Rūkai 
ir Kostas Plepys

IEVAS IR SŪNUS i

MARQUETTE FUNERAL HOME
Street 
6-2345-6

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCELIŪNA1TĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teLvHE 4-l8lį arba RE 7-970C 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pinnad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

*1 PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

j LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA

2512 W. 47 ST. — FR 6-199t 
I LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKPAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — t’ilna apdraudė

- ŽEMA- KAINA
į .... R. . .Ė E. R Ė N ,A S, !
12642 W. 671 h Pi. WAibrook 5-8063

j MOVING
' Apdraustas perkraustymas
] iš ivairip atstump.
Į ANTANAS VILIMAS
I 823 West 34 Place
I Tel.: FRontier 6-1882

Plėšikai gaujomis 
plėšia autobusuose

Velykų šeštadienio rytą visas 
būrys jaunų plėšikų — viso 9, 
šiaurinėje miesto dalyje sulipo 
Į CTA autobusą ir apiplėšė 7 ke
leivius, atimdami iš jų $232 pi
nigais ir už $320 vertingesnių 
daiktų — žiedų, juvelių ir kt.

Policijos pranešimu, autobu
so šoferis sustojo prie Division 
ir Larabee gatvių paimti lauku-

KAROLIUI . BANIUI 
mirus,

reiškia nuoširdžią užuojautą Jo žmonai Ele
nai ir jos sūnums taip pat jų šeimoms.

Lidija Skipitienė
Rapolas Skipitis 
Juozas Matukas ir 
Jonas Sadūnas

sį jauną vyrą. Vos Įlipęs šis iš
sitraukė revolverį .ir paskelbęs, 
kad tai apiplėšimas — pasišau
kė iš gatvės dar 8 tarp 20 ir 25 
m. amžiaus pištalietais ir šautu
vais ginkluotus banditus, kurie 
keleivius “apvalę”, autobusą 
apleido ir pėsčiomis nuėjo.

Nilo užpuolikų gintis 
pataria švilpynėmis

.Nuo praeito kovo mėn. pra- 
džos viename tik Park - Ken
wood distrikfe parduota dau-

—■■ . «.■■■' ■ ' M- »■ 1 < I.m e—I

JAV aviacijos pulkininkui
-RIČARDUI A. GUSSENUI

mirus, Jo tėvams — Dr. Antanui J. Gusse- 
nui, motinai Onai ir žmonai Eleonorai nuo
širdžią užuojautą reiškia

Ona ir Kazys Dėveikiai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I

... j: >

LA’DOTUV’U direktoriai Ji

OOVYbAS F. GAISAS 'GERALDAS f. DAIMID j

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE '
TeL: Y Ards 7-1741-1742 j

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

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.

DR. LEONAS SE1,BŪTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

T
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos is W0PA, į 

1490 kiL A. M.
i Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma •
i dienio iki penktadienio 11—12' 

vai. ryto. — šeštadieni ir sek-i
I madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL į 
Į ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413 
*į 7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
t CHICAGO. ILL. BOti29
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SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ į 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS* į

IBM■■■■■■■■ ■■■*■■■■■>BĖf
POEZIJOS VEIKALAI

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

A. + A. MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ANTOINETTE ADINT
Pagal tėvus Juzelnas

Gyv. 2719 W. 39th Place
Mirė 1972 m. balandžio mėn. 3 dieną, 5:00 vai. ryto, sulaukusi 

63 metų amžiaus. Gimusi Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Mary Molis, žentas John, ir Sally 

Norville, žentas Raymond, 6 anūkai — Elizabeth, Barbara, Gregg 
Laurence, Thomas ir Christopher, 2 seserys — Barbara Zapolis ir 
Mary Šimkus, švogeris Alex, brolis Frank Juzelnas, švogerka Angela 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė St. Agnes Altar and Rosary Society, Lietuvių Suvalkie
čių Draugijai ir SLA 260 kuopai.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje. 4348 So. California Ave.
Vietoj gėlių prašoma aukoti American Cancer Society.
Ketvirtadienį, balandžio 6 dieną 8:45 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į St. Agnes parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antoinette Adint giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, seserys, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

NARIAI:
Chicagog
Lietuvių
Laidotuvių 
Dijrektornj 
Associxcijog

AMBULANCE 
PATARNAV1 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ 
t 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO 
DALYSE

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika, spec. MOTERŲ ligoi 
Oflsat: 2652 WEST 59th STREET 

TaL: PR « -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.

Vj Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

24S4 WEST 7Ttf STREET
Ofiso talaf.* HEmlock 4-2123
Raxld. te!<č~ 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.
* ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
VV Aparatai - Protezai, Med. Bap 

dažai. Spėefal! pagalbi kėlom
* (Arch Support*) ir t. t

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

Telef.: PRospect 6-5084

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina SL—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos,

Kišeninio formato, 157 psL $2.00. _
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169

psl. Kaina S3.00. a .
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles. 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

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

13. Na’das Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, ^5 psl. Sl.&O.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika. 167 psL, S3D0.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI'. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., S1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 
psl S1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti j Naujiem* 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU, Chicago, IIL 60608

(SBisiiEREtiisittiBiiiDaKtaeieBBiiiigtac

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LJTUANICA AVENUE. Phone: Y Aras 7-3401

♦ ’v —i..*- ' . K <L- * ... > _ * -1 .. " r

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė.; Cicero, UL Phonė: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: Y Arai 7-113^-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WESf 23rd PLACE Virginia 7-667.

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 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 I62nd ST. Phone COmmodore 4-2228
<outh Holland. Illinoia
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BRANGI SVEIKATA
“Revoliucija” ligoninėse 

skaitoma nebeišvengiama
Per praeitus 5 metus atlygi

nimas už ligoninių patarnavi
mą JAV-bėsc pakilo 95 nuo
šimčiais. Net pats Amerikos 
Ligoninių Sąjungos (A.H.A.) 
direktorius Kenneth William
son. pradėjęs “drąsiai kalbė
ti apie Amerikos sveikatos glo
bos revoliuciją”, praneša Chi
cago Tribune atstovė Louise 
Hutchinson iš Washingtono.

, kuri apima 7,126 li- 
indorsavo biliaus pa
kari Kongresui itei- 

l'llman (D. Ore.), 
bilijonais pakelti 
ligoninėms išlai-

A. H. A. 
go n i nes. 
siūlymą, 
kė atsl. Al. 
siekiant $6 
federalines 
das.

Ligoninės
biznis ir didžiumoje nepelnin
gas. 1970 metais, pasak fede- 
ralini raportą ligoninių turtas 
siekė arti $36.1 bilijonų, tu
rėjo 1.62 milijonus lovų ir per 
metus priėmė 31.8 milijonus 
žmonių, be to, aptarnavo 181 
milijoną besilankančių paci
entų. Išlaidos siekė $25.5 bili
jonus; vien algoms išleista 
$16 bilijonų.

Williamson spėja, kad ligo
ninių išlaidos per ateinančius 
metus vis kils tarp 12 ir 16 nuo 
šimčiii kasmet. Brangimas vėl

esančios didelis

prasidės kai tik bus nuimti pre 
zidento Ni.xono įvesti kainu kė-

4. C

limo suvaržvmai.

MEDICARE, MEDICAID
Kuo skiriasi dvi sveikatos 

globos rūšys — Medicare ir Me
dicaid? Į ši daugelio keliamą

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. 7 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos 
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.

Istoriniai DLK Vy 
j kaimynų istoriją

progomis. Jas ii 
atsiuntus čeki ai

1739 South Halsted Street, Chicago, Ilk 60608

*
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką. 
Kieti viršeliai 54,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago. Illinois 3060S

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

j SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCHS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Z50( W 69th St., Chicago, HI. 60629. - Tel. WA 5-2737 
J333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

MOVING - Apdraustas perkraustymas 
i>igųf ir a^žiningaF patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust kny^a. Kaina $1.50

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
Z. ^ugustaičio knygą galima gauti '^Naujienose” darbo valandomis 
Kas negali užeiti į "Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

>

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

6 — NAUJIfiNOS, CHICAGO 8, ILL,— WEDNESDAY, APRIL 5, 1972 ,

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir (rengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

a)% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
.alums ir išsimokėtinai. Aptarnauju 

lietuviai.
SOUTHWEST FUKNITURE CO.

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

ROOMS WANTED 
Ieško Kambarių

LIETUVIS PENSININKAS ieško kam
bario ramiam name Marquette Parko 

apylinkėje.
- Tel. LA 3-8248.

Field House salėje ruošia sim- 
poziuniy 
reikalais, 
t v tos trvs nio-

Pas-
su- 

vice-

lietuvybės išlikimo 
I’agrindinės nuina- 

leinos: šeima 
kykla ir Bendruomenė,
kaitininkus įsipareigojo 
rasti pirm. J. Jasaitis ir 
pirm, švietimo reikalams A. 
Juškevičius. Visuomenė malo 
niai kviečiama atsilankvti.

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, KREIPKITE! Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

VERTIMAINAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

klausimą atsako Social Securi
ty administracija:

Abidvi šios programos yra 
Social Security Act (įstatymo) 
dalys, kurių pirmoji y:a tvar
koma Social Security Adminis
tracijos, o antroji arba Medi
caid yra tvarkoma vietinių lab
daros įstaigų, šiaip kaip Medi
care taip Medicaid padeda žmo
nėms apmokėti medicinos sąs
kaitas.

Medicare apima visus žmo
nes, sulaukusius 65 metų am
žiaus, nepaisant jų pajamų.

Medicaid yra tik žemų paja
mų ir neišgalintiems žmonėms, 
tokiems kaip 
(virš 65 metų),
šiems ir šeimoms 
vaikais.

Medicare yra 
draudos programa, finansuoja
ma pačių dirbančiųjų atskaity
mai iš jų uždarbio. Medicare 
apmoka medicinos ir ligoninės 
sąskaitas tos programos ap
draustiems asmenims.

Medicaid gi yra pagalbos 
(pašalpos) planas, išlaikomas 
federaliniais, valstybiniais ir 
lakoliniais mokesčiais, 
caid apmoka sąskaitas tik 
rinktiems asmenims.

teatro klausi- 
Pristatymą ir 
Literatūros 
Šatrija”.

ir

džio 9 d. 2 vai. raugo patalpose. 
Bus pokalbiai 
mais ir kavutė.
popietę ruošia 
meno draugija

— Jaunimo Kongreso atsto
vai iš Brazilijos, Argentinos ir 
Uragvajaus valstybių pakils 
specialiu lėktuvu birželio 27 
d. Kartu skris ii- estų jaunimo 
ekskursija. šią vasarą estų 
jaunimas turi savo kongresą 
Toronto mieste.

seno amžiaus 
akliems, luo
šu šelpiamais

sveikatos ap-

Medi-
pa-

Mokesčiai suėda
25 — 30% uždarbio

Pajamų (uždarbio) mokes
čiai, pardavimo mokesčiai (sa
les tax), gazolino mokesčiai, 
nuosavybės mokesčiai. Social 
Security mokesčiai, cigarečių, 
degtinės mokesčiai ir kt. atima 
iš čikagiečia mažiausiai ketvir- 

o jei 
tai

tadalį (25%) uždarbio.
•viengungis, be šeimos.

Pavyzdžiui, vedęs, turis pora 
vaikų ir gyvenantis mažame 
nuosavame bungalow Chicagos 
šiaurvakarių priemiestyje, už
dirbantis po $9,999 metams, 
išmoka per metus mokesčių 
$2,427; beto už savo naudoja
mąjį turtą (bungalow) įvertin-'

— Aušrinė Karaitytė iš Mar
quette parko apylinkės Illinois 
universiteto studentė, padeda 
redaguoti Jaunimo Kongreso 
žiniarašti.

— Inž. Vytautas Jasinevičius 
pakviestas Į Jaunimo Kongre
so Vakarinių parengimų komi 
siją ir apsiėmė tvarkyti šokių 
programas bei reikalus. Ko
misijos pirm, yra Gediminas 
Kazėnas, praeitais metais va
dovavęs Chicagos Lietuvių 
Operai.

tą $8,000. moka (po naujausiojtA 
nuosavybės mokesčių pakeli-5 
mo) dar $628.

Nevedusiam
Viengungis, uždirbantis tą pačią 
sumą ir gyvenantis panašia
me name, moka $3,097. tai yra 
visą savo metiniu paiamu treč-i 
dalį.

dar blogiau.

• Bijok šunies iš priešakio, 
arklio iš užpakalio, o blogo žmo
gaus iš visų pusiu.

Retaplaukis smailiausia
Visus apdrasko drūčiai.

(Akėčios)

Šimtakojis
Nuo kalno kaparstojas

(Akėčios)

— Dr. Vincas Natkevičius, 
Vasario 16-tos gimnazijos di
rektorius, praeitą savaitę bu
vo atsilankęs Naujienose ir pa
pasakojo apie lietuvių nuotai
kas Vokietijoje. Balandžio 7 
dieną, penktadienį, 7:30 vai. 
vakaro, jėzuitų centre Dr. Nat-

nešimą Vasario 16-sios gimna
zijos rėmėjams. Susidomėju
sieji kviečiami atvykti.

— Per senesniam pagalbą i 
jaunesniojo dvasios sveikatą, 
— 344 Alvudo radijo paskaita 
šį ketvirtadieni, balandžio 6 
d., 11 vai. ryto Sophie Barčus 
Radijo šeimos valandoj.

— Dviejų gydytojų iliustruo 
ti pranešimai ir Alvudo jau nu 
pirktų 22 butų pagyvenusiems 
lietuviams namų reikalai nuo 
5 vai. p. j). Jaunimo Centre, ši 
šeštadienį, balandžio 8 d. Dr. 
L. Seibutis praneš apie prosta
tos vėžį. J. Adomavičius — 
apie artrito tvarkymą. Užkan 
da. Visi kviečiami.

A. i L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.; REpublic 7-1941

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

— Little Village Kiwanis 
klubo susirinkime kalbėjo stu
dentų organizacijos Young 
American for Freedom Illinois 
valstijos pirm. William Men- 
caraw. Ji pakvietė ir susirin
kimui pristatė to klubo valdy
bos narys Vincas Kačinskas. 
Prelegentas supažindino susi
rinkusius su ta prieškomunisti 
ne studentų, jaunimo ir jų rė 
mėjų organizacija bei atliktais 
darbais 11 metų laikotarpyje. 
Pabrėžė solidarumą pavergtų 
jų tautų žmonėms. Praeitais 
metais YAF Chicagos' skyriaus 
atstovai dalyvavo pavargtųjų 
tautų parade, šiemet organi
zacija dalyvaus ir kitose vieto
se, jei tik bus kviečiami. YAF 
skyriai savo susirinkimuose 
Pavergtųjų Tautų savaitės pro 
ga suruošė atitinkamas progra 
mas. Susirinkime dalyvavo 
klubo valdybos nariai — Adol
fas Baliūnas. Metropolitan 

i banko viceprez., ir Kazimieras 
„.:sas, Mutual Fed. Taupymo 
ir skolinimo b-vės viceprez.

— LR Vidurio Vakarų Apy
gardos valdyba balandžio 22 
— 23 dienomis Gage parko

— Sol. Juzė Krištolaity t ė — 
Daugėlienė iš Clevelando, už
sakydama bilietus Į “Jūratės ir 
Kastyčio” operos spektaklius, 
tarp kitko. Chicagos Lietuvių 
Operai rašo: “Linkime ištver
mės, ryžto ir geriausio pasise
kimo. Nekantriai laukiame Jū
ratės ir Kastyčio operos ne tik 
mes clevelandiečiai; jos jau 
seniai laukia ir visi, kurie do
misi lietuviškąja kultūra ir ku
riems yn-a brangūs lietuviškos 
kultūros laimėjimai”.

— “Pirmyn” choras, sekan
čiam sezonui pasirinkęs melo
dingą Johann Strauss operetę 
“čigonų Baronas”, repetici
jas pradeda balandžio 9 d. 4 
vai. p. p. “Hollywood“ salėje, 
2117 W. 43rd St. ši operetė 
yra sunkesnė už kitas, todėl 
pareikalaus iš choro daug dar
bo ir lėšų. Mielai kviečiame 
naujus choristus ir choristes 
Įsijungti i mūsų veiklą. Sezo
no planuose numatytas pikni
kas birželio pabaigoj ir meti
nis pobūvis Balio Pakšto salė
je gruodžio 2 d. “čigonų Baro
no” išlaidoms sumažinti.
Valdyba

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, sav

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

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
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. — 
$35,000.

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

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

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

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

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUDENOSF”. _ TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

— Akt. I.a i mos Rastenytės ir 
kompoz. Dariaus Lapinsko 
plokštelės “Sek pasaka“ prista
tymas visuomenei įvyks balan-l Janet Suzman, vaidinusi caro Nikalojaus žmoną filme "Nicholas and 

Alexandra", yra neminuota geriausios aktorė "Oscarui" gauti.

M. A. š I M 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.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

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

6 K A MR MŪR., moderni virtuvė Ir 
vonia, alum? langai, karštu vandeniu 
Šild. gazu.'-Marquette Parke. $21.500.

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

GRAŽUS 4 BŪTŲ mūr., alum, lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

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

LABAI GERAS 10 butų mūras. S 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

♦ Tradicinis Velykinis pobū
vis. Chicagos Lifetuvių Moterų 
Klubų Federacija rengia Velykų 
stalą — pobūvi su menine da
limi, vaišėmis ir lengva muzika 
š. m. balandžio mėn. 9 d. (per 
Atvelykį) Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, 6422 So. Kedzie Avė. 
Stalo apžiūrėjimas nuo 2 v. p. p. 
Tuo metu jis bus filmuojamas, 
fotografuojamas. Vaišių pra
džia nuo 3 v. p. p.
Viešnios ir svečiai maloniai 

kviečiami dalyvauti. Įėjimo au
ka — 5 dol.

Vietas prašome rezervuoti iš 
anksto šiais telefonais: 778-0333 
arba 434-0936. Valdyba

(Pr).

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namq Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų linas (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

♦ Venezuelos Lietuvių Drau
gija 1972 m. balandžio mėn. 8 
dieną,7:30 vai. vak., Balio Pak
što salėje, 3890 So. California 
Ave., rengia Margučių Atvelyki
ui linksmą banketą.

Bus trumpa ir įdomi progra
ma, šilta ir šalta vakarienė. 
Veiks bufetas. Pusė pelno ski
riama Jaunimo Centro staty
bos darbui užbaigti, o likutis eis 
iš Venezuelos atvykstantiems 
j Jaunimo Kongresą ir Tautinių 
Šokių šventę jaunimui paremti.

Šokėjus linksmins Balio Pakš
to orkestras. Bilietus ir stalus 
galima užsisakyti pas valdybos 
narius ir telefonais 458-8345 ir 
776-3727. Prašome lietuvius 
atsilankyti ir paremti užsimo
tus darbus. (Pr).

Federalinių Ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

Simaitis realty 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

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

tuno-up. Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320S% W. 95th St. 

GA 4-8654




