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MASKVA ATSILIEPĖ LIETUVIU PETICIJA
■

EUROPOS SPAUDA APIE PROTESTĄ C*
PARYŽIAUS, Londono, Bonos, Romos ir kitų miestų spauda 

š. m. kovo 28 d. skelbė plačias žinias apie 17,000 Lietuvos katali
kų protestą, pasiųstą L. Brežnevui ir J. Tautų Gen. Sekretoriui 
K. Waldheimui. Įtakingas Paryžiaus dienraštis “Le Monde” kovo 
29 d. n-je (iš tikrųjų jis atspausdiirtas kovo 28 d. popiet) pir
mame puslapy įdėjo korespondento Maskvoje Alain Jacob plačią 
mformaciją, pateikęs antraštę “Prieš antireliginę politinę krypti” 
ir “17,000 Lietuvos katalikų kreipiasi į Brežnevą”.

A. Jacob pažymėjo, kad lietu
vių protesto data — gruodis 1971 
ir sausis 1972 m. ir kad jie ypač 
susirūpinę žmogaus teisių pa
žeidimais Lietuvoje. “Mūsų tau
tos tikintiesiems nepripažįsta
ma sąžinės laisvė” — pažymėta 
rašte.

“Le Monde” iš eilės nurodo
ma į lietuvių katalikų skundo 
vietas, ryšium su- religijos per
sekiojimu. Paminėtas vyskupų 
J. Steponavičiaus ir V. Sladke
vičiaus nutrėmimas, kunigų J. j 
Zdebskio ir P. Bubnio nuteisi
mas, religinio auklėjimo varžy
mai, tikinčiųjų persekiojimas ir 
kt.

Paryžiaus dienraštis nurodė, 
kad lietuvių katalikų protestas 
paskelbtas vos kelioms dienoms 
praslinkus nuo rašytojo A. Sol- 
ženicino laiško stačiatikių pa
triarchui Pimenui. Dar teigia
ma, kad katalikų Sovietų Są
jungoje padėtis, palyginus, su 
stačiatikiais, esanti žymiai sun
kesnė, juo labiau, kai katalikai 
sudaro mažumą. Laikraštis pri
dūrė,' kad ta pačią dieną — ko
vo 27 — sovietai skelbė pasi
kalbėjimą dėl žydų emigravimo 
į Izraelį, kiek sumažinę išvy
kusių • skaičių, matyt, norėdami 
apraminti arabų kraštus.

Kita spauda, Eltos gautomis 
žiniomis, apie katalikų protestą 
plačias žinias skelbė — Italijoje, 
kovo 28 d., žinomas Milano dien
raštis “Corriere della Serra”, 
Romos dienraščiai “H Popolo” 
ir katalikų pagrindinis dienraš
tis “Informazione Religiosa”. 
Be to, Romos radijo ir TV at
stovas Maskvoje kovo 27 d. paiai- 
lankiai kalbėjo apie Lietuvos 
tautą, jos katalikų persekiojimą 
ir jų didvyriškumą.

Apie protestą kovo 28 d. skel
bė žinias Londono dienraščiai 
“The Times”,:“Daily Telegraph” 
ir “Manchester Guardian” ir kt.

Pietų Amerikoje, kaip Elta 
patyrė, kovo 28 d. apie Lietu
vos katalikų protestą skelbė Ca
racas, Venecueloje dienraštis 
“EI National” ir Sao Paulo, Bra
zilijoje dienraščiai “O Estado 
de Sao Paulo”, “Folha da Tar
dė” ir kt. (E)

Lietuvos žydų 
peticija Podgornui 
“Eglise - Temoin”, šių metų 

antrąją laidą Belgijoje leidžia
mas biuletenis (28, place Flagey 
— B — 1050 Brixelles) paskyrė 
žmogaus teisėms Sovietų Są

jungoje. šalia kitos medžiagos, 
skyriuje apie žydų protestus So
vietų Sąjungoje rašoma, kad 
“105 Lietuvos žydai kreipėsi į 
“prezidentą” Podgorną, prašy
dami paleisti laisvėn Silviją Zal- 
manson, 27 m. amžiaus, suimtą 
1970 m. gruodžio mėn. Lenin
grade”.

Ji rėmusi žydus, anuomet sie
kusius nukreipti sovietų lėktu
vą, buvo nute’sta 10 m. bausme 
darbo stovykloje, kalinamaPot- 
moje ir serganti plaučiu džiova.

(E)

Izraelis neatiduos 
visų arabų žemių

TEL AVIVAS. — Izraelio 
premjerė Goldą Meir televizijos 
programoje aiškiai pasakė, kad 
Izraelis nepasitrauks iš visų 
okupuotų arabų žemių net ir po 
taikos sutarties su arabais pasi
rašymo. Praeities patyrimas pa
rodęs, kad arabų vajų parašai 
ant sutarčių negarantuoja Iz
raelio saugumo ir tų parašų ne
gana. Izraelis turi turėti leng
vai apginamas sienas kaip ga
rantiją, kad jis nebus puolamas.

Premjerė Meir nurodė, kad 
Izraelis negali pasitraukti išt 
Jeruzalės, iš Golano aukštumų, 
atimtų iš Sirijos, negali pasi
traukti iš Gazos pakraščio ir iš 
Sham Sharm EI Sheiko, Sina
jaus smaigalyje. Jei Egiptas pa
sirašys šu Izraeliu taikos su
tartį, jis galės pasiimti beveik 
visą Sinajų, pareiškė Izraelio 
premjerė.

Paneigė melą
“Catacombes”, Paryžiuje lei

džiamas laikreaštis apie religijos 
gyvenimą anapus geležinės už
dangos, šių metų 5 nr. (vasario 
15) persispausdino Eltos italų 
kalba biuletenio “Elta-Press” 
straipsnį apie pernai, rugsėjo 
mėn., buvusią Belgijos senato
riaus Paul Struye viešnagę Lie
tuvoje ir jo pasikalbėjimą su 
vilniške “Tiesa” (1971 m. rug
sėjo 14). Eltos žiniomis, bel
gas griežtai paneigė “Tiesos” 
paskelbtus, tarytum jo paties tei
ginius, esą, Sovietuose esanti re
ligijos laisvė, šio belgo teisingi, 
bešališki įspūdžiai buvo paskelb
ti belgų katalikų dienrašty “La 
Libre Belgique”. (E)

— Sol. E. Kaniava be rengia
mu, su rusais, koncertu Austrą- 
lijoje, dainuos ir Nauj. Zelandi
joje. (E)

Kaip prasidėjo 
Š. Airijos riaušės
LONDONAS. — Britų vyriau

sybės sudaryta komisija po il
gų tyrinėjimų apie šiaurės Ai
rijos neramumų pradžią, paskel
bė raportą, kuriame sako, kad 
riaušes ir neramumus pirmi pra
dėjo abiejų: katalikų ir protes
tantų chuliganai 1969 metų pa
vasarį. Jauni neramumų kėlė
jai iššaukė Ulsterio policijos at
kirtį, o po to reaguoti ėmė ir 
organizuotos protestantų ir ka
talikų grupės.

Raporte kaltė metama agita
toriams, kaip katalikų atstovė 
parlamente Bernadette Devlin 
ir protestantų kunigas Ian Pais
ley, kad jie savo kalbomis kurs
tė žmones kelti neramumus.

Taip iš mažos, neorganizuotų 
chuliganų sukeltos pradžios, iš
sivystė dabartinė padėtis. Uls- 
teryje užvakar vėl buvo sužeisti 
du vyrai: vienas policininkas ir 
vienas britų kareivis.

Kur tu lietuviu nėra! Petras Belauskas Jr. iš Worcester, Mass, (viršuje, dešinėje) kasa Upper Vol
ta valstybėje, Afrikoje, šulinį. Jo draugas Benjamin Brown Jr. iš Idaho Falls, Idaho, laukia šu
linio nuleidžiamo kibiro su cementu. Jie abu yra Taikos korpuso nariai. Nuo 1967 mėty ameri
kiečiai iškasė 600 šuliniu ir dar planuoja iškasti 200. Apačioje matomos U. Voltos moterys, ne

šančios ant galvy puodus su vandeniu net iš 10 myliu atstumo.

MŪŠIAI VYKSTA 60 MYLIŲ NUO SAIGONO
SAIGONAS. — Komunistai užėmė Pietų Vietname Loc Ninh 

miestą netoli Kambodijos sienos ir padidino spaudimą prie An 
Loc karinės bazės, kur yra nemaža P. Vietnamo įgula. Kada šiau
rėje priešo puolimai susilpnėjo, vakariniame fronte, apie 60 mylių 
nuo Saigono puolimai didėja. Amerikos bombonešiai puola komu
nistų koncentracijos vietas ir padaro jiems didelių nuostolių. Sai- 
gonas pasiuntė į šią fronto dalį savo geriausią parašiutininkų 
brigadą — 2,500 vyrų. Iš pietų vyriausybė perkėlė į frontą dar 
12,000 kareivių, kurie būdavo U Minh džiunglėse.

Komunistų raketa sužalojo 
vieną B-52 bombonešį, tačiau 
jis laimingai nusileido DaNango 
aerodrome. Pietų Vietnamo bom
bonešiai sunaikino prie An Loc 
15 komunistų tankų. Priešo puo
limus Quang Tri provincijoje su
laikė atsiųsta iš pietų marinų 
vietnamiečių brigada. Mūšiuose 
abi pusės turinčios didelių nuos
tolių.

Laivyno vadovybė paskelbė, 
kad prie Vietnamo krantų yra 13 
didžiųjų laivų: kreiserių, nai
kintuvų ir lėktuvnešių. Penktas 
lėktuvnešis “Midway” gavo įsa
kymą iš Kalifornijos Almedos 
uosto plaukti į Tonkino įlanką. 
Kreiserių patrankos apšaudo 
šiaurės Vietnamo krantus. Vie
nas amerikiečiu laivas buvo leng
vai sužalotas komunistų artile
rijos sviedinio. Trys jūreiviai 
lengvai sužeisti.

Senate demokratai pradėjo 
spausti vyriausybę, kad ji, kaip 
sen. Kennedy pasakė, rimtai 
stengtųsi surasti su komunistais 
kompromisą”. Sen. Humphrey 
pridėjo, kad prezidentas Nixo- 
nas turėtų derėtis su Hanoju
mi ir ieškoti politinio sprendimo, 
nors jis ir būtų Amerikai labai 
nemalonus ir užgautų Amerikos 
garbę.

Gynybos sekretorius Laird pa
kartojo, kad Amerika sustabdys 

priešo pozicijų bombardavimą ta
da, kada priešas atitrauks savo 
kareivius, sugrįš už demilitari
zuotos zonos ir parodys norą 
rimtai Paryžiuje derėtis dėl tai
kos sąlygų, šiuo metu 12 šiau
rės Vietnamo divizijų bastosi po 
visą Pietryčių Aziją, pasakė 
Laird.

Baltieji Rūmai per spaudos se
kretorių Zieglerį pareiškė, kad 
Amerika darys viską, kas rei
kalinga, padėti Pietų Vietna
mu! sustabdyti šiaurės Vietna
mo užpuolimą. Hanojus žino, kad 
Amerika nori derybomis šį kon
fliktą išspręsti, tačiau, kada 
Amerika dėstė Paryžiuje savo 
pažiūras, šiaurės Vietnamas sta
tė demilitarizuotoje zonoje ke
lius, suvežė kareivius ir sutrau
kė didelius ginklų kiekius masi
nei invazijai.

Kaltina žvalgybą
Latvijos komunistų organas 

“Ciną” ilgu straipsniu puolė 
Latvijos 17 komunistų, Vaka
ruose paskelbtą, raštą. Dienraš
tis teigia, girdi, raštą sufabri
kavusi amerikiečių žvalgyba 
(ČIA), gi šiai talkininkavęs 
“Briviba” Švedijoje redaktorius 
Bruno Kalninš. (E)

j as J ames Yu enger.

Palieka Nobelio 
premiją sūnui

MASKVA. — Sovietų rašyto
jas Solženicinas pasiuntė Švedi
jai pareiškimą, kuriame jis sa
ko nebeturįs jokios vilties bet 
kada gauti jam skirtą Nobelio 
premiją. Jis nenorįs tos premi
jos priimti Švedijos ambasadoje. 
Nobelio premiją jis paliekąs at
siimti savo sūnui Hermoldai, ku
riam dar tik 15 mėnesių am
žiaus.

Neseniai buvusiame pasikal
bėjime su “New York Times” ir 
“Washington Post” korespon
dentais Solženicinas nurodė, kad 
į planuotas Nobelio premijos 
įteikimo ceremonijas jis pakvie
tęs fr dviejų sovietų laikraščių 
atstovus — tų laikraščių, kurie 
iki šiol jo nebuvo šmeižę. Vienas 
tų laikraščių buvo “Trud”.**

Penktadienį, “Trn<l”_ atitaisė 
Šavo “klaidą’*rir net per du pusV 
lapius puolė . Solženiciną, kriti
kuodamas jo knygą “Rugpiūtis 
1914”. Solženicinas kaltinamas 
prūsiško militarizmo garbinimu, 
visko, kas rusiška, neigimu. Ne
nuostabu, kad Vakarai priėmė 
tą knygą iškėstomis rankomis, 
nes jos politinė vertė paremta 
neapykanta Sovietų Sąjungai, 
rašo savo 5,000 žodžių straips
nyje “Trud”.

Piratas pabėgo 
su puse milijono

SALT LAKE CITY. — Poli
cija ir FBI agentai ieško Utoje 
oro pirato, kuris iššoko su pa
rašiutu iš lėktuvo su puse mili
jono dolerių. Prieš iššokdamas, 
piratas pareikalavo iš United 
Air Lines pinigų, sudėtų į du 
lagaminus ir keturių parašiutų. 
Jis leido San Francisco aerodro
me išlipti keleiviams ir davė pi- 

i lotams tikslias instrukcijas, kur 
skristi ir kokiu greičiu. Jo nu
rodymai buvo tokie tikslūs, kad 
galvojama, kad jis pats yra la
kūnas.

Pagrobtą lėktuvą sekė du F- 
104 kariniai lėktuvai iš Hamil
ton aviacijos bazės. Piratui duo
ti parašiutai turėjo paslėptus 
elektroninius bangų siuntėjus. 
Piratas, prieš pats iššokdamas, 
išmetė vieną parašiutą iš lėktuvo 
ir visi ieškojimo veiksmai buvo 
nukreipti į tą vietą. Pats pira
tas su pinigais vėliau iššoko ki
toje vietoje. Vakar jis dar ne
buvo sugautas. Policija sakosi 
turinti žinių apie pirato tapa
tybę. Provo mieste, Utah, FBI 
agentai stebi vieną namą ir lau
kia pasirodant jo gyventojo.

Sunku įskiepyti 
Maskvos idėjas

V. Morkūnas, Komjaunimo 
pirmasis sekretorius, kovo 15 d. 
jo pateiktame pranešime Kom
jaunimo suvažiavime Vilniuj,e 
kalbėdamas apie Lietuvos jau
nimo komunistinį auklėjimą, nu
rodė į sunkumus jaunimui skie
pyti komunistines idėjas. Pa
lietė ir ateizmą bei užsienio įta
kas (“Tiesa”, kovo 16).

V. Morkūnas, nurodęs, kad 
per pastaruosius penkerius me
tus tikinčiųjų skaičius Lietuvo
je sumažėjęs, pažymėjo: “dau
giau dėmesio ir darbo iš mūsų 
reikalauja kova su religinėmis 
atgyvenomis... dar yra jaunuo
lių, kurie tuokiasi bažnyčioje, 
yra tėvų, kurie krikštija savo 
vaikus su religinėmis apeigomis. 
Antireliginiame darbe reikia 
daug takto. Mes turime visapu
siškai propaguoti naujas šiuolai
kines šventes, papročius bei tra
dicijas”.

.Kitoje vietoje V. Morkūnas 
teigė: “Ne paslaptis, kad toli 
gražu ne visi vaikinai ir mer
ginos turi gerą estetinį skonį 
— kai kurie jų aklai ir nesą
moningai medžioja užsienio ma
das, muziką bei šokius. Būtina 
padėti jaunimui teisingai suvok
ti šiuos reiškinius”. (E)

Mirė J. Strazdas
Lietuvoje kovo mėn. mirė vie

nas seniausių teatro veteranų 
Jonas Strazdas. Buvo gimęs 
1886 m. Švenčionių apskr. Buvo 
spaustuvininku, dramų aktorium 
ir vertėju. 1928 m. buvo vienas 
“Spindulio” bendrovės Kaune 
steigėju. (E)

TASS AGENTŪRA PASKELBĖ PRELATO 
ČESLOVO KRIVAIČIO PAREIŠKIMĄ

MASKVA.__Sovietų vyriausybę, matyt, labai Įgėlė Lietuvos
gyventojų nusiskundimai dėl žmogaus teisių laužymo, dėl religinių 
laisvių varžymo. Į 17,000 lietuvių peticiją, kuri plačiai nuaidėjo 
visame laisvame pasaulyje, atsiliepė oficiali sovietų žinių agen
tūra Tass, paskelbdama pasikalbėjimą su prelatu Česlovu Kri
vaičiu. kuris eina Vilniaus arkivyskupijos valdytojo pareigas, 
komunistams ištrėmus vyskupą'Julijoną Steponavičių. Apie ši 
pasikalbėjimą paskelbė “Chicago Tribune” Maskvos biuro vedė-

Pasikalbėjime su prelatu Kri 
vaičiu Tassas nemini 17,000 lie
tuvių peticijos, tačiau paneigia 
toje peticijoje iškeltus kaltini
mus sovietų valdžiai. Krivaitis 
tvirtina, kad niekas netrukdo 
Lietuvos tikintiesiems auklėti 
savo šeimoje vaikus religinėje 
dvasioje. James Yuenger pabrė
žia žodžius “savo šeimoje”, pri
mindamas faktą, kad du lietu
viai kunigai pernai buvo užda
ryti į kalėjimą už vaikų paruo
šimą pirmai komunijai.

Krivaitis pareiškė, kad Lie
tuvoje yra 815 kunigų, kurių 
dauguma studijavo teologiją jau 
po karo. Vakarų stebėtojai, ra
šo Yuenger, primena, kad tas 
skaičius yra mažiau negu pusė 
to, kas buvo 1940 metais, kada 
SSSR paglemžė Lietuvą. Toliau 
Krivaitis, atsiliepdamas į peti
cijos kaltinimą, sako, kad meti
nis seminariją baignančių kuni
gų skąičius patenkina Lietuvos 
katalikų bažnyčios reikalavimus. 
Lietuvos katalikai gauną pirkti 
įvairių religinių knygų iš valsty
binės leidyklos Vilniuje, tačiau 
jis nenturodo. kiek tų knygų gau 
narna.

James Yuengei’ pabrėžia, kad 
labai neįprasta, kad sovietų val
džia skirtų tokį didelį dėmesį 
katalikams, kurie Sovietų Są
jungoje sudaro labai nedidelę ti
kinčiųjų dalį. Sovietai visada pa
sakoja, kad religija yra tik se
nų žmonių nukrypimas, bažny
čių lankytojai visada aptaria
mi, kaip šiek tiek nenormalūs. 
Krivaitis irgi pakartoja šią ofi
cialią pažiūrą, sakydamas, kad 
jauni žmonės bažnyčias lanko 
daug rečiau už senuosius.

James Yuenger koresponden
cija pavadinta per tris skiltis 
einančia antrašte “Catholic Of
ficial Defends Russ Policy in 
Lithuania”.

JOHANNESBURG. — Pietų 
Afrikos vyriausybė paskelbė, 
kad ji neleis niekam auginti šu
nų dėl jų kailių. Vienas ūkinin
kas susilaukė spaudoje daug puo
limų, kai jis pasiskelbė auginsiąs 
šunis ir siusiąs iš jų kailių mo
terims apsiaustus.

Italijos spaudoj
Lietuvos kunigų nuteisimai 

ir iš viso religinimo persekioji
mas okup. Lietuvoje tebeturi 
platų atgarsį Italijos ir kitų 
kraštų spaudoje. Romoje lei
džiamas laikraštis “La Rivolta 
del Popolo” įdėjo straipsnį “Ka
talikų Bažnyčios Lietuvoje nai
kinimas”. Pateiktos žinios apie 
kunigų Zdebskio ir Bubnio nu
teisimą ir statistiniai duomenys 
apie bažnyčias bei kunigus Lie
tuvoje, jų skaičiaus sumažėji
mą, sunkumus turėti dvasinin
kų prieauglį. Romos dienraštis 
“II Secolo d’Italia” kovo 12 d. 
laidoje paskelbė plačias ištrau
kas Lietuvos žydu skundo J. 
Tautų Gen. Sekretoriui. Straip
snio antraštė: “Nutildomi lietu
viai kankiniai”. “11 Giornale 
d’Italia”, dienraštis Romoje, 
straipsnyje apie religinį gyveni
mą Sovietų Sąjungoje atskirai 
nurodė į kun. A. Šeškevičiaus 
gynimosi kalbą ir ta proga pa
teikė kiek duomenų apie Bažny
čios padėtį Lietuvoje — šv. Ka
zimiero bažnyčios Vilniuje pa
vertimą ateistiniu muziejum, 
kunigų skaičiaus sumažėjimą.
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Pakelimai ir 
apdovanojimai

L. S. S-jos Vadija savo 
dyje 1972 m. kovo mėn. 
nutarė sąryšyje su 90-ies 
jūrų skautų veiklos jubiliejumi 
eilę savo aktyviausių narių, ku
rie jau beveik ištisus metus ant 
savo pečių neša tolimesnės L. 
J. S-jos veiklos naštą, apdava- 
noti L. J. S-jos žymeniais arba 
pakelti jūrinio skautavimo laips
niuose kaip seka: j. sktn. Jadvy
ga Lūkošiūnienė ir j. psk. Da
nutė Baltramonaitienė apdova
nojamos L.J.S. Gintaro Ordinu, 
o šie Liet. Jūrų Skautijos nariai 
pakeliami laipsniuose: j. psk. 
Mykolas Maksvytis Į jūrų skau
tininko, vyr. valtininkai: Linas 
Jurčys, Algis Rimas, Linas Min- 
taūtas ir Algis P. Ankus pake
liami Į jūrų paskautininkų laips
nius.

posė- 
18 d. 
metu 4.

vadovybes pasikeitimas
US Vadovybė, atsižvelgdama Į 
šios organizacijos įteisinimą ir 
kartu į tuos asmenis, kurie pa
gal gautą charterj apsiėmė visą 
atsakomybę dėl tolimesnės L. J. 
S-jos veiklos, š. m. bal. 5 d. po
sėdyje išsirinko iš savo tarpo 
naują Inkaro Tarybos Pirminin
ką, o taip pat i Tarybą įtraukė 
ir naujų narių. Naujuoju Inka
ro Tarybos Pirmininku tapo iš
rinktas j. psk. Linas Jurčys, ku
rio du pavaduotojai yra: j. psk. 
Danutė Baltramonaitienė ir j. 
psk. Julius Butkus. Kiti 5 In
karo Tarybos nariai yra: j. skt. 
M. Maksvytis, j. psk. Antanas 
Butkevičius, y. v. stud. Aušrinė 
Karaitytė, v. v. b. Povilas Min- 
tautas ir v. v. b. stud. Gintaras 
Kuraitis.

Ikišioliniam L. J. S-jos Va- 
dijos Pirmininkui, stud. v. v.

Jury jauniai A. Butkus ir Alt. Jasinevičiu prie 
Baltijos Jūros Tunto burlaivio Nida II

mo perėmimą pačiu kritiškiau
siu laikotarpiu. LJS Taryba

tytojui yra ypač svarbūs, nes 
jei reikėtų samdyti 25-35 asme
nis, žymiai pabrangtų tokia mė
gėjiška gelžbeoninio laivo staty
ba ir ji nebūtų tiek prieinama 
bei populiari, nes beveik visas 
kitas darbas gali būti atlieka
mas vieno ar poros asmenų, tik 
ne betonavimas.

Tai dienai sukviečiami gimi
nės, draugai, kaimynai, pažįsta-

mi ir nepažįstami, kūne talkos 
būdu, nemokamai, yra pasiryžę 
padirbėti prie tokio negirdėto ir 
nematyto projekto, kuris visus 
stebina ir domina. Tačiau viena 
rūšis talkininkų yra daugiausiai 
samdomi, tai profesionalai tin
kuotojai, kurie eina paskutinie
ji su savo įrankiais ir įgudusia 
ranka betono paviršių išlygina 
kaip ledą. (®«

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ! 3

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kintais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik §3.00, įjunks t. sz.Dv.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu: 

biAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois 
__________________ - ---_ • -z . -

L. J. S-jos Vadija linki apdo-
vanotiems ir pakeltiems nariams sėhj. Algiui Ankui Tarybos var- 
našaus darbo L. J. S-jos veikloje, du išreiškiama gili padėka

.7. L.J.S. Vadija Liet. Jūrų Skautijos vadovavi-

GEROS DOVANOS
ties knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

( didelėmis ' nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik_____
Minkštais viršeliais tik _____________________

Or. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoie S2.00 dabar 
tik _1

Galima taip pat užsisakyti pašto, atsiuntus čekj <rba 
money orderi

$3.00
$2.00

$1.50

u A VZ kJ,

1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, IL1

-J ir * " -

-Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

I i

1 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- 
I* jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių/ laisvamaniškų ir 

kitų organizacijų atlikti ’darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETIATŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
1 vardu ir pasiusti:
į 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603

Lietuviams reikalinga -literatūra
Kiekvienas lietuvis, Kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau- išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Jurgis Gliaudą, SIMAS. -Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškos^ dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nrsikefčrąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

CIKAGIETėS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje jr Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 psl., $1,00 Yra tarp pat 

*1$versta į anglų kalbą.
D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės Į Lietu 

va Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl. S3.00.
D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au

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

V. Macrūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 4d 
psl., 31,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Kotnurtizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau jwr 
k ingi Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl , S1.00

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED
atailanka n t darbo valandomis arba

čeki e r pinigine

viu
Čia

ST., CHICAGO, ILL.

užsakant paštu ir pridedant 
perlaida

Parašy rinkimas baigtas
Amerikos Lietuvių Tarybai 

paraginus surinkti kiek galima 
bus Įteikta Prezidentui R. Ni- 
xonui jam vykstant Į Maskvą ir 
kurioje mūsų Prezidentas pra 
somas paveikti Kremliaus val
dovus dėl laisvės suvaržymų 
Lietuvoje, Lietuvių Jūrų Skau- 
tija atsiliepė į šitą vajų.

Šiomis dienomis j. psk. A. But
kevičius surinko išdalintas an- 
kietas ir 14 lapų su parašais 
Įteikė A. L. T-bos Įstaigoje, už 
ką iš A. L. T-bos pareigūnų gau
ta padėka.

Baltijos Jūros Tuntas

Lietuviy Jūrų Skautuos 
atžymėjimo ženklai

Kad apsaugojus iki šiol var
totus Lietuvių Jūrų Skautijoje 
aukštesniuosius atžymėjimo žen
klus ir, kad kokia kita organi-

j. psk. MYK. MAKSVYTIS

ir kt. svorio. Jei metalo arma
tūra būtų silpna, tai nuo tokio 
svorio griaučiai gali arba su
gniužti, arba pasiduoti, įlinkti ir

I deformuotis. Tada išeis arba ne- 
' simetrinis laivo liemuo arba vi
sas projektas šiuo momentu gali 
nueiti niekais. Man pačiam te
ko lankytis viename laivo doke,

I kur guli gelžbetoninio laivo lie
muo, dabar jau kietas kaip uola, 
su sugniužusiu priekiu ir įšalęs 
pasileidusioje betono masėje, 
nes iškelto laivo būgo armatūra 
buvo silpna ir neišlaikė uždėto 
dar drėgno betono svorio.

j .
į 3. Prisiruošimas betonavimo 
; dienai privalo būti smulkiausiai 
apgalvotas ir iki detalių išdirb
tas. Maišai su cemen tu, su spe- 

i cialiu smėliu, su asbestu ir ki- 
' tais priedais privalo būti su
krauti arti cemento maišymo 

: mašinos. Čia pat randasi kelios 
■ statinės švariausio vandens ir 
j atitinkamo storumo elektros lai- 
' dai turi būti privesti, kad ap- 

“ . tarnautų elektros motoro suka-
zacija jų neprdėtų naudoti, L. mą cemento maišymo mašiną. 
J. S-jos Vadijasudarė tų ženk-; Darbo platformos iš vidaus ir 
lų braižinius ii įteikė atitinka- jg lauko privalo būti Įrengtos iš- 
m?m. .copyright) * pa- <jgaį vjs0 laivo, nes betonuo

toj ai nuo jų turi dirbti. Ypatin
gai be kliūčių turi veikti beto
no tešlos pristatymas i laive lie
mens vidų, nes iš vidaus ši ko
šė su rankomis per metalo arma
tūrą yra spaudžiama Į lauko pu
sę, kur kitų betonuotojų rankos 
laukia išlyginimui iš lauko. To
dėl turi būti Įtaisyti cemento ki
birams keltuvai, kurie bent 4 
kibirus, pilnus cemento, iš karto 
nuo žemės užkelia Į viršų ant 
denio, o iš ten vėl nuleidžia že
myn Į laivo liemenį. Pagaliau 
laivo statytojas parūpina vi
siems savo talkininkams tą die
ną maisto ir gėrimų, bet valgo
ma pamainomis, kad pagrindi
nis darbas nenutrūktų, čia pa
minėti tik keli — svarbesnieji 
betonavimo dienos prisirengi
mai, kurių yra daug daugiau.

4. Talkininkai, kurie betona
vimo dieną atvyksta padėti sta-

tvirtinimui, šio viešai skelbia
ma, kad šie, žmiau išvardyti 
ženklai, kaip aksčiau, taip ir 
dabar yra vartjami atžymėji- 
mui išskirtinai j. J. S-joje: 1. 
“Inkaro Ordenas’ — aukštesnio 
laipsnio vadovais, 2. “Gintaro 
Ordinas” — vadvams ir rėmė
jams už nuopehus, 3. “Žuvėd
ros Žymenys” — jūrų sk. laips
niams, 4. Jūrų 3udžių ir Gin- 
tarių ženklai. LJS Taryba

LJS vardu pasiusta

Jungtinių Tauto Gen. Sekre
toriui Kurt Wakheimui, palai
kant 17,000 Lietuvių atsiųstą 
skundą dėl perseiiojimų Lietu
voje, tapo pasiųsta speciali tele
grama iš Čikagos < Lietuvių Jū
rų Skautijos, kaipo savarankiš
kos jūrinio skautavimo organi
zacijos. j US Vadija

(4 tęsinys)
Kuomet 1971 metų rudenį bu

vo baigti laivo liemens ir viso 
denio stambieji rėmai su išil
giniais ir vertikaliais virbalais, 
kurie buvo rūpestingai pritvir
tinti prie laivo vertikalinių rėmų 
ir išilginių stringerių, tada pra
sidėjo vienas iš kruopščiausių 
darbų — šių rėmų bei sukry
žiuotų virbalų apklojimas vie
los tinklu bei kruopštus to tink
lo pritvirtinimas prie stringe
rių ir virbalų. Iš viso šia laivui 
rėmai buvo apkloti 8 sluoksniais 
vielos tinklų — po 4 sluoksnius 

pusių — iš vidaus ir 
Reikėjo ypatingai da- 
šie vielos tinklai bū- 
vienodai vielų maz-

iš abiejų 
iš lauko, 
boti, kad 
tu visur
gaiš pritvirtinti prie rėmų, kad 
neatsipalaiduotų, neatsikištų ir* 
sudarytų lygų paviršių. Paga
liau, suraišiojus dešimtis tūks
tančių vielos mazgų ir užbaigus 
visų kampų, išlenkimų ir įlenki
mų detales, gavosi % colio sto
rumo metalinis rezginys, kurio 
tuščias, tarpe narelių susida
riusias, vietas reikia pripildyti 
cemento ko§e.

Yra jau seniai žinoma, kad ce
mento struktūra įgyja tik tada 
nepaprastą atsparumą, kada jo 
viduje skersai ir išilgai yra įlie- 
dintas metalo rezginys, mūsų 
kalboje pavadintas geležies ar
matūra. kai tuo tarpu patį ce
mentą vadindavo betonu. Todėl 
visas toks statybos būdas pas 
mus jau nuo seniai buvo žino
mas kaip statyba iš gelžbetono. 
Prieš aptariant šio vaiduokliš
kai atrodančio, geležinių rėmų, 
virbalų ir vielos tinklo suraizgy
to metalo armatūros užpildymą 
betonu, reikėtų išsiaiškinti kai- 
kuriuos faktus, kurie yra svar
būs žinoti, prieš pradedant ant 
tų griaučių lipdyti betono košę.

1. Ištisinis betonavimas: gelž
betoninių laivų statytojai dau
giausiai yra tos nuomonės, jog 
laivo liemens armatūros betona-

vimas turi būti atliktas iš karto, 
bet ne dalimis, nes šviėžaus be
tono prilipdymas prie jau sus-į 
tingusio gelžbetono nesąs toks j 
patvarus ryšis, koks jis būtų vi-; 
są išpylus iš vieno karto, kol nė-1 
ra dar sustingęs. Todėl šių die
nų gelžbetoninių laivų statyto- 
jai nepaprastai daboja, kad lai
vo liemuo būtų apcementuotas i 
per vieną dieną.. Dėl šio fakto! 
iškyla visa eilė šalutinių proble- j 
mų, pavyzdžiui norint apcemen- j 
tuoti per vieną dieną didelį gelž
betonini laivą, reikia daug tal
kininkų, o jei nelauktai, po ke
lių valandų darbo, sugestų ir 
sustotu cemento maišymo ma
šina, tai visas Įdėtas darbas, ka
pitalas ir pats projektas nueitų ; 
niekais, nes apcementavus lai
vo liemens dalį, reikėtų darbą 
nutraukti, kas gali būti prie
žastimi netvirto liemens. Dėl to 
atsargesnieji tokių laivų staty
tojai tai dienai pasirūpina dar 
vieną, t. y. atsarginę betono mai
šymo mašiną, o talkininkų pri- 
sikviečia tiek, kad kiekvieną, 
kuris pavargsta ar kuris dėl svar
bių reikalų neatvyksta, arba sku
biai iššaukiamas kur nors, arba 
net susižeidžia — kad kiekvieną 
galima būtų pakeisti.

2. Griaučių atsparumas: vi
sas laivo metalo rezginys, pra
dedant nuo pagrindinių rėmų ir 
baigiant plonos vielos tinklais, 
turi būti labai tvirtai pastaty
tas, tankiai surištas, standrus 
ir vienodai bei simetriškai iš
balansuotas. Visa laivo meta
linė armatūra turi būti iš šonų 
vienodai paremta, o taip pat tvir
tais šoniniais lynais prilaikoma, 
nes.reikia skaitytis su faktu, kad 
betonavimo dieną ant visos lai
vo geležinės armatūros prisieis 
uždėti lū-20 tonu betono ma
sės. neįskaitant keliolika laivo 
viduje besidarbuojančių talki
ninkų svorio, medinių darbo 
platformų, pilnų cemento kibirų

"'111 II r——< ■ ■

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

S. Petersoniene
*

Poezija ir pasakos yra vaikų raegstanu ne mažiau kaip žaidimai ax 
, ryksiavimai Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
leins oei jaunimui:

1. N. Butkiene. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su ii apsakymėliais iš vaAų pasaulio. Abi gausiai iiius- 

-ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.
Z. Vanda Frankiene - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 

mažiesiems. Jūratės Eidukaites muštruota. Didelio iormato, 24 psL, gra
bus leiainys. $l,ou.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
keviciaus muštruota, 130 psL, $1,80.

4. Stase Vanagaite - Petersoniene, LAUME DAUME. 17 eilerasėių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes levų Zemeje. Labai gražus leidinys, 
rnaeiio iormato, kietais viršeliais, gausiai aail. J. Kiburo iliustruota, 84 
psL, kaina 5 dol.

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

juota-knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. DaiL 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dot

7. Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
/aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. 2. Sodeikienes. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
kaip senovės lietuviai ir žemai-Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos

uai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.
Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėito iš pat mažens yra daug lengviau juos 

pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo- 
ų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
ojimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

Dreams 
for sale.

tion. A dream cottage. A dream car.
Dreams can be a lot more fun if you 

know you’re doing something to make 
them come true.

And that’s what the Payroll Savings 
Plan is all about. When you sign up an 
amount you. specify is set aside from 
each paycheck and used to buy. ILS. 
Savings Bonds.

Now Bonds mature in less than six 
years. That’s the shortest maturity 
period ever, and makes Bonds a practi
cal way to save for dreams you want to 
come true while you’re still young 
enough to enjoy them.

See the folks in the payroll office

maturity of 5 yearn, 10 month® (4% the fiat 
year). Bond* are replaced if kwt, wtoien. ar 
destroyed. When. needed they cm be cashed

be deferred until redemption.Take stock in America
Now Bonds mature in less than six years.

1739 So. Halsted Street Chicago, lit 60608
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DALIS ČIURLIONIO GALERIJOS 
ISTORIJOS

A. a. dailininkas Zenonas Kolba tikėjosi sutvarkyti 
Čiurlionio Galerijos santykius su Chicagos jėzuitais, bet 
jam nepavyko. Dideles viltis jis dėjo į susitikimą su at- 
sakominguoju jėzuitu, bet ir tada, be pažadu, nieko ne
išėjo. . Prieš mirtį dailininkas Kolba parašė Šį testamen
tinį pąreiškimą Čiurlionio Galerijos reikalu.

* N. Red.

1. Genocido parodai atida
ryti buvo gauta salė su dideliu 
priešsaliu. Kilo sumanymas 
priešsali panaudoti lietuvių 
kultūrinei reprezentacijai. Tei
sinės Čiurlionio Galerijos iš 
New York’o Viešojo Adminis
tratoriaus atpirktieji dail. Po
vilo Puzino paveikslai, atrodė, 
tam yra labai tinkami, tačiau 
jie buvo be rėmų. Paveikslus 
apžiūrėjusi Lietuvių Fondo 
vadovybė — pulk. A. Rėklai
tis, Dr. V. Šimaitis, K. Girvilas 
ir p. Daras — sumanymui be 
svyravihių pritarė ir pažadėjo 
paskirti pinigų ne lik paveiks
lų įrėminimui, bet taip pat 
skirti reikiamą sumą paveiks
lams atpirkti ir privačių asme
nų suskolintiems pinigams su-

Pelno Skirstymo Komisijos 
Pirmininkas Dr. J. Valaitis pa
rodoje man asmeniškai padė
kojo už paveikslų išstatymą, 
kartu pabrėždami, kad Lietu
vių Fondas prašomus pinigus 
tikrai paskirs.

Praėjo pirmasis L. F. pelno 
skirstymas. Pinigų paskirta 
ir šiam ir tam. Puzino paveiks 
lų Įrėminimui neliko, nors prie 
prašymo buvo prijungtos pa
darytų išlaidų sąskaitos. Prieš 
antrąjį pelno skirstymą prašy
mas vėl buvo atnaujintas ir 
prašyta apmokėti bent paveiks 
lų Įrėminimą, šių metų vasa
rio mėn. 15 d. L. F. Iždininko 
pranešimas sako: “Pelno Skirs 
tymo Komisija 1971 XII. 8. po
sėdyje, apsvarsčius visus pra-

Lietuyiu Moterų Dailininkių Draugijos valdyba Marguč o radijo patalpose, kur vyksta nuolatinė Dailininkių 
Draugijos paroda. Nuotraukoje valdybos narės, dailininkės: iždininkė Marija Ambrozaitienė, pirmininkė Vanda 
Balukienė, Margučio Radio pranešėjas Petras Petrutis, dail. sekretorė Aldona Labokienė, sekretorė spaudos rei

kalams Zita Sodeikienė, trūksta ryšininkės su jaunomis dailininkėmis Dalios Aleknienės.

PFi«neit.r> I letilSir, A.i(St<AUt p.Įkę.*'. į SHVO “Stabą’ gifilifiC, ii c— 
J. Kujeckui ir Lietuvos Gen. i atsiskaičiusius Gunčio Klubo
Konsulams, prašant nusprfęsti, 
kas turi globoti Nepriklauso
mai Lietuvai surinktą meno i 
turtą. Dar tą patį mėn. Lietu
vos Atstovas J. Rajeckas ginčo 
reikalu parašė Gen. Konsului 
Dr. Daužvardžiui ir kun. Bore
vičiui. Dr. Daužvardis nuo sa-i 
vęs taip pat parašė kilis laiš-l 
kus kun. Borevičiui. Deja, nei 
vienam, nei kitam kun. Borevi
čius nesiteikė alsakvli; Gen.

• I

Konsulas Dr. Daužvardis mirė į 
nesulaukęs net telefoninio pas- 
kambinimo. Kada šiuos fak
tus žinodamas vienas galerijos 
direktorių to narių apie tai kun. 
Borevičiui užsiminė, tai šis ir 
vėl rado reikalą tvirtinti, esą: 
"Mes su ponu Konsulu nuolat 
matydavomės ir kalbėdavomės, 
tai mums nebuvo reikalo laiškų 
rašinėti”.

Šie faktai čia minimi, kad lie
tuviškoji visuomenė žinotų su 
kokiomis jėgomis Čiurlionio 
Galerijos steigėjai turi grumtis, 
norėdami apsaugoti Nepriklau-

Valdybos narį ir žmones, ku
riems jų žodžiais galerijos 
"politika” nerūpi, gali nesiskai
tyti nei su Lietuvos Atstovu, nei 
konsulais, kurstyti svetimtau
čius prieš Čiurlionio Galerijos 
steigėjus, susidoroti su Lietuvių 
Fondo vadovybe ir tvirtinti ne
tiesą kada tik jam patinka?

\ isuomenė turi taip pat ži
noti, kad Gen. Konsulas Dr. 
Daužvardis atpirktuosius dail. 
Puzino paveikslus mums pata
rė laikyti savo rinioje, kol pa
sibaigs galerijos ginčas. Tos 
nuomonės Dr. Daužvardis ne
pakeitė iki savo mirties. Dail. 
Puzino paveiksiai. kaip ir kiti 
per Čiurlionio Galeriją gauti ar 
Įsigyti meno kūriniai yra Ne
priklausomos Lietuvos nuosa
vybė ir Lietuvos atstovai ar 
konsulai turi pasisakyti dėl jų 
apsaugos ir globos kol dar via 
gyvi tos galerijos steigėjai.

Zenonas Kolba 
Čikaga, 1972. III. 7.

grąžinti. Kol ateis Lietuvių 
Fondo pelno skirstymas, bu
vo patarta pinigų pasiskolinti ir 
rėmus paveikslams tuojau už
sakyti. Turėdamas tokias ga
rantijas, kreipiaus i Genocido 
Parodos atidarymo Komiteto 
pirmininką Dr. L. Kriaučeliū- 

kuris sumanymui pritarė 
patalpose sukviestiems 

atstovams apie tai

dalykams susidėjus, 
užsakiau savais pini-

ną, 
ir Altos 
spaudos 
pranešė.

Taip 
rėmus
gaiš. Po kurio laiko Dr. Kriau- 
čeliūnas ėmė kalbėti, kad nuo 
Puzino paveikslų išstatymo 
teks atsisakyti, esą, buvusi 
“dailininkų delegacija”, kuri 
prieš tai pareiškusi protestą. 
Iš pradžių manėme, kad čia 
juokaujama, nes tiek Dr. Kriau 
čeliūnas, tiek Altos Pirminin
kas E. Bartkus žinojo, kad pi
nigai už rėmus jau sumokėti ir 
kiti pasiruošimai jau padaryti. 
Be to. kokiu pagrindu ir kas 
galėjo protestuoti?

Nei vieno nei kito nenuro
džius, pasipriešinimas buvo 
nugalėtas ir dail. P. Puzino 
paveikslai, daugelio mačiusių
jų žodžiais, 
papildė
Lietuviu Fondo Tarvbos Pir
mininkas ir to fondo sumany
tojas Dr. A. Razma ir Fondo

“labai vertingai
Genocido parodą”.

J

šymus nieko nepaskyrė”.
Taigi, L. Fondo Tarybos ir 

Valdybos pažadai ir garanti 
jos nieko nereiškia. Yra kaž 
kas už juos galingesnis. Ne 
veltui žmonėse jau kalbama: 
“Jūs surinkite pinigus, o mes 
paskirs tysime”.

aplankė pouia C.ur-

žmona. Vos pro duris 
ji isteriškai pradėjo

kad kalbami paveikslai buvo 
atpirkti iš New York’o teismo 
patvirtintų varžytinių ir kad 
mes, kaip ir bet kuris kitas pir
kėjas, galėtume su ja visai ne
kalbėti.

2. Praeitą rudeni mane, tik 
grįžusi iš ligoninės po opera
cijos, 
rence, buvusi dailininko P. Pu
zino
Įžengusi, 
mane ir susirinkusius Direkto
riato narius kaltinti, kad esan 
ti apgauta ir jos buv. vyro pa
veikslai turi būti perduoti ga
lerijai, esančiai 5620 So. Cla
remont Ave., taigi, jėzuitų pa
stogėje. Tatai ji kartojo bent 
porą valandų, darydama viso 
kiaušių priekaištų ir prasitar
dama, kad tuo reikalu ji kal
bėjosi su kun. Borevičium ir 
jo advokatu, kas mums ir be 
to jau buvo aišku, nes ji mi
nėjo tokias Čiurlionio Galeri
jos detales, kurios tik ginčo 
šalių advokatams tebuvo žino
ma. Nors ir prašoma, ponia 
Currence nekreipė 
kad mano sveikata neleido da-l 
lyvauti tokio pobūdžio “dis
kusijose”, taip pat pamiršusi,

Apie ponios Currence kurs
tymą jau anksčiau buvome 
įspėti oficialios įstaigos, cita
vusios dail. A. Rukšlelės po
niai Currence išduotą raštą. 
“... po Jūsų vyro Povilo Puzi
no mirties nė vienas jo kūri
nys nėra patekęs į šią galeriją” 
— tvirtino dail. Rūkštelė, ma
tomai, norėdamas iš naujo už
kurti kovą už tuos paveikslus. 
Dail. Rūkštelė neturėjo jokio ti
tulo Čiurlionio Galerijos vardu 
daryti tokius “pranešimus”.

3. Mano ligai užsitęsus, kun. 
Borevičius pažadėjo mane ap
lankyti praeitų metų gruodžio 
mėn. 29 d. ir pakalbėti čiurlio- 

jnio Galerijos reikalais. Vizito 
nesulaukęs, sekančią dieną pa
skambinau jam telefonu, pri
mindamas prieš keletą metų 
jo duotą pažadą atitaisyti man 
padarytas skriaudas. Nuste
bau iš jo lūpų išgirdęs ponios 

Įkaltus” žo-
kad “jei paveikslai ne- 

kuri 
Avė., 
jums

0T A SUSIVIENIJIMAS
I /A LIETUVIŲ

AMERIKOJE
— jau 80 metp tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo i< 

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu ,«avn apdė
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda ąw, 
bės apdrauda ir ligoje pašalpa, kuri yra piffi. nes SUSTVTF 
NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarninė- 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau kaip tris su puse milijono doleriu kapitale 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100 (V 
iki $10.000.00.

_  jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrauda Endowment Ir 
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštoio mokslo stud’ 
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigia TERM apdraudė 
už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asine 
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na 
riams. Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

_  kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų Kreipkitės i kuopn 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie ŠUSrVTENIJTMO darbus

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK. N. Y. 10001
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dėmesio, Currence mums 
džius, 
bus perduoti galerijai, 
yra 5620 So. Claremont 
buv. Puzino žmona kels 
teisme bylą”.

Tokį aiškų ryšį atpažinęs 
tarp dail. Rūkštelės rašto, p. 
Currence ir kun. Borevičiaus 
tvirtinimu bei grasinimu trum
pai jam priminiau dail. Pu
zino paveikslų istoriją. Kai po 
dailininko mirties tie paveiks
lai atsidūrė New York’o Viešo
jo Administratoriaus žinioje, 
nei dail. Rūkštelė, nei kun. Bo- 
revičius apie juos “negirdėjo”, 
bet kai legaliosios Čiurlionio 
Galerijos vadovybė, skolin
tais iš privačių asmenų pini
gais, po dviejų metų rūpesčio 
ir Lietuvos Konsulatų vargo 
šiuos paveikslus atpirko ir ap
saugojo Nepriklausomai Lie
tuvai, tai dabar atsirado “su
sirūpinusių patriotų”, kurie 
kursto svetimtaučius kelti iš 
naujo bylą, jeigu jie nėra po 
jėzuitų stogu.

4. šių metų sausio 22 d. p. J. 
Jasaitis atvyko pas mane Įga-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

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

Čeki ar Money orderi tokiu adresu:

Mt

I

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608
3

botas pranešti, kaip jis vadinot 
“Čiurlionio Galerijos globos 
komiteto posėdžio nutarimus”, 

posėdžio, |i kuri jis buvęs 
kun. Borevičiaus pakviestas ir 
dalyvavęs, kaip mirusio Gen. 
Konsulo Dr. P. Daužvardžio at
stovas. Beje, kaip vėliau pa
aiškėjo, tas posėdis Įvyko š. m. 
sausio mėn. 10 d. kun. Borevi
čiaus pusbrolio Dr. Batuko re
zidencijoje.

Iš trijų to posėdžio svarstyti! 
klausimų, trečiasis buvęs Pu
zino paveikslų reikalu, šį kar
tą p. Jasaitis perdavė “viso po 
sėdžio ” įspėjimą, kad “jei Pu
zino paveikslai nebus greitu lai 
ku perduoti Čiurlionio Galeri
jai, esančiai 5620 So. Clare
mont Ave., buv. Puzinienė kels 
Jums teisme bvla”.

Ponas Jasaitis taip pat pra
nešė posėdžio nutarimą grą
žinti Z. Kolbai skolą. Už tokį 
senai laukiamą nutarimą pa
dėkojęs, ėmiau laukti čekio. 
Deja, netrukus pasiekė gan
dai, kad skolos grąžinimas bus 
siejamas su eile sąlygų. Ir tik
rai, š. m. vasario mėn. 18 d. 
kun. Borevičiaus advokatas 
Žumbakis telefonu pranešė 
mūsų advokatui Seibučiui, kad 
skola bus grąžinta, jei bus per 
duoti Puzino paveikslai Čiur
lionio Galerijai, 5620 So. Cla
remont Ave.„ ir nutraukta jė
zuitams iškeltoji byla. Ir taip 
mano pinigai, beveik dešimtį 
metų Įšalę Čiurlionio Gelerijo- 
je, vėl pakibo ore, o terorui 
ir šantažui buvo surastas dar 
naujas būdas.

Trečiųjų Teismo Įpareigojimų, 
Čiurlionio Galerijos steigėjai 
ir tos galerijos čarterio direk
toriai atšaukė savo parašus 
nuo visų susitarimų. Prasidėjo 
advokatu kalbos. Jėzuitus Či
kagoje atstovaująs adv. Too
mey savo laiške adv. Zipper- 
manui dėl galerijos skolų ra
šydamas užsiminė ir apie pir
mąją Č. Galerijos bylą teisme, 
kuri, priėmus Trečiųjų Teis
mo sprendimą, buvo užbaig
ta susitaikymu. Apie tai adv. 
Toomey7 rašė: “In fact, it is 
the understanding of Fathrer 
Borevičius, that a suit filed by 
Mr. Kolba was dismissed, as 
being without merit”. Tai bu
vo atviras melas ir savo advo
kato klaidinimas, nes kun. Bo 
revičius turėjo tos bylos spren
dimą, kur pasakyta: “It is 
herebv ordered: That this 
cause be and is hereby dis
missed by agreement and wit
hout prejudice”.

Adv. Toomey, panorėjęs 
ginčo šalis suvesti ir sutaikin
ti, buvo pakeistas lankstesniu, 
kuris apie jokius sutaikymus 
nebekalbėjo. 1970 m. Čiurlio
nio Galerijos byla vėl atsidūrė 
teisme.

somai Lietuvai per jų įkurtą 
instituciją sukauptą meno tur
tą, o taip pat apsaugoti pačią 
Čiurlionio Galeriją, kad ji tar
nautų kam buvo Įsteigta, bet ne 
jėzuitų pasipelnymui. Iš viso, 
visuomenė turėtų arčiau susido
mėti, kas yra tas kunigas, surin-

SAVE AT

Mutual Fed___
Savings and Loan

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

6. 1971 m. gegužės mėn. 5 d. 
galerijos ginčas buvo išsamiai

5. Pradėjus vykdyti Taiko
mosios Komisijos — Trečiųjų 1 
Teismo sprendimą, manyta, 
kad su Čiurlionio Galerijos , 
Globos Komiteto sudarymu bus ' 
pasibaigusios galerijos bėdos. 
Tačiau tik antruoju užraktų,, 
keitimu, atliktu kun. Borevi- * 
čiaus, galerija buvo perimta 
iš Liet. Menininkų Klubo susi- , 
rinkimo nušalintosios P. Gau
čio Valdybos. Jau galerijos 
statutą redaguojant prasidėjo < 
nelaukti bandymai jį surašyti 
visai nesilaikant Trečiųjų Teis 
mo sprendimų. Dar keisčiau, < 
kad pasirašyto statuto kopiją 
išgauti užtruko pusė metų iš : 
to paties kun. Borevičiaus, ku- j 
ris pats pasiprašė, kad parem- 
čiau jo kandidatūrą į Komite- 1 
to Pirmininkus. «

Jau pirmaisiais Globos Ko
miteto metais Gen. Konsulas 
Dr. Daužvardis ir p. J. Jasaitis 
ėmė nusikųsti, kad Pirminin
kas kun. Borevičius ir prašo- J 
mas nesušaukia Komiteto po- 5

Pasak p. Jasaičio, ir J 
kun. Bo- j 
pasakyti, 5 
Kada po i 
rinkimų

sėdžio.
vienuolyne būdamas 
revičius sugebėdavo 
kad jo “nėra namie”. 
Liet. Bendruomenės
p. Jasaitis buvo pakeistas kitu 
atstovu, padėtis galerijoje su
sidarė tokia, kad ir Gen. Kon
sulas ėmė reikšti susirūpinimą.

Dvejus metus Globos Komi- 
teui net nepradėjus vykdyti

NOW INSURED TO $20,000.

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

ON SAVINGS CERTIFICATES 
% OF $10.000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
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Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma,, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda snkurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Pareigingas ir drąsus kunigas
Vakar citavome ir komentavome vieną sovietinio gy

venimo dokumentą, spausdinamą New Yorke leidžiama
me rusiškame dienraštyje. Rusai turi geresnius informa
cijos šaltinius, su jais, matyt, bendradarbiauja prie do
kumentų prieiti dar galintieji rusai. Jie seka ne vien so
vietų spaudoje pasirodančius komunistinio gyvenimo ne
sklandumus, bet jie turi progos gauti ir sovietinių teismų 
posėdžių protokolus ir net sprendimus. Rusai atidžiai 
seka įvykius ir rusų okupuotoje Lietuvoje.

Iš skelbiamų dokumentų matyti, kad kunigas Juozas 
Zdebskis yra apsiskaitęs, pareigingas ir drąsus vyras. 
Turint galvoje jauniems kunigams nuolat kalamą paklus
numą ir nusižeminimą vyresniesiems, kurie dažnai virsta 
pasityčiojimu iš pačių pagrindinių žmogaus teisių, o kar
tais net ir iš tikėjimo nuostatų, tenka stebėtis kun. Zdebs- 
kio sumanumu keliais trumpais sakiniais tiek daug 
pasakyti.

Praeitų metų lapkričio 11 dieną Kauno teismo rū
muose nagrinėjamos kun. Zdebskio bylos metu įvyko de
monstracijos, demonstrantų vaikymas, areštai, moterų 
daužymas ir vilkimas i kalėjimą. Pačiame teisme kun. 
Zdebskis buvo teismo apklausinėjamas, o vėliau jam leis
ta tarti paskutinis žodžis. Kun. Zdebskis tekalbėjo tiktai 
10 minučių, bet ir tos teismo pirmininko Gubuliausko 
tris kartus buvo pertrauktos. Jis buvo kaltinamas kate
kizmo mokymu. Rusų okupuotoje Lietuvoje ir visoje So
vietų Sąjungoje vaikus mokyti galima tiktai valstybinėse 
mokyklose. Kun. Zdebskis teismui pasakė, kad jis nesi
jaučia nusikaltęs, jis nesulaužęs jokio pagrindinio įsta- Į 
tymo. Jis mokęs vaikus tik todėl, kad taip jis supratęs; 
savo pareigą. Vaikų mokymas nevogti ir langų nedaužy
ti “įeina į kunigo pareigas”, — pareiškė jis teismui

Kaip po to, taip ir nieko, šis 
žemaičių posakis geriausiai tin
ka Velykų šeštadienį Chicagos 
miesto Civic Centro aikštėje įvy
kusiai taip pavadintai “maldų de
monstracijai” nusakyti.

Pats dienos parinkimas ir pa
garsinimas tokiam reikalui bu
vo visiškai netikę. Rezultatų il
gai laukti nereikėjo: milžiniško
je Civic Center aikštėję vargais 
negalais prisirinko konservaty
viai skaičiuojant penketas šim
tų, reportiškai išpučiant — dar 
šimtą antrą pridėti, ir tų pačių 
gera pusė buvo mūsų čiagimis 
jaunimėlis — žvalios, didžiąja 
dalimi tautiškais rūbeliais apsi
rengusios mergaitės ir kudloti 
berniukai, įvairių mokslainių 
studentai studentės. Beje, dar 
buvo keletas baltkepurių jūros 
šaulių; visą kitą publiką suda
rė neorganizuoti geros valios ir 

“Dvasinę seminariją aš baigiau tik tam, kad 
savo žinias praktiškai pritaikyčiau gyvenime. Jeigu 
jau leidžiama dvasiškiams būti, tai turi būti duota ir 
teisė jiems dirbti. Juk tikintieji tiktai dėl to mane ir 
užlaiko, kad aš būdamas šios srities specialistas, ga
lėčiau patarnauti jiems tikybiniuose reikaluose. Aš 
neturiu teisės atmesti prašymo pamokyti vaiką. 
Gerbiamas teisėjau, įsivaizduokite, kaip jūs pasi- 
justumėte, jeigu jus, kaip šiandien mane, teistų už

jungoje veikia dviejų rūšių įstatymai: vieni viešai 
garsinami, o kitų praktiškame gyvenime valdžia slap
tai prisilaiko. Jeigu patikėti kaltintoju, tai Sovietų 
Sąjungoje bažnyčia neatskirta nuo valstybės, bet la
bai paklusni ateistiniam įstatymui... Jeigu jau ne
galima vaikų paruošti prie komunijos, tai iš viso kū
nam galui tada reikalinga konstitucija? Negražu, 
kai vienaip sakoma, o kitaip daroma. Tai kompromi
tuoja įstatymus žmonių akyse; žmonės taip pat nu
stoja gerbti įstatymus”. (Novoje Ruskoje Slovo, 1972 
m. kovo 30 d., 2 psl.).
Kun. Zdebskis visa galva aukščiau stovi už daugelį 

lietuvių dvasiškių. Be pareigos jausmo ir tikėjimo dog
mų, jam gerai yrą suprantama ir teisė. Jokia valstybinė 
santvarka be teisės negalės tvarkytis. . Teisinių pagrindų 
turi prisilaikyti net ir “komunistinė” valstybė, jeigu ji 
nenori degeneruoti. Visi žinome, kad rusų komunistų 
partijos nariai tebegerbė jėgą, bet kai ta pati jėga pra
dėjo kulkas į pakaušį varyti patiems partijos centro ko
miteto nariams, jie vis dėlto ir jie ryžosi skelbti konstitu
ciją ir prisilaikyti įstatymų. Lietuvis kunigas,1 kovoda
mas už savo teises, turėjo jiems priminti, kad įstatymas 
gali būti vienas ir visiems jis privalo būti vienodai tai
komas.

Kun. Zdebskio kalba buvo trumpa, bet kiekvienas jo 
sakinys gerai apgalvotas. Pas jį ir pareigos jausmas vi
sai kitaip suprantamas, negu laisvame pasaulyje ramiai 
gyvenančių dvasiškių. Jeigu tikintieji jį užlaiko, tai jis 
jaučia pareigą tikintiesiems būti naudingas. Tą pareigą 
jis viešai skelbia. Jis nebijo net teismo organams tą pa
reigos sąvoką užakcentuoti ir reikalauti, kad ji būtų pri
pažinta. Jeigu jam neleidžiama pareigos atlikti, tai tada 
ir jo buvimas visai nereikalingas. Tada nieko verta yra 
visa ta sistema, kuri vadovaujasi dvilypiais Įstatymais. 
Kaip negali būti dvilypių įstatymų, taip negali būti dvi
lypės moralės. (

Kun. Zdebskis ne tiktai kovojo už savo teises, bet jis 
kirto smūgi į pačius sovietų sistemos pamatus. Tai su
prato ir lietuviai, jeigu teismo dieną 600 šimtai- jų susi-

neatlikimą pareigų? Iš to, ką pasakė kaltintojas ir rinko prie kun. Zdebskio teismo rūmų ir protestavo prieš 
prokuroras galima padaryti išvadą, kad Sovietų Są- okupanto primetamą lietuviams prievartą.

norų lietuviai, tie kurie visada 
ir visur eina, kur lietuviai ką 
patriotiško rengia. Tiesa, pla
katų įvairiais dūkiais, reikalau
jant leisti lietuviams laisvai 
melstis, buvo ne keletas dešim
čių, o visiškai arti šimto ir juos 
nešiojo daugiausiai jaunieji, ku
rie panašiai kaip ir per didįjį 
Simo Kudirkos mitingą šį kar
tą nors ir-daug mažesniame skai
čiuje, šiai “maldų demonstraci
jai” pridavė gyvumo ir’ pras
mingumo.

Laikui atėjus pradėti, prie Pi
casso ant pakilimo pasilipo Chi
cagos lietuvių jėzuitų viršinin
kas Kijauskas, vyskupas Briz- 
gys ir kun. Stasys, žemiau pa
siliko bestovį Chicagos Lietuvių 
Tarybos ir LB Apygardos valdy
bos atstovai. Programą papil
dė, tikriau pasakius baigė iš už 
tu keliu dvasiškiu nugarų see-

kaž- matyti aktoriai kunigas Kuz
minskas ir marijonas V. Bagda- 
navičius, abudu ne be tikslo. 
Kun. Bagdanavičius turėjo su
švelninti kartų įspūdį, kokį vi
suomenei padarė pačių kunigų 
ir kuniginių organizacijų neda
lyvavimas jų pačių ruoštoje mal
dų demonstracijoje, ir kai pro
gramos vedėjas paklausė, kodėl 
toje demonstracijoje taip ma
žai tebuvo kunigų, kun. Bagda
navičius pasimetė ir atsikvošė
jęs paaiškino, esą lietuviams to
kia protesto forma esanti neį
prasta! O kun. Kuzminskas be 
ilgesnių ceremonijų paskelbė au
kų rinkimo vajų “Lietuvos ka
talikų šalpai”.

Kad tas vajus buvo suplanuo
tas ir priderintas prie šios mal
dų protesto demonstracijos kun. 
Kuzminską papildydamas kitą 
dieną parašė J. Daugi, (kun. J. 
Prunskis) Drauge straipsniu 
“Parama persekiojamiems ti
kintiesiems Lietuvoje”, kur pra
nešęs apie šį sekmadienį Chica- 
goj šaukiamą pirmą Lietuvių ka
talikų religinės šalpos rėmėjų 
suvažiavimą, į klausimą “Ar ši 
veikla nęsikirs su Balfo ir pa
našia veikla?” atsakė: — čia 
jokio susikirtimo negali būti, 
nes Lietuvių religinė šalpa rū
pinasi šelpimu bažnyčių, kuni
gų, dėl religijos nukentėjusių 
asmenų, o Ballas rūpinasi visu 
kitu”. Reiškia, visiška segrega
cija!

Nors Balfo ir pats pirminin
kas visą laiką yra kunigas, ta
čiau mūsų kunigų jau nebepa- 
tehkina jie organizuoja nuo
savą šalpą, nors pinigų kaulys 
tik iš pasauliečių. Čia ir paaiš
kėjo, dėlko kunigų ir jų orga
nizacijų vadų nesimatė maldų 
demonstracijoje — jie buvo už
imti “Lietuvių katalikų religi
nės šalpos” rėmėjų suvažiavi
mo organizavimu. Reikia gele
žį kalti, kol karšta!

Viena, kam ir šį kartą reikia 
atiduoti didelį kreditą, tai yra 
mūsų šauniajam jaunimui. Ka
da Jaunimo Centro ir jėzuitų rū
mų patogios patalpos, ir parapi
jų salės tuštėjo uždarytos, tai 
Margučio ankštuose kambarė
liuose lietuviukai ir lietuvaitės 
moksleiviai ko ne per visą naktį 
rašė, paišė, komponavo plaka
tus ir šūkius, kuriuos sekančią 
dieną didžiumoje patys nešiojo 
Civic Centre maldų demonstra
cijoje. Ta pačia proga, padėko- 
tina Margučiui, kurio dėka Mar
gučio patalpos nebe pirmą kar
tą yra plačiai atidaromos mūsų 
jaunimo patriotinei veiklai.

Deja, to šį kartą negalima pa
sakyti Chicagos Lietuvių Tary
bai su LB Chicagos Apygarda, 
kurios vietoje pačios organiza
vusios masinį lietuvių protes
tą prieš persekiojimus Lietu
voje, be niekur nieko perleido

nos priešakiu prasiskverbęs 
koks nepaprastai didelio balso 
ir geros bačkininko iškalbos, mė
lynai apsivilkęs vyras, kurs tik
ra to žodžio prasme “suvaidino 
visą spektaklį”, ne tik pasaky
damas ugningą spyčių apie mal
dos galybę, bet ir suklupdyda- 
mas ko ne visą mitingą su visais 
kunigais ir pačiu vyskupu. Tik 
bačkininkui pritilus atsikvėpti ir 
į plaučius oro įtraukti, pasinau
dojant pauza buvo sugiedotas 
himnas ir, esant žvarbiam orui, 
aikštė skubiai ištuštėjo.

Kas šioje maldų demonstraci
joje nustebino, tai kad joje la
bai mažai tesimatė tų maldų 
profesionalų — vos keli kunigai 
ir pora seselių kazimirie- 
čių. Visiškai nesimatė (kadan
gi nebuvo) gausingųjų katali
kiškų organizacijų pasauliečių. 
Be demonstracijos vadais pasi
skelbusių jėzuitų provincijolo G. 
Kijausko ir buvusiojo tituliari- 
nio Kauno arkivyskupijos vysku
po Brizgio, dar kun. Stasio ir pro- 
testonų kunigo Dylio daugiau jo
kios dvasiškos asabos nė su ži
buriu nei scenoj nei publikoj ne
buvo galima rasti!

Kur buvo Chicagos lietuviš
kųjų parapijų klebonai? Kur bu
vo įvairios parapijinės katalikiš
kos organizacijos? Kur Ateiti
ninkai ? Pagaliau, kur visos kitos 
“nesuskaitomai gausios” Katali
kų Federacijos organizacijos? 
Gerosios švento Kazimiero sese
lės maldų demonstracijoje daly
vauti negalėjo, nes gautomis ži
niomis lygiai tuo metu savo 
puošniuose konvento rūmuose 
meldėsi už Rusijos atvertimą... 
Bet ką tuo metu veikė armija 
kitų organizuotųjų katalikų dva
sininkų ?

Kai pavergtoje ir raudonųjų 
sovietų bezbožnikų persekioja
moje 'Lietuvoje neseniai pen
kiais tūkstančiais, naujausiai 
net septyniolika tūkstančių sa
vo parašų, rizikuodami žiauriai
siais persekiojimais, mūsų sesės 
broliai protestuoja prieš pries
paudą ir šaukiasi Į laisvėje esan
čius “tremtinius” ir visą pasau
lį, tai laisvojo pasaulio lietuvių 
sostinėje patentuotieji katali
kai nerado reikalo net į savo jė
zuitų šaukiamą “maldų demons
traciją” atvykti! Pasakyti gėda 
per mažai!

Viena, ką jie moka ir neilsda- 
mi daro, tai iš žmonių pinigus 
rinkti. Jau užuomarštin nuėjo 
Washingtono ir Romos bažnyčių 
rūsiuose Įrengtos Šiluvos ir “kan
kinių” koplytėlės, lietuviams 
šimtus tūkstančių dolerių kaš
tavusios, štai skelbiamas nau
jas pinigų rinkimo vajus ir kaip 
tik čia 17,000 lietuvių protesto 
proga!

Sekmadienį Lietuviai Televi
zijoj programoje pasirodė du 
šeštadienio demonstracijoje ne-

WAUKEGAN. ILL
Vasario 16-tosios minėjimas, 

kuris įvyko vasario mėn. 27 d., 
praėjo nepastebėtas.

Laukiau, maniau gal kas iš 
minėjimo rengimo komiteto pa
rašys kaip kasmet darydavo: 
pranešdavo, kiek aukų surinktą 
ir atskaičius išlaidas koks pel
nas pasiunčiamas Altui Lietuvos 
laisvinimo reikalams, bet šiemet 
kažkas įtartina; tyla kaip van
denyje.

Minėjimą rengė Waukegano 
ir apylinkės Lietuvių Bendruo
menės Valdyba, talkininkaujant 
Kenoshos ir Racine lietuviams.

Minėjimo atidaromąjį žodį ta
rė Edvardas R. Skališius, Wau
kegano ir apylinkės Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos pirmi
ninkas. Buvo sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai.

Invokaciją sukalbėjo £un. Zig
mas Ramanauskas. Pagrindi
nis kalbėtojas buvo Vytautas 
Kamantas, Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos Pirmi
ninkas.

Buvo laukiamas kongresma- 
nas Roman C. Pucinski, bet pa
vėlavo atvažiuoti, atvažiavo kai 
jau dalis pubikos buvo išsiskirs
tę, nors ir tos pačios ne kiek ir 
tebuvo. Meninę programos dalį 
išpildė Raciniškės, Kenošiškės 
ir Waukeganiškės dainininkės 
ponios: Ona Kažemekaitienė, 
Bronė Kuliavienė, Stasė Petru- 
šaitienė, Ida Tamulienienė, Al
dona Kavaliūnienė, Eleonora 
Kružikienė ir Pranas Kružikas. 
Buvo dainuojama sekstetais, du
etais, kaikurios dainos palydint 
ar pritariant gitaromis. Piani
nu akompanavo ponia Regina 
Ditkienė ir panelė Rima Kaže- 
mekaitytė.

Ir tautinių šokių šokėjų grupė 
Bijūnas, vadovaujamas Stasio 
Milašiaus, pašoko keletą tauti
nių šokių.

Teko nugirsti, kad surinktos 
aukos Lietuvos laisvinimo rei
kalams pateko Amerikos Lietu
vių Bendruomenės reikalams, 
Jeigu pasitvirtintų tiesa, kad. 
surinktos aukos laivinimo reika
lams neteko. Altui, prašysiu kad 
mano auka būtų pasiųsta Ame
rikos Lietuvių. Tarybai: Lietu
vos laisvinimo reikalams.

Jonas Pr.

VAIKO BURNA
— Mamyt, dėl ko mano dan

tys yra vadinami pieniniai?
—Dėl to, kad tu perdaug pie

no geri.
— Ak, taip. Tuomet, tavo dan

tys yra kaviniai, papos aliniai, 
o senelio groginiai!

jėzuitams, šie kunigams — ir iš
ėjo... nei šis nei tas, tik vięn dėl
to, kad batsiuviai ėmėsi pyragus 
kepti. Nereporteris

NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS 
VERGIJOJE
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— Gerai, aš tuoj būsiu banke.
Gal po dešimties minučių direktorius 

pasirodė banke, kartu su juo buvo Kopus- 
tinskas ir Gricius. Mat, pas juos buvo mū
sų didžiojo sandėlio raktai. Trečią raktą, 
kaip kokį brangiausią briliantą, nešiojau 
ir saugojau aš. Visi trys savo raktais atra
kinome sandėlį ir aš grįžau Į savo skyrių 
prie skaičiuotojų. Sandėlyje likę organiza
vo pinigų ir įvairių vertybių maišus išga
benimui. Talkai dar keli žmonės buvo pa
kviesti.

Dabar jau mums buvo aišku, kad ka
ras prasidėjo, nes perkūniški bombų ir 
torpedų sprogimai laiks nuo laiko kartojo
si. Keletą karių žiūrėjau pro langą. Aero
dromo pusėje matėsi danguje šviesios 
gaisrų pašvaistės. Jaudinausi, širdis mu
šė nepaprastai stipriai, tartum ruošėsi iš
siveržti išmano krūtinės. Rūpėjo žmona: 
ar ji žino apie karą? Tur būt. dar labiau 
jaudinasi negu aš.

Keista, — jau rytas. Turėjo tarnautojai 
rinktis tarnybon, be! nė vienas jų nesiro
dė. Dingtelėjo galvon mintis: “jeigu ka
ras. ko'dėl aš turiu čia būti ir aukotis?"

Dangum protarpiais praskrisdavo sun
kiai pakrauti ir garsiai burzgiantys lėk lo
vai. Atrodė, lyg žemė drebėjo. Lengvesni 
lėktuvai zvimbdami praskrisdavo Kauną.

Girdėjosi smarkus priešlėktuvinių patran
kų šaudymas. Baimintis ilgai laiko netu
rėjau. Skubiai šokau prie skaičiuotojų pa
imti iš verkiančių moterų patikrintus ir ne
patikrintus pinigų maišelius. Jos vis klau
sinėjo, gal ką apie karą aš daugiau žinau. 
Kadangi tiek težinojau, tiek ir jos, tai nie
ko negalėjau pasakyti nei jų nuraminti. O 
jos buvo susirūpinusios savo tėvų, vyrų ir 
vaikų likimu. Jos išbėgiojo. Dar girdėjosi 
kai kurių batelių kulnelių kaukšėjimas ko
ridoriuje. ..

Man pačiam rūpėjo galimai greičiau iš 
banko “išgaruoti”. Ką gali žinoti, ką ru
sai sugalvos: tvers ir mane prie darbo ver
tybių sandėlyje. O po to, ką gali žinoti, 
gali priversti apleisti tėvynę, kad tuos 
maišus palydėčiau į Maskvą. Vargu tada 
betektų sugrįžti pas savo šeimą...

Tačiau vos spėjau rublius sudėti į mano 
kambaryje stovinčią nedegamąją spintą, 
staiga su triukšmu atsivėrė durys ir įbėgo 
du rusų uniformuoti lakūnai. Jie prisiarti
no prie manęs, pasidėjo savo revolverius 
ant stalo ir, rankas laikydami ant jų, pa
reikalavo. kad išmokėčiau vienam 40,000, 
o kitam — 20,000 rublių. Jų veidų išraiška 
nieko gero nežadėjo.

Jie parodė ir tam tikrus pinigų išmokė
jimo orderius. Tačiau mano skyrius ne 
tam buvo skirtas. Tokius orderius galėjo 
išmokėti tik išlaidų kasa, kuri savo darbą 
pradėdavo aštuntą valandą ryto. Tų or
derių išmokėjimas nebuvo mano kompe- 
lencijo ribose. B<y to. jiems paaiškinau, 
kad jų turimi išlaidų orderiai nėra patik

rinti kontrolės skyriuje, todėl vargu ir iš- 
i laidu kasa sutiksianti minimas sumas iš- 

mokėti.
— Tovarišč, ty s urna sašol! Apie for- 

| maltinius nėra laiko kalbėti — piktai su- 
: suko, žemesnio ūgio, plačiais pečiais, gel- 
Į tonu veidu karininkas. — Pinigai mums 
l skubiai reikalingi. — “pulia v lob!”, baigė 

grasinimu.
— Gerai, išmokėsiu, bet labai prašau, 

grįžkite i savo karinį štabą ir paprašykite 
bent jūsų viršininko parašo, t. y. kad už- 

į dėtų rezoliuciją.
— Tovarišč, dovolno šutit! Teper voj- 

na! O jeigu tos rezoliucijos, kuri tau būti
nai reikalinga, tai paimk pinigus ir va
žiuok s i mumis į štabą. Mums nebus lai
ko į čia sugrįžti.

Buvau suvargęs, nemiegojęs ir dvasiš
kai pasimetęs... Apgalvoti ilgiau jie man 
neleido, laiko nebuvo. Beveik buvau jau 
sutikęs su jais važiuoti į jų štabą. Bet... 
tai pastebėjo mano skyriuje kiek toliau sė
dėjęs žydelis, kuris mūsų pokalbį girdė
jo. .. Lietuviškai jis įspėjo:

__ Drauge, nevažiuok! Dabar karas ir 
tu atgal nebesugrįši. Jie tave nušaus“ ...

Po tokio patarimo supratau į kokį tai
kinį ginkluoti rusai taiko. Man buvo aišku, 
kad tik porą skersgatvių pavažiavus jie 
nušaus mane ir lavoną išmes, kai pinigai 
bus pakrauti automobilin.

— Jūs žinote, kad čia ne mano pinigai, 
jie — valdžios. Mane už tuos pinigus su- 

i šaudys. Pasirašykite, kad mane privertėte 

tuos pinigus atiduoti, tada aš juos jums iš
mokėsiu. ..

Jie apsidžiaugė, tuoj ant orderių pasi
rašė, ir aš tuos pinigus jiems išmokėjau. 
Gal jų orderiai ir buvo tikri, tik nebuvo 
laiko juos patikrinti ir įteisinti.

Pinigus, stambesnių sumų banknotus, 
sudėjau į jų lagaminus. Jie greit išsinešdi
no.

Po to gerą patarimą davęs žydelis, pri
ėjęs prie manęs pasakė: “Drauge, tų kari
ninkų parašai tavęs neapsaugos. Rusai ta
ve suims. Geriau bėk! Aš komunistas: 
mane vokiečiai sušaudys, bėgsiu su rusų 
raudonąja armija, jeigu jie pralaimės. O 
tu, drauge, bėk namo pas savo žmoną ir 
vaikus”.

Tuos žodžius pasakęs, draugas Salia
monas, pinigų prisikišęs pilnas kišenes, 
išsinešdino. Daugiau jo man nebeteko ma- 
'tyti.

Ir aš išskubėjau iš banko. Gatvėse žmo
nių beveik nebuvo. Tačiau raudonarmie
čių. milicininkų automobiliai skubiai zujo 
gatvėmis. Vis dažniau ir dažniau važiavo 
lankai. Padangėse skraidė rusų naikintu
vai. Praeidavo vienas kitas ginkluotas 
raudonarmietis ar dezertyras. Kažkur to-, 
liau užmiestyje nerimo ir skardžiu trenks
mu poškėjo priešlėktuvinės patrankų ir 
kulkosvaidžių salvės. Aukštai, aukštai 
skraidė vokiečių kariniai lėktuvai. Baltais 
debesėliais mėlyname danguje sproginėjo 
iššauti sviediniai. O saulė žeme riedinėjo...

Vėliau buvo pasakojama, kad vokiečių 
lėktuvuose, kurie bombardavo karinį aero

dromą, skrido ir lietuviai žvalgai. Pir
muose lėktuvuose, kurių buvo vienuolika, 
skrido aviacijos kpt Pyragius ir kiti.

Man pasiekus Ukmergės plentą, paste
bėjau, kad čia judėjimas prilygo skruzdė
lynui. Traukėsi raudonoji “nenugalimoji” 
armija, o paskui tankus ir kitas motori
zuotąsias jėgas Vilniaus link traukė minių 
minios žydų tautybės žmonių: jie bėgo į 
rytus kartu su raudonąja armija nuo nacių 
— hitlerinio siaubo ir genocido.
, Taip besižvalgydamas, pagaliau ėmiau 
šalčiau galvoti... Nors tuo metu buvo la
bai įdomu gatvėse pasidairyti, bet kartu ii' 
pavojinga. Tai šen, tai ten girdėjosi zvim
biančių kulkų garsai. Galima nukentėti ir 
nuo ore sprogstančių sviedinių skeveldrų. 
Tada jau buvo sukilę ir mūsų tautos gynė
jai. Jie šalutinėmis gatvėmis, bėginėjo, 
saugodamiesi žygiuojančių raudonarmie
čių tankų ir šiaip motorizuotuose veži
muose besitraukiančių rusų. Jų buvo tūks
tančiai. Bet ne taip lengva buvo pasiekti 
mano butą. Kai priėjau jį, pravėręs kiemo 
vartus, turėjau sprukti atgal ir nešdintis i 
ąžuolyną. Banko kieme , už atidarytų var
tų, pamačiau daugybę rusų, kurie prie 
banko gyveno ir dabar kraustėsi į čia pat 
stovinčius sunkvežimius bei automobilius. 
Matėsi ir ginkluotų raudonarmiečių, kurie 
rusus, jų šeimas ir mantą saugojo.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti “N a u j i e n a s”
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DR. ANNA BALIONAS i

AKIŲ, AUSŲ NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiio telef.; PRospect 8-322$
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

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

Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pula«k| Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

folef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dietą po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniai^ ir penktadieniais 
Trečiai ir aekmod, ofisas uždarytas

Rėza 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954533

Pox Volley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: HEmlbck 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
tntrad., penktadisni nuo 1—5. treč. 

ir Beita d. tiktai susitarus.

Rot: GI 8-0873

DR. W. EiSIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Avė., WA 5-2670

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

LIETUVIAI ARGENTINOJE
Jaunimo studiją savaitei 

praėjus. Ruošiasi dalyvauti 
II Pasaulio Lietuvių. Jaunimo 

Kongrese
Gražiame Šiluvos parke, Vil

la Elisa, pasibaigė Argentinos 
Lietuvių Jaunimo studijų savai
tė. Jaunimo stovyklos palapinė
se dalyvavo virs 30 jaunuolių die
nomis atvykdavo dar desėtkas. 
Stovykloje plevėsavo Lietuvos 
ir Argentinos vėliavos.

Užbaigtuvių sekmadienį po 
pamaldų Šiluvos koplyčioje, ku
rias atnašavo iš Rosario atvykęs 
šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. Juozas Margis, įvyko 
assado pietūs, dalyvaujant arti 
80 žmonių; Nakties metu įvyko 
užbaigtuvinis laužas.

Studijų savaitės prelegentais 
buvo dr. Vytautas Dambrava, 
papasakojęs apie rezistenciją 
laisvame pasaulyje ir pačioje 
Lietuvoje. Kitą dieną jo sūnus 
Gintaras Dambrava kalbėjo apie 
lietuvių jaunimo veikimą išeivi
joje trečią — kun. Jz. Margis 
kalbėjo tema; Kas reiškia būti 
lietuviu. Ragino sutartinai veik
ti su Argentinoje gimusių lietu
vių jaunimu ir ieškoti draugų 
Lietuvai vietinio intelektualinio 
jaunimo tarpe.

Studijų savaitės rengėjai pa
sitenkino vienos srovės prele
gentais, nors jie savo užduotį 
stengėsi kuo geriausia atlikti. 
Vienok Argentinoje mes turi
me eilę čia aukštuosius mokslus 
baigusių profesionalų ir keletą 
universitetų profesorių, kurie

GRADINSKAS

nuo pat mažens dalyvauja lie- k ui; Chicagos Medžiotojų ir 
tuvių veikloje. Jų žodžio neteko žuvautojų Klubui, poniai Alu- 

žienei, ponui Ardmanui, Tau
ragės Klubui ir poniai Stulgie
nei. Jūsų Alex Pipiras

išgirsti.
Priimtos trys rezoliucijos. 

Pirmoje — minimas birželio

• Būdamas mandagus nieko 
nenustosi, nebent neteksi auto
buse sėdimos vietos ją užleis
damas moterei. (Dr. Esteb)

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEL1UNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225_.....
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses’'
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

PATI NAUJOJI <
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI !
NUSTATOMA

2512 W. 47 ST. — FR 6-1991 i
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮI f

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. Ž E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063
- . — - - - ... <■ - j

į MOVING 1
Apdraustas perkraostymas į 

iš įvairių atstumų.
j ANTANAS VILIMAS
j 823 West 34 Place
į Tel.: FRontier 6-1882

■ i ■ ■ i 4

RADIJO sEIMOS VALANDOS

: Visos programos is WOPA,
1490 kiL JL AL | i 1

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma ■ 
dienio iki penktadienio 11—12- 
vaL ryto. — šeštadieni ir sek-{ 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaLj 
ryto.

i TeL: HEmlock 4-2413 į 
? 7Ic9 So. MAPLEWOOD AVE. į 

I CHICAGO. ILL. «O629 -f

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Roz. tel.: WA 5-309$

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<ondra praktika, spec. MOTERŲ lięoi 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagaly susitarimą.

V. Tumas onis, M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST 7Ut STREET
Oflte Hlef.' HEmlock 4-2122 

t*tet\a Gfbton 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 3-6195.

P. ŠILEIKIS, C. P.
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
■J Aparatai - Protezai. Med. Bat>

dAžai. Speciali pagalba kojoms 
. ' (Arch Supoorts) ir t. t

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

Telef.: PRospect 6-5084

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Oar Wildlife bars do defense 
against the careless use of fire, 

į So please follow Smokey’s ABCc 
] Ahrjys bold marches till cold- 

3e sure to drown all campfires, 
stir the ashes, <nid dro'^rw 

them agtio. Crush til 
trnokes dead out.

Please! Only yoc can 
present forest fires

mėn., 1941 metų sukilimas ir 
Ambrozevičiaus-škirpos Laiki
nosios Lietuvos Vyriausybės su
darymas, (kurią Hitleris likvi
davo) . Raginama tęsti kovą Lie
tuvos išlaisvinimui.

Paskutinėje rezoliucijoje rei
kalaujama, kad Argentinos lie
tuvių draugijų vadovai pasi
trauktų ir užleistų vadovybę 
jaunimui.

Matomai, rezoliucijų inspiruo
to jai visiškai nepažįsta Argen
tinos lietuvių draugijų. Jų vado
vybėje kaip tik yra jas sukūru
sių patriotų sūnus ir anūkai. Ir 
Basanavičiaus, ir Kudirkos, ir 
Mindaugo ir Nemuno draugijos 
turi savo atžalyno ansamblius, 
jiems teikia lituanistinį auklė
jimą, ruošdami vadovybės pa
reigoms.

Ateiti ir užimti vadovybę ga
lima tik valdinėse įstaigose, bet 
draugijose — reikalinga, pir
miausia, tapti jų nariais, pa
dirbėti. Visos draugijos visuo
met kviečia jaunimą prisidėti.

Rezoliucijų tvirtinimas, būk 
draugijų vadovai nekeičiami ir 
paseno, matomai liečia parapi
jas, kuriose viršininkai viešpa
tauja iki “gyvos galvos”, jeigu 
kokios nors celibato pinklės ne- 
sudrumsčia ramybės. Išeina, 
kad varnas varnui kerta akin...

Rezoliucijos — studijų savai
tės prasmė. Jose įsibrovę keis
tenybės apie Argentinos lietu
vių koloniją — yra padaras mū
sų kolonijos istorijos nepažįs
tančių prelegentų įtakos nuošir
džiam Argentinos lietuvių jau
nimui, dedančiam pastangas ap
sijungti, kad juo skaitlingiau ga
lėtų dalyvauti II PLJ Kongrese 
Chicago j e šių metų liepos mėn.

Nadas Giedraitis

Prasidėjo jaunųjų 
žurnalistų kursai

Ketvirtadienį, balandžio 6 d. 
Jaunimo Centre prasidėjo jau
nųjų žurnalistų kursai, ku
riuos suruošė LžS-gos Centro 
Valdyba. Pirmą paskaitą skai
tė kun. J. Prunskis apie laikraš
tininko darbo Įdomybes.

Kursus atidarė kun. J. Vaiš- 
nyš, LŽS CV pirmininkas, pa
sveikindamas susirinkusius jau 
nuolius ir prašydamas jįj nu
tarti, kuriomis dienomis jiems 
patogiausia kursuose dalyvau
ti. Buvo pasirinktas pirmadie
nio vakaras.

Pirmoje paskaitoje, be ke
liu vyresnio amžiaus žmonių, 
dalyvavo šie busimieji laik
raščių bendradarbiai: R. Jo- 
ržrauskaitė, M. Kupcikevičiū- 
tė, M. šerepkaitė, E. Pakštaitė, 
R. Janulevičiūtė, R. Genčius, 
M. Mikutaitis, O. Požarniukai- 
tė, J. Jasai tytė, dr. K. Jučas, 
Daina Danilevičiūtė ir A. Avi
žienis.

Sekanti paskaita Įvyks pir
madieni (šiandien), balandžio 
10 d. 7:30 vai. vakare Jaunimo 
Centre. “Kas yra žinia?’’ — 
skaitys A. Pužauskas.

PIPIRO PADĖKA
Jau išėjau iš ligoninės ir esu 

namie, 6821 S. Rockwell St, 
ponų Gavrilavičių priežiūroje. 
Pradedu stiprėti ir noriu pa
dėkoti draugams ir organiza
cijų atstovams, mane lankiu
siems ligoninėj, mane rami
nusiems ir daug padėjusioms. 
Didžiausioji padėka aišku, 
eina ponams Gavrilavičiams, 
daugiausia mane prižiūrėju
siems ir padėjusioms. Nuošir
džiai dėkoju ir šiems ponams: 
Atkočaičiams, Zimkams, Se
bastijonams, Urbonams, Šim
kui, kun. žvingilui, Stulgai, 
Rubinams, Galinauskams, po
nams Mikolainiams, ir A. 
Gustas, ponams K. Vydz.iui, 
Padvaiskui, Eglinskiui, Vytau
to Didžiojo šaulių kuopos at
stovams p. Tšganaičiui. poniai 
Oceviėienei; Chicagos Angli
jos Lietuvių Klubui ir p. La-

ASTUONI DIDIEJI GRIEKAI
Katekizme iki šiol buvo tik 

7 “griekai didieji”, o dabar at
sirado ir aštuntasis. Europos 
Lietuvos rašo, kad Milano arki
vyskupas kardinolas Giovani 
Colombo “Osservatore Romano” 
skiltyje išspausdino straipsnį, 
kuriame rašoma, kad neatsargus 
automobilių vairavimas nuo Šiol 
bus nuodėmė, ir tik kunigas per 
išpažintį galės ją “išrišti”...

• Tylėjimas yra vienintelis 
auksinis dalykas, kurios mote
rys nepaisoo.

Susirinkimų it pt’engimų
PRANEŠIMAI

— Lithuanian National Democratic 
Klubo susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 12 d., 8:00 vai. vak., Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Bernice Žemgulis

A. A
JULIJAI AUGUSTIENEI

mirus, 
jos vyrui Augustui ir giminėms reiškiu 
gilią užuojautą.

J. Tamas

■ .u 'm ■—a į

JULIJAI AUGUSTIENEI 
mirus, josios vyrui Kostui Augustui, gimi
nėms ir Naujienoms, netekusioms ilgu metų 
bendradarbės, reiškiu nuoširdžią užuojautą

Kostas Karoblis

J JULIJAI AUGUSTIENEI
mirus, 

jos vyrui Kostui Augustui ir jos seserims
nuoširdžią užuojautą reiškiame ii* kartu 
liūdime

E. ROKIENĖ
S. PETERSONIENĖ
J. PRONSKUS
P. LUKAS
V. ČEPAS
K. VAITKEVIČIUS

JAV aviacijos pulkininkui
RIČARDUI A. GUSENUI 

mirus,
Jo tėvams — Dr. Antanui J. Gussenui, mo
tinai Onai ir žmonai Eleonorai nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Mr. & Mrs. Palmer Polonis 
and

The John Drigot Family

Dviejų Metų Mirties Sukaktis

BERNICE J. TAMAS
(ABRAšKEVIčIOTĖ)

Gyvenusi 2120 N. Mango Avenūe

Mirė 1970 m. balandžio mėn. 10 d., sulaukusi 64 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje. Panevėžio aps,, Tiaupio vis., 
Ahikėnų kaime.

Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: vyras Juozas, posūnis Zenonas Tarnas, 

sesuo Nellie Miller ir jos vyras Dan bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmirši
me. Tu pas mus jau nehesugrįši. bet mes anksčiau ar vė
liau pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:

Vyras, posūnis, sesuo ir kiti giminės.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harl.m Avo. — 586-1220

GELKS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR 8-0833 Ir PR 8-0834

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ■NAUJIENAS"

IEVAS R SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS’
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA f

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D I 
4605-07 So. HERMITAGE AVENITE

TeL: YArdi 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS ATR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

NARIAI:
Chieagbs
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAV1 
MAS C1SNĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYč-'kS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUAN1CA AVENUE, f-hone: YAra» 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
331.9 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-113e-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST K9th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
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 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
■<nnth Holland. Illinoii
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REAL ESTATEMES IEŠKOME

Tel. 121-1584

•1
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

1

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

WOMEN WORK CLOSE TO 
YOUR HOME

VYRŲ IR MOTERŲ
ĮVAIRIEMS DARBAMS V
PRADEDANT JANITORIAIS 

BAIGIANT INŽINIERIAIS 
BET' KOKIO PATYRIMO IR 

IŠSILAVINIMO.

AM P()I. EMPLOYMENT

Light assembly work. Individual bo
nus 
Free hospitalization and 
rance.

Federaliniy Ir valstijos pa|amy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudil’imas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

I el. 436-7878

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR ■ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJTMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

giminaitė, kas yra neteisybė.
Lietuvninkas

1212 No. ASHLAND AVĖ. 
235-8040

REIKALINGI
MAŠINŲ OPERATORIAI

Operuoti drill press, kick press ir 
hand brakes mašinas. Reikalingi leng
vų dalių sustatinėtojai — assemblers. 
Mes išmokysime. Specialus pareika
lavimas lengvam dirbtuvės darbui. 
Dirbti pagal braižinius. įprastai leng
vas darbas. Pageidaujamas papras
tas ir su misingiu litavimas. Apmo
kamos atostogos, pakėlimai, priedai 

ir kita.
DEMPSEY PRICE, INC.

vieno asmens 
bendrose 
Taip pat
Paryžiu- 
kritikai PETR.YS KAZANAUSKAS, PrezidenUj

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

buvo susitikęs tik
i savaisiais Lie-

ne-
Kalba apie kaž-

HELP WANTED - FEMALE 
Darbininkių Reikia

u.? Lietu
viu kalba laikant slavu skyriua- 
se, po truputi vis įtaigojama, 
kad ta lietuvių kalba esanti sla
vų

Steady work in modern factory, 
life insu- 

No experience necessary. 
We will train.

English not necessary.
Apply in person.

MARVEL ELECTRIC CORP.

NAMŲ V A T.PVM AS — NOTARLATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į

ČIKAGON ATVYKSTA 
DAIL. E. BUDRYS

Čiurlionio Galerija čkagoje 
rengiasi naujai parodai. Tai 
bus visiems naujas meninin
kas, dailininkas — tapytojas 
Eugenijus Budrys, kuris šiuo 
metu gyvena Švedijoje. Šve
dijoje jis yra plačiai žinomas, 
suruošęs daug 
parodų ir dalyvavęs 
parodose Švedijoje, 
yra surengęs parodų 
je. Meno žurnaluose 
apie ji gerai ir Įdomiai atsilie
pia.

Dail. Eugenijus Budrys gi
mė Lietuvoje, Marijampolėje 
1925 metais. Antrasis pasauli
nis karas atnešė jo šeimai daug 
nelaimių, Eugenijus Budrys 
buvo vokiečių išvežtas dar
bams, pateko į Norvegiją, iš 
kurios pabėgo 1914 metų ru
denį į Švediją. Jo tėvas Ignas 
žuvo Stutthofo koncentracijos 
stovykloje 1913 m. «

Dail. E. Budrys liko Švedi
joje; studijavo meną, savo 
pirmąsias parodas surengė 
Stockholme 1961 ir 196.3 me
tais. Dabar gyvena Baltijos jū
ros Gotlando saloje.

Dail. Eugenijus Budrys at
vyksta į Čikagą ir dalyvaus sa
vo parodos atidaryme Čiurlio
nio Galerijoje.

HELP WANTED — MALĘ-FEMALE 
i Reikia Darbininkę ir Darbininkię

i

i t 
į

1
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JONĄ ŠIMKŲ?
Povilas Liaukevičius, gyv. Por 

tage la Prairie, Manitoboj, rašo
Senelių namuose radau Joną' 

Šimkų, 83 m., aklą ir mažai gir-į 
dintį. t 'žk ai bintą s lietuviškai, į 
apsiašarojo, nes jau 20 metą1 į 
negirdėjo lie*, uvių kalbos. Kilęs 
nuo Raseinių. Kunadon.atvyko| 
1905 m. Savo tėvų neatsimena, i 
nes jie anksti mirė. Augo pas 
seserį, kuri turėjo savo didelę 
šeima. P aaugės išvyko \ okieti- 
jon dirbti pas ūkininką, kur iš
buvo 5 metus. Iš ten persikėlė 
Anglijon, o po metų — - Kana- aFSĮ 
don.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-

Lietuviu kalba 
vėl slavu skyriuje

Kažkoks užkerėtas dalykas: 
lietuviu kalba amerikiečių uni
versitetuose vis priskiriama sla
vų skyriui. Kodėl ne graikų, 
ar lotynų, ar indusų skyriui, ar 
skyriams, kur tos kalbos yra?

Štai, “Naujienų” nr. 79, 1972 
m. raginama užsisakyti Lietu
vių Kalbos žodynėli, sudarytą 
lituanistų A. Klimo ir W. R. 
Schmalstiego. Užsakymus siųs
ti Slavų Skyriaus Departamen
tui Į Pensylvaniją.

Ar mūsų lituanistai negali lie
tuvių kalbos reikalus perkelti Į

čia dirbo daugelyje vietų, bet 
su lietuviais 
kelis kartus.
tuvoje nesusirašinėjo, nes 
mokėjo rašyti.
kokius turimus pinigus. Globo- ; 
ja jį kažkokia ukrainietė.

Sunku susikalbėti su juo. Nu-'S 
eisiu kitą kartą. Skaudu žiūrėti I 
Į tą seneli. Gal kur nors yra jo: 
giminių? Prašyčiau atsiliepti 
galėsiu pranešti apie ji daugiau 
žinių. Rašyti: P- Liaukevičius, 
135-17th St. N. W., Portage 
Prairie, Man., Canada.

NESISEKA KUNIGŲ 
LAIKRAŠČIUI

La

— Mūsų Lietuva, redaguoja
ma kun. Jono Kidykio, adminis
truojama kun. Jono Bružiko, ne
paisant, kad beveik kiekvienam 
numeriui suranda “garbės lei
dėją” — skundžiasi laikraščio 
vargais. Tik žurnalo Sąjunga 
— Alianca leidėjo Aleksandro 
Bumblio spaustuvės talkos dė
ka Brazilijoje galėjo pasirodyti 
šventininiai Ml numeriai, — ra
šo Mūsų Lietuva.

'iraniečio RALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

1TSTMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
104 dideli puslapiai, daug nuotraukų

Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau 
ia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki 

tremties vietas Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių 
ote *ekį arhs Money Orderj tokiu adresu

<-.» Ralsted Street. Chicxro HHnoi* S6R0X

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

‘ 2608 West 69th St., Chicago, I1L 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas [vairip prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

I-OI MOS P&PCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

:50l W 69fh St.. Chicago. HI 60629 - T.l, WA 5-2737 
3433 So H»lt+»d St.. Chicago, HI. 60608. — Tai. 2544320 

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

V. VALANTINAS

MOVING - Apdraustas perkraustymas 
Pisruw ir sąžininga* patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai litrų metu patyrimas.

Z022 W. 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. TeL WA S-92M

Iš dail. Eugenijaus Budrio parodos Švedijoje, Visby mieste, gotikos salėje. 
Mes matysime dailininko Eug. Budrio kūrinius š. m. balandžio mėn. 15—23 

d. d. Čikagoje, Čiurlionio Galerijoje. 3415-25 N. ASHLAND AVĖ.

>
>H

>
154 pust knyga. Kaina J1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antane 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J Aiigustaičio na 
ruoštos studijos ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne^ 
tolima Lietuvos praeiti Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veikla.
Z, oUgustaiČio knyga galima gauti "Naujienose” darbo valandomlf 
Kas negali užeiti i "Naujienas”, tai prašomas persiusti $1.50 čekj 
arba Money Orderi, pridedant 20 c persiuntimui paštu, tokiu adresu:

,j 1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

I Gave pinigus, tuojau knyga pasiusime.

NAUJIBNOC, CHICAGO S, ILL. — MONDAY, APRIL 10, 1072

Nužudė taksi šoferi
Apskrities ligoninėje mirė nuo 

žaizdų taksi šoferis William 
Clay, 36 melų, kuri sėdinti au
tomobilyje prie 1936 W, Wa
shington Ave., banditai apiplėš- 
dami peršovė. Suimti keturi 
paaugliai, kurie beveik tuo me
tu ir toje vietoje nušovė Ar- 
thurą Beskowich, 32 m. Poli
cija yra nuomonės, kad tie pa- 
tvs ir Clav nužudė.

•“Vandalams bus darbo”
Chicagos Tranzito Adminis

tracija (CTA) autorizavo pirki
mą 100 vagonų miesto “L” 
traukinėliams. Tie vagonai pra
dės važinėti tik 1974 metų rude
nį. Naujieji vagonai būsią 
liuksusiniai, su reguliuojamu 
ne tik oru. bet ir triukšmu bei 
vibravimu. Vagonai atrodys 
kaip vieno stiklo, o sėdynės bū
siančios ypatingai patogios. 
CTA nespėja lopyti dabar var
tojamų vagonų, kurių sėdynės 
“vandalai” išterlioja, supjaus'.o 
ir nešvarybių prirašinėja.

pimo kainą dar 25 centais ir 
ima savaitės dienomis po $3.25, 
gi šeštadieniais, ir dienomis 
prieš šventes po $3.50. Kainos 
jau pakeltos La Grange, Des 
Plaines, Mount Prospect ir Bell
wood. Pakėlimo laukiama pa- 
plintant ir pačiame mieste. Kai 
kurie kirpėjai abejoja ar dar 
daugiau kelti kirpimo kainas 
buvo geras dalykas. Gali atsi
tikti, kad klientai pradės dar 
rečiau kirptis. “Pakėlimas, ži
noma, geras dalykas, bet ar 
žmonės (tokias sumas) mo
kės?” — daugelis sako.

Prieš keletą metų Chicagos 
kirpėjų sąjunga buvo privalo
mai nustačiusi visoms kirpyk
loms vienodas kainas, bet J 969 
metais general. prokuroras 
William Clark tą sąjungą pa
kaltino kainų “fiksavimu”, tai 
dabar kainų prievartos nebėra.

LIVE IN HOUSE KEEPER 
Own room. Near North Apt. 
One adult. Good salary. Must 

have good references & 
speak Some English.

SU 7-0520
z

Daugiausia automobiliu 
nelaimių tarp 4 — 5 vai.

tas skelbia, kad nesaugiausias 
laikas automobiliais važiuoti 
yra tarp 4 ir 5 vai. popiet. Dėl
to departamentas pataria kam 
tik yra galima pusvalandi luk
telti.

Po dienos darbo visi nori grei
čiau namo, daugumas yra pa
vargę, kai kas ir sunervuotas, 
tuo metu keliai ir greitkeliai 
yra pilni ir akcidentai Įvyksta 
labiau negu kitu dienos metu.

Departamento statistika rodo, 
kad šiemet jau buvo 32.039 
akcidentų. įvykusių tarp 1 ir 5 
valandų popiet; iš tų buvo 13 
fatališku. tai vra užmuštu. 
Ypač pavojingas yra vairavi
mas penktadieniais tuo laiku. 
Šiemet vien tik penktadieniais 
tarp 4 ir 5 vai. popiet jau būta 
6.081 nelaimės.

Dar padaugės hipių
Pranešama, kad priemiesčių 

kirpyklos pakėlė plaukų nukir-

SKAITYK ’NAUJIENAS" -
• JOS TEIKIA GERIAUSIAS.

TEISINGIAUSIAS 2INIAC

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

CLEANING WOMAN 
WANTED

In German speaking home, general 
housework., One day week, steady 
in Glenview, good transportation & 

good n°v rpf»ren.ces 
729-2472

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

ROOMS WANTED
Ieško Kambartę

LIETUVIS PENSININKAS ieško kam
bario ramiam name Marquette Parko 

apvlinkėie.
Tel. LA 3-8248.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

PAVASARIO SAULe

ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS v arti 
Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas įrengtas beis- 

1 mantas. Aukšta pastogė. $22,400.
> MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marquette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30,000.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metų. 1^ vonios. Karpetai. Pla
tūs lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant. Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. $31,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas beis- 
mantas. Garažas, Marquette Parke. 
$26,600.

ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪRAS. 
Gražiai Įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras poreius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 
naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

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

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

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

APYNAUJIS 2-ju butų gražus mūr. 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara-

žąsies kiaušinis $16,000
Vienas laukinės kanadiškos 

žąsies kiaušinis Golden Acres 
Country klubui kaštavo $16,000, 
trys kiaušiniai $48,000. To klu
bo, esančio Chicagos užmiesty 
Schaumburg, golfo akrus pa
mėgo kanadiškės žąsys ir kai 
kurios jų apsisprendė Čia pra
leisti vasaras ir net išauginti 
vaikus.

Klubo savininkas George Slo
an pasakoja, kad pirmoji žą
sų pora šio klubo golfo terito
rijoje apsigyveno 1963 metais ir 
padėjo kiaušinius taip, kad 
golfo lošėjai perinčią mamą žą
sį turėjo aplenkti. Nežiūrint 
kanadiečių porai suteiktos glo
bos ir apsaugos, “vandalai” 
tuos kiaušinius sunaikino ir sa
vininkas Sloan visą golflaukį 
aptvėrė aukšta puspenktos my
lios ilgumo metaline tvora, kaš
tavusia $48.000. Sekančiais 
1961 metais, spėjama, kad ta 
pati porelė išperėjo 5, o pernai 
užaugino 4 žąsiukus, šiemet 
jos atskrido dar prieš Velykas, 
lizdą pasidarė prie krūmelio 
ant vandeniu apsupto kempso; 
ji pati jau sėdi ant kiaušinių, 
o jis pats stovi sargyboje ir 
golfo lošėjams artėjant duoda 
perspėjimo signalus, panašius 
kaip Fordo automobilio sire
nos.

— Cristina Giniautienė, kuri 
yra pasižymėjusi išraiškos šo
kio mene ir gabi dėstytoja mo
dernaus šokio Elmhurst mokyk
loje, atliks undinės solo šokį

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

V. & L. INSURANCE & REALT**

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-S775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

^40.500
6 KAMB MŪR.. moderni virtuvė ir 

onia. alum, langai, karštu vandeniu 
j Hid. gazu. Marquette Parke. $21.500 
I APYNAUJIS IV2 aukšto mūr., alum 
bangai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke $36 500.

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

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam- 
ninis sklypas. 2-ių butų namui. Oak< 
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 1 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
5009 WEST 65rd STREET

Tel.: 471-0321

kyklą studijavo Illinois uni- 
inži- 
spe-

“Jūratės ir Kasfvčio” operos 
spektakliuose Chicagoje.

— Marnuette Parko lietuvių 
Namu Savininku Organizaci
ja rensna linksma Pavasarinį 
Baliu lietuviškai spaudai, ra- 
diio ir televizijos programoms 
paremti. Ralius Įvvks š. m. ba
landžio 22 d. 6 vai. vak. Mar- 
cniette Parko parapijos salėje, 
6820 So. Washtenaw Ave..

Stasys Patlaba
— Rasa Rukšaitytė, Toronto, 

Ont. Canada York universiteto
studentė, išrinkta atstove i versitete . Aeronautikos 
Jaunimo kongresą. Ji yra bai- nerija yra jo pagrindinė 
gusi lituanistikos mokvklą ir cialybė. 
dabar moko joje, priklauso 
ateitininkų organizacijai, iš
rinkta j centro valdybą. Daly
vauja “Birbvnės” ansambly
je ir vadovauja to ansamblio 
lįanklininkėms.

— Danguolė Remeikytė, Lau 
rentian universiteto studentė, 
išrinkta atstovauti Sudburio 
apylinke Jaunimo kongrese. Ji 
vra studijavusi muziką, da
bar vadovauja parapijos cho
rui ir eina vargonininko parei
gas.

— Donna E. Kamm, kun. dr. 
Juozas Prunskis ir William J. 
Kareiva yra nominuoti į Chi
cagos miesto Hall of Fame. 
Iš viso yra nominuota 150 as
menų. Iš jų 50 bus išrinkti.

— Edward Baltutis iš Mar
quette parko apylinkės Įteikė 
Jaunųjų verslininkų organiza-,jjajgjama spausdinti. Kas nori 
cijos pa^nmo paĄmėjimusL paremti knygos išleidimą, 
;iv,e,n Ch,eas„ rf.atr.k- ,ai alliWi^ki . m ba.
to policininkams uz gera orien- ; j , , „landzio 16 d., tad pavardės ga- tacija sugaunant du p ošikus.’,. .... . x . .. ..1 į lės būti įrašytos į rėmėjų ar pre-

— Kadetas Gerald P. Dapkus Į numeratorių sąrašą, kuris tilps 
iš Chicagos pietvakarių apylin knygos gale. Prenumeratos kal
kės priimtas i Dallas, Texas, na — 12 dol., rėmėjų — 25 dol. 
Aviacijos rezervo karininkų ir daugiau. Siųsti: K. Ališaus- 
mokyklos garbės kadetų drau-.kas, 7312 So. Washtenaw Ave., 
giją. Prieš Įstodamas į tą mo-ĮChicago, Ill. 60629. (Pr).

— Julija Judickaitė, Eber
hard mokyklos 7-to skyriaus 
mokinė, dalyvauja piano kon
kurse metinei Steinway premi
jai.

— Magdalena Nekrošius iš 
Marquette Parko apylinkės 
baigė Nekilnojamo turto tar- 

ipininkavimo ir paskolų kursą 
YMCA kolegijoje.

BUILDERS,AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

♦ Rytoj iš Izraelio atvyksta 
sol. Vida Vaitkutė, kuri dainuos 
balandžio 15—16 d. d. Margu
čio sukaktuvių renginiuose. Bi
lietai gaunami Marginių preky
boje ir Margučio raštinėje. Chi- 
cagoje solistė apsistos Mar
quette Parke pas savo dėdę ir 
tetą. J. S. Adomėnus. (Pr).

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Knyga “Kovos dėl Lietuvos 
| Nepriklausomybės” I tomas jau

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, IIL 

TEL — 776-5888
Anicetai Garbačiauskas, my,




