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KINIJA SMtkKlA JAV LĖKTUVU PUOLIMUS
BRITU DARBO PARTIJOS VADOVYBĖ 
SUSKILO DĖL ĮSTOJIMO J RINKĄ

LONDONAS. — Britanijos opozicijos partijoje — darbiečių 
vadovybėje — atsirado rimtas skilimas. Roy Jenkins, partijos 
vado pavaduotojas, atsistatydino iš savo pareigu dėl nesutarimų 
su Haroldu Wilsonu Europos Bendrosios Rinkos klausime. Kartu 
su Jenkins pasitraukė energijos reikalų “šešėlių ministeris” 
Harold Lever ir kalbėtojas gynybos klausimais George Thomson. 
Ketvirta partijos vadovybės narė Chirley Williams irgi pagra
sino pasitraukti iš “šešėlių kabineto”, jei partijos vadovybė toliau 
taip nekonstruktyviai laikysis Europos rinkos klausimu.

Kada Harold Wilson buvo 
Britanijos premjeras, jis rėmė 
Britanijos įstojimą Į rinką, ta
čiau rinkimus pralaimėjęs, jis 
nuomonę pakeitė. Nuo to laiko 
Jenkins, buvęs vyriausybėje fi
nansų ministeriu, vadovavo dar
biečių grupei, kuri liko rinkai 
ištikima. Wilsonas aiškina, kad 
jis nėra priešingas pačiai įsto
jimo Įdėjai, jis tik pasisako prieš 
tas sąlygas, kuriomis Britanija 
priimama.

Roy Jenkins savo rašte parti
jos vadui sako, kad jis negali 
priimti nuolatinio nuomonės 
kaitaliojimo rinkos atžvilgiu. 
Jam atrodo, kad Wilsonas da
bar jau iš principo priešingas 
įstoti į rinką. Jenkins sakosi 
rėmęs partijos nusistatymą ir 
prieš savo įsitikinimus balsavęs, 
kaip partijos vadas įsakė, par
lamento balsavimuose, tačiau 
jam pasidarė sunku laužyti sa
vo principus. .’ š

Darbiečių skilimas”'paaiškėjo 
kovo 29 d.,, kada partijos vado
vybė balsavo parlamente už gy
ventojų referendumą prieš įsto
jant į rinką. Tik dvi savaites 
prieš tai darbiečių vadovybė bu
vo nutarusi referendumo nerem
ti. 'Partijos konferencijoje per
nai, spalio mėnesį irgi buvo at
mesta referendumo idėja. Ne
žiūrint to, Wilsonas balsavo už 
referendumą. Jenkins žodžiais, 
partijos vadai negali atsisakyti 
pagundos panaudoti rinkos kon
troversiją savo partijos trumpa
laikiams laimėjimams. Jo ma
nymu, taip negali elgtis partija, 
kuri vieną dieną bus vyriausy
bėje.

Wilsonas, atsakydamas savo 
buvusiam padėjėjui, apgailesta
vo jo pasitraukimą, tačiau gynė 
referendumo reikalą, sakydamas, 
kad nesant rinkimų, referendu
mas yra geriausias būdas gyven
tojų nuomonei patikrinti. Net 
Prancūzija kreipiasi į savo gy
ventojus, prašydama pasisaky
ti dėl Britanijos įstojimo į rinką.

Gerėja Amerikos 
ryšiai su Ceilonu

COLOMBO. — Ceilonas sek
madienį gavo dar 4 Amerikos he
likopterius, kurie buvo atvežti 
prekinio laivo į Ceilono uostą. 
Tos šalies aviacija dabar jau tu
rės 11 helikopterių. Kartu lai
vas atgabeno Ceilono kariuome
nei 60 dėžių įvairios ryšių apara
tūros. šios siuntos yra dalis 
Amerikos karinės paramos Cei- 
lonui, kurios iš viso gaus 3 mil. 
dol. paramos.

Korespondentai iš Ceilono pra
neša, kad paskutiniu metu spau
dos tonas Amerikos atžvilgiu la
bai pasikeitė. Visai išnyko vy
riausybės globotos demonstra
cijos prieš Ameriką. Santykių 
pagerėjimas prasidėjo po komu
nistų inspiruoto sukilimo, kurį 
kairioji Ceilono vyriausybė nu
malšino tik su Amerikos atsiųs
tų ginklų pagalba. Valdžia ėmė 
su nepasitikėjimu žiūrėti į so

15 VISO PASAULIO

JERUZALĖ. — Izraelio val
džia pirmą kart atsiliepė į Ugan
dos reikalavimą, kad visi žydai 
išvažiuotų iš Ugandos. Užsienio 
reikalų ministeris Ebanas sako, 
kad Libija prikalbino Ugandos 
prezidentą nutraukti su Izraeliu 
ryšius. Ugandoje buvo 470 iz
raelitų, kurie įsteigė Ugandai 
aviaciją, artilerijos ir šarvuo
čių dalinius, išmokė vietinius 
dirbti įvairius darbus. Izraelyje 
studijavo apie 1,000 Ugandos 
studentų. Izraelis paliko Ugan
doje apie 20 mil. vertės maši
nų ir aparatų. Nežinia, ar Ugan
da atsilygins.

BELFASTAS. — Du britų ka
reiviai žuvo šiaurinėj Airijoj. 
Nuo kovo 25 d., kada šiaurės Ai- 
ri jos valdžią perėmė patys bri
tai, smurto veiksmai nesumažė
jo. Per tą laiką įvyko 57 sprogi
mai, 169 apšaudymai,’ 38 plėši
mai, sužeisti 8 policininkai ir 78 
civiliai, septyni civiliai nušauti, 
du kareiviai žuvo nuo sprogimo.

WASHINGTONAS. — Kuni
gas Carl McIntire organizuoja 
demonstracijas prieš Kinijos sta
lo tenisistų vizitą (Amerikoje. 
Šiandien jie atvyksta į Detroitą.

Bengalija steigia 
parlamentą

DACCA. — Bengalijoje posė
džiauja dar Pakistano valdymo 
laikais išrinktas parlamentas — 
konstitucinė asamblėja, kurioje 
visišką daugumą turi Awami ly
gos atstovai. “Awami” urdu kal
boje reiškia “liaudį”.

Kada Bengalija buvo Rytų Pa
kistanas, asamblėjos narių bu
vo išrinkta 449. Karas pareika
lavo aukų: du mirė natūralia 
mirtimi, astuoni buvo nužudyti 
pakistaniečių, du pabėgo į Pa
kistaną ir 16 buvo išmesti iš ly
gos už kolaboravimą su Pakis
tanu.

Asamblėja savo pirmininku 
išrinko šeiką/Mujibar Rahmaną, 
Bengalijos premjerą Jis nori 
įvesti Bengalijoje parlamentinę 
demokratiją pagal Britanijos pa
vyzdį. Kiek blogiau su opozici
ja, kurios Bengalijoje dar nėra. 
Manoma kad ji susidarys iš Mau- 
lana Bashani vadovaujamos Tau
tinės Awami partijos.

vietų skelbiamą draugiškumą. 
Buvo išaiškinta, kad prie sukili
mo organizavimo prisidėjo ir Š. 
Korėjos ambasada.

Ceylonas palaiko gerus ry
šius su Kinija ir nepritaria so- 
vietų-indų bičiulystei. Iš to nau
dos turi Amerika, kurios karo 
laivams labai svarbūs Ceilono 
uostai, ypač Trincomalee — ge
riausias natūralus uostas visa
me Indijos vandenyne, čia Ame
rikos karo laivai vis dažniau su- 
toja.

Nauįausias Pietų Vietnamo žemėlapis, kuriame parodyti šiaurės 
Vietnamo kariuomenės pradėti puolimai, žvaigždėmis sužymėtos 

svarbiausios amerikiečiy karinės bazės.

AMERIKOS LĖKTUVAI P. VIETNAME 
PADARO PRIEŠUI DAUG -NUOSTOLIU

■ ' X *■
SĄIGONAS. — Pietų Vietnamo šiaurėje sekmadienį B-52 

bombonešiai puolė komunistų laikomą vietovę prie demilitarizuo
tos zonos. Puolimas buvęs toks sėkmingas, kad komunistai prara
dę 27 tankus, tris artilerijos pabūklus ir palikę 100 žuvusių ka
reivių. Dar pusvalandi po šio puolimo ten sproginėjo amunicija. 
Vakar didieji bombonešiai padarė net 60 atskirų užskridimų. 
Didieji lėktuvai numetė 1,800 tonų sprogmenų netoli Quang Tri 
ir Hue miestų, prie An Loc ir Kontum frontų, kur komunistai yra 
sutraukę dideles jėgas.

Per tris dienas šiaurės Viet
name įvyko 225 greitųjų bombo
nešių puolimai, šie naikintuvai 
— bombonešiai puola taikinius 
dienos metu, geram orui esant, 
o didieji B-52 bombonešiai ap
mėto taikinius iš didelio aukš
čio, skrisdami virš debesų.

Hue mieste vietnamiečiai iš
statė žmonėms pasižiūrėti du 
sunkiuosius komunistų tankus, 
pagrobtus mūšyje. Tai sovietų 
gamybos T. 54.

Indokinijoje šiuo metu yra 530 
JAV naikintuvų-bombonešių ir 
70 B-52 bombonešių. Kiekvie
nas šių lėktuvų gali nešti iki 30 
tonų bombų.

Pentagonas pareiškė, kad vy
riausybė daugiau kareivių į P. 
Vietnamą neatveš, tačiau pri
pažįsta, kad netoli Vietnamo 
krantų laivuose yra nemaži ma
rinų daliniai. Vietname laikomų 
amerikiečių skaičius praėjusią 
savaitę, nežiūrint komunistų 
puolimo, sumažėjo 5,000. Ame
rika tačiau labai sustiprino savo 
aviacijos ir karo laivyno jėgas.

Iš pietinių Vietnamo provin
cijų labai pamažu į šiaurę žygiuo
ja stipri P. Vietnamo 21-ma di
vizija, paremiama šarvuočių ir 
artilerijos brigadų. Jos uždavi
nys atstumti komunistus nuo An 
Loc karinės bazės, kur apsupta 
liko 5-toji Saigono divizija, šio
mis dienomis čia laukiama di
desnio mūšio, jei komunistai ne
pasitrauks atgal į Kambodiją. 
Apsupta divizija šovinius ir 
maistą gauna tik iš lėktuvų.

♦ New Yorke toliau vyksta 
gangsterių vidinis karas. Per 12 
dienų rasti jau 7 mafijos veikė
ju lavonai.

Poetas Jevtušenko 
apie Elbės upę

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje irgi buvo pasirašytas biolo
ginius ginklus uždraudžiąs susi
tarimas. Ta proga prezidentas 
Podgornas pasakė kalbą, kurioje 
reiškė viltį, kad pasaulio valsty
bės atsisakys ir kitų ginklų, 
siekdamas visiško nusiginkla
vimo ir taikos.

Prieš prezidento Nixono vizitą 
Maskvoje sovietų spauda bando 
sudaryti Amerikai palankesnę 
atmosferą, nors Vietnamo ka
ras vis smerkiamas ir Amerika 
dėl jo kaltinama, šio mėnesio 
“Junost” žurnale įdėta poeto 
Jevtušenko poema apie Elbės 
upę 1945 metais, kada prie upės 
susitiko sovietų ir Amerikos ka
reiviai. Jis sako, mylįs tokią 
Ameriką, kaip tų dienų, kada 
buvo draugiškai geriama vodka 
ir viskis bendros pergalės proga.

Pabaigoje poetas klausia “Ar 
mums reikia naujo Hitlerio, kad 
vėl būtume sąjungininkai?” Jis 
pranašauja, kad abi šalys vėl su
plauks j vieną amžinos draugys
tės upę.

Žemės drebėjimas 
Irane, 4,000 žuvo

SHIRAZ. — Irane žemės dre
bėjimas sunaikino 30 kaimų ir 
užmuštų skaičius siekia 4,000. 
Ghir miestelyje “neliko nė vie
nos stovinčios sienos”, praneša 
tos provincijos gubernatorius.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Čikagos policija aiškina kas 
padegė liuksusinių butų namą 
prie ežero, 4800. So. Chicago 
Beach st. Nuostolių padaryta 
tik pirmam aukšte buvusiai kir
pyklai — 30,000 dol. Apie 200 
gyventoju turėjo palikti pasta
tą.

+ Kariuomenės štabo virsi' 
ninkas pareiškė kongrese, kad 
pietų vietnamiečiai sustabdė kb- 
munistu ofenzyvą. Valstybės 
departamentas pasakė, kad per 
48 vai. komunistai niekur nepa
žengė pirmyn, bet turėjo patys 
gintis.

0 Iš komunistinės Kinijos į 
Hong Kongą atvyko Juodųjų 
Panterų delegaciją kuri Kinijoje 
viešėjo 5 savaites. Negrai atsi
sakė korespondentams papasa
koti apie savo kelionę.

+ Rochestery N. Y., rasta iš
žudyta 6 asmenų šeima. Mano
mą kad tėvas, nušovęs 4 vaikus 
ir žmoną, pats nusišovė. Jis jau 
anksčiau kelis kart bandęs nusi
žudyti.

+ Milwaukee mieste “susirū
pinusių vartotojų lyga” pradėjo 
boikotuoti tokią mėsą, kuri krau
tuvėse parduodama po dolerį ar 
daugiau už svarą.

♦ Bengalijos premjeras Rah
man padėkojo Amerikai už jo 
valstybės pripažinimą ir kriti- 
kavo Kiniją kad ta iki šiol Ben- 
galijos nepripažįsta. Jis pareiš
kė, kad iš pakistaniečių karei
vių atėmus ginklus, paaiškėjo, 
kad 60% tų ginklų buvo Kinijos 
gamybos ir 40% — amerikiečių.

Argentinoj nušovė 
pagrobtą italą

BUENOS AIRES. — Argen
tinoje komunistiniai teroristai 
sustabdė žymaus generolo Juan 
Carlos Sanchez automobilį ir jį 
nušovė. Jis vadovavo II-trajai 
karinei apygardai, kur buvo gau
domi italą pramonininką pagro
bę banditai. Kariuomenė sura
do prieš 19 d. pagrobtą Oberdan 
Sallustro negyvą, nušautą trim 
šūviais, užpakalyje surištomis 
rankomis.

Iš namo, kuriame rastas italo 
kūnas, pabėgo trys vyrai, tačiau 
jame buvusi moteris suimta. Po
licijai žinomi ir tie pabėgusieji.

Peronas, buvęs Argentinos 
diktatorius, dabar gyvenąs egzi- 
lėje Ispanijoje, pasmerkė tero
rizmą ir ragino savo šalininkus 
atsisakyti smurto.

NEW YORKAS. — Jungtinė
se Tautose sovietų atstovas Ma
lik pastebėjo, kad Amerikos am
basadorius Bush, tur būt, esąs 
nervingas, kad daužąs stalą. 
Bush atkirto: “Jei stalo daužy
mas reiškia nervuotumą, tai aš 
tik noriu, kad būtų užprotokoluo
tą kad aš stalą daužau ne batu, 
bet ranka”. Tuo jis priminė Ma- 
likui garsų incidentą, kada so
vietų tuometinis premjeras 
Chruščiovas 1960 m. daužė JT 
salėje stalą batu.

Iš viso pirmadienį buvę penki 
drebėjimai, žuvusių tarpe yra 
daug moterų ir vaikų.

Amerikos vyriausybė paskel
bė, kad Irano šalpos draugijai 
įteikti 25,000 dol. nukentėju- 
siems šelpti. Jei reikės, Amerika 
duos ir daugiau.

PEKLNO PAREIŠKIMAS TEISINA 
HANOJAUS KAREIVIŲ INVAZIJĄ
PEKINAS. — Komunistinė Kinija paskelbė oficialų užsienio 

reikalų ministerijos pareiškimą apie pagyvėjusius karo veiksmus 
Vietname. Kinijos vyriausybė ir liaudis pareiškianti savo didelį 
pasipiktinimą naujais Amerikos imperializmo agresijos veiksmais. 
Amerika, pasiųsdama daugiau lėktuvų ir sustiprindama karo 
laivų, artilerijos, apšaudymus šiaurės Vietname atlieka naujus 
nusikaltimus prieš šiaurės Vietnamo gyventojus, sako Pekino pa
reiškimas. Pareiškime atkreipiamas dėmesys į Hanojaus nuta
rimą sumušti visus karinius JAV agresorius. Kinijos vyriausybė 
tokiam nutarimui tegalinti tik pritarti.

Protesto atgarsiai 
pasaulio spaudoje 
“New York Times” kovo 28 

d. įdėjo AP (Associated Press) 
agentūros žinią, panaudodamas 
keturių skilčių antraštę: “17,- 
000 lietuvių katalikų kaltina jų 
diskriminavimu”. Nurodyta, kad 
Lietuvos katalikai kreipėsi į JT 
Gen. Sekretorių K. Waldheima, 
jo prašydami raštą persiųsti L. 
Brežnevui, nes sovietų įstaigos 
nekreipusios dėmesio į anksčiau 
siųstuosius protestus, kuriuos 
pasirašę 4,538 Lietuvos katali
kai. Rašte, pagal AP pranešimą, 
nurodyta į katalikų persekioji
mą Lietuvoje, tikybos apeigų 
varžymą, prievartinį vaikų mo
kymą ateizmo ir kt. Cituota to
kia katalikų protesto pastraipa: 
“Mes galime nurodyti į daugelį 
atvejų diskriminavimo —-..-tat 
mus skandžiai palietė ir mus pri
vertė nusivilti sovietų konsti-' 
tucija ir įstatymais”, šie žodžiai 
įrašyti L. Brežnevui pasiųsta
me rašte. ■

“The Washington Post” taip 
pat kovo 28 d. paskelbė plačią 
informaciją. “The Boston Globe” 
įdėjo A. Press žinią (antraštė: 
“Lietuviai siekdami religinės 
laisvės, prašo. J. Tautų pagal
bos”) . Taip pat Bostone leidžia
mas “The Christian Science Mo
nitor” įdėjo iš Maskvos gautą ži
nią apie kaltinimus sovietams, 
— nurodyta, kad užsieniečiai 
pirmą kartą susidūrę su doku
mentu, kurį pasirašė tiek daug 
žmonių.

“Los Angeles Times” ir 
“Sun-Times” dienraščiuose au
torius M. Seeger pažymėjo, ko
dėl Lietuvos katalikai kreipėsi 
ne tik Į Brežnevą bet ir į J. Tau
tas. Tai matyti iš paties teks
to, būtent: “Tikintieji mūsų eks- 
respublikoje negali pasinaudoti 
Visuotinės Žmogaus Teisių De
klaracijos 18-ju straipsniu”. A7ra 
žinoma, kad Deklaracijoje pa
sisakoma už religijos laisvę vi
suose kraštuose.

Šalia kitų Bažnyčios persekio
jimo pavyzdžių Lietuvoje, M. 
Seegerio pranešime primenama, 
jog katalikai savo rašte nurodę: 
jie negauna leidimo atstatyti ka
ro metu sunaikintas bažnyčias. 
Pavyzdžiu esąs Andriejavas, kur 
buvusios bažnyčios vietoje pa
statyta šokių salė.

Gali kreiptis į Popiežių, 
tarptautines institucijas

“L. A. Times” ir “Sun-Times” 
pranešime pažymėta, jog sekant 
rašto autorių žodžiais, jei įstai
gos ir ateity nekreips dėmesio į 
Lietuvos tikinčiųjų skundus, tai, 
esą “mes būsime priversti kreip
tis į tarptautinius organus, į 
Popiežių, mūsų Bažnyčios gal
vą ar į J. Tautas, instituciją gi
nančią žmogaus teises”. Rašte 
dar nurodyta, kad prievartinis 
ateistinis auklėjimas Lietuvoje 
“prisidėjęs prie nusikaltimų jau
nimo tarpe padidėjimo, prie al-

Diplomatiniai stebėtojai kal
ba, kad paprastai Kinija visada 
paremdavo Hanojaus valdžios 
pareiškimus, tačiau šį sykį po 
Hanojaus pareiškimo, praėjo 4 
dienos kol Pekinas atsiliepė. Be 
to, tame pareiškime beveik pri
pažįstą kad Šiaurės Vietnamo 
kareiviai kovoja Pietų Vietna
me, ką pats Hanojus užsispyru
siai neigia.

Kinijos pareiškime sakoma, 
kad yra visai legalu vietnamie
čiams šiaurės ir pietų dalyje pa
dėti vieni kitiems kovoje prieš 
agresorių. Amerika negalinti už
drausti šiaurės Vietnamo žmo
nėms išpildyti šventą pareigą 
remiant savo tautiečius pietuo
se.

Kinijos pareiškimas pabaigo
je sveikina “didžiuosius laimė
jimus” Pietų Vietname ir reiš
kia viltį, kad kartu su Laoso ir 
Kambodijos gyventojais vietna- 
miečiaL suardys visus karinius 
JAV imperialistų planus ir lai- 
mės" pilną pergalę.

Paryžiuje Hanojaus diploma
tai jau penktą kartą pareikalavo, 
kad Amerika ir Pietų Vietnamas 
vėl sutiktų derėtis prie taikos 
derybų stalo. Amerika tas dery
bas atšaukė kovo 25 d., kol ko
munistai neįtikins, kad jie tas 
derybas nenaudos vien propagan
dai, skirtai amerikiečiams klai
dinti, bet sutiks rimtai derėtis.

““The Washington Post” 
vakar paskelbė, kad vyriausybė 
siunčia į P. Vietnamą dar vieną 
eskadrilę didžiųjų bombonešių, 
kuriu skaičius ten dabar sieks 
jau apie 100. Prieš metus iš 
Da Nango išvežta marinų avia
cijos grupė vėl buvo pasiųsta į 
Vietnamą. Stiprinamos ir ka
ro laivyno jėgos.

R. Nixonas ryt 
važiuos i Kanada

C c

WASHINGTONAS. — Ket
virtadienį prezidentas Nixonas 
lankysis su žmona Kanadoje. Jis 
aptars su premjeru Trudeau 
prekybos klausimus ir pasira
šys susitarimą apsaugoti nuo 
taršos Didžiuosius ežerus. Penk
tadienį prezidentas pasakys kal
bą Kanados parlamente.

Abiejų šalių santykiuose šiuo 
metu nemažą dėmę sudaro pre
kybos klausimai, ypač preziden
tui paskelbus specialius muitus, 
kurie pakenkė Kanadai.

♦ žuvusių Irano žemės dre
bėjimuose skaičius pakilo iki 
5,000.

koholizmo. skyrybų, abortų bei 
nusižudymų padaugėjimo”.

Apie 17.000 katalikų protestą 
dar skelbė visų kitų didžiųjų bei 
mažesnių JAV vietovių spau
da. žinias teikė ir radijo ir te
levizijos siųstuvai. Dar minėti
ni dienraščiai “The Sun” Bal
timore mieste ir spauda Kana
doje. pvz. “The Toronto Star” 
ir kt. (E)
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G. Plačo nuotr.

.vienas džiaugsmas, kai baigtas darbas

Lituanreos tunto vilkiukai pozuoja su savo naujutėliu 
inkilu.
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PRAKTINIAI
REIKALAI

RAKO MIŠKO IDILIJA VASARĄ
Tylus palapinių rajonas vlducįTeni, kai stovyklautojai po 

visus miško kampelius išsiskirstę pratyboms.

Sąjūdis Rako miškui atže?dinti:

(žiūr. “Mūsų Skautija” Nr. 14 
(365) — Tarybos Pirmininko 

pranešimas)
Iš Liet. Skautų S-gos Tarybos 

Pirmijos papildomai pranešama, 
kad: 1

jo rašto nurodytu adresu (LSS 
T. Pirm., Vyr. Sk-kai ar p.).

Įsiregistruodami turėtų pra
nešti bent tokias žinias: kokio 
yra laipsnio, savo pilną vardą 
ir pavardę ir tikslų adresą.

Ir šiuo atveju jiems būtų au
tomatiškai pritaikytas LSS Ta
rybos Pirmijos nutarimas pri
pažinti juos LSS-gos skautinin- 
kais-ėmis.PASODINTI 5,000 MEDELIU

— tai pirmasis balandžio 21-23 išvykos tiksiąs
Pas mus jau tulpės, iškentėjusios žiemą, iškėlė galvas, o Ra

kas dar tebesnaudžia balto sniego pataluose. Todėl Rako miško 
Konservacijos Komisijos nariai, susirinkę kovo 19 d., turėjo ati
dėti savo išvyką (apžiūrėti rajonus ir nutarti, kur daugiausiai 

i medžių trūksta ir kurią vietą ilgiausiai truks išvalyti). Tik po 
Velykų tenka ten nuvažiuot. Valdžios miškininkas sutiko mus 

• ten aplankyti ir patarti, kokios rūšys medžių geriausiai augtų 
■ Rako klimate ir žemėse.

Geras ųpas, didžios viltys

Tame susirinkime Raimundas
* Adomaitis demonstravo ąįęaid-
- res, kurios parodė būdus me-
- džiams sodinti ir auginti. Trijų 

tuntų tuntininkai ir p. Matutis
' (Rako administracijos viršinin

kas) išklausė komisijos planus 
ir suteikė keletą patarimų.

Kitą sekmadienį, kovo 26 d.,
• susirinko visi skautai ir skautės, 

kurie pasisiūlė balandžio 21-23 
padirbėti Rakė. Būtų beveik 50

% -darbininkų. Buvo tikrai įdomu 
išgirsti pačių savanorių pasisa
kymus, kodėl jiems toks darbas 
rūpi. Dažniausiai girdėta min
tis buvo:

— Aš ten nuo mažens važiuo
ju, ir liūdna pasidaro, kai pa
galvoju. kaip daug šita vieta yra 
pasikeitusi.

Y’iena sesė pareiškė:
Nenoriu, kad Rakas pasi

darytų koks nors “summer re
sort”. tai manau, kad reikia tų 
medžių ir to apvalymo.

Ne visų priežastys buvo tekio 
tipo. Keli skautai šypsodamiesi 
prisipažino, kad “norim tik iš na
mų savaitgaliui išvažiuot”!

Kuo ilgiau šį darbą tęsiam. 
tuo lengvesnis jis pasidaro, ir 
tuo daugiau susidomėjusių žmo
nių prideda savo jėgų. Ir ūpas 
ir viltis kyla, kai palyginam da
bartinę padėtį su ta. kuri prieš 
du ar tris mėnesius atrodė be
viltiška.

1. LJS skautininkai-ės, kurie 
specialia anketa 1971 gegužės- 
birželio mėnesiais LJS vadovy
bei pasisakė įsiregistruoją LS 
S-goje ir buvo pristatyti LSS 
Tarybos Pirmijai, pagal š. m. 
III.15 pranešimo minimą LSS 
Tarybos Pirmijos nutarimą, jau 
laikomi įsiregistravę.

2. Tie LJS skautininkai-ės, ku
rie tada nepasisakė įsiregistruo
ją ar nebuvo pristatyti LSS Ta
rybos Pirmijai, gali dabar įsi
registruoti vienu iš pridedamo-.

••’48-7

RAKO STOVYKLAVIETĖS 
PUOŠMENA:

lietuvišku motyvu kryžius, pastatytas 
skautu vyčiu. Projektas ir vadovavi
mo darbai — s. dr. Romo Povilaičio.

G. Plačo nuotr.

Apsilankymas
Marquette Parko medelyne
Balandžio 9 mes atradome ma- 

■ą kamputį Chicagos Marquette 
Parko “greenhouse”. Ten p. 
Molderinck parodė Konservaci-

IŠ CLEVELAND© RUOŠOS KAZIUKO MUGEI 
Iškepti "dygsta" baravykai.

V Bacevičiaus nuotr

jos Komisijos nariams-ėms, kaip 
medelius sodinti fr kokiu būdu 
juos vėliau prižiūrėti. Jis taip 
rūpinosi mūsų pastangomis ir 
taip savo darbu didžiavosi, kad 
tikrai buvo įdomu su juo pasi
šnekėti. Mes -perėjom visus 
“greenhouses” ir matėm ne tik 
kasdienines namų gėles, bet ir 
krūmus, išaugintus kiškio ir 
gulbių formomis, ir didžiulius 
dobilus. Gaila, kad tik 20 mū
siškių ten galėjo atvykti.

Įvairios priežastys skaičių ma
žina. šiuo metu 28 galutinai iš
vyks į Raką balandžio 21-23. 
Kažin, ar suspėsim visus rajo
nus apvalyti ir 5,000 medelių pa
sodinti ?

'Jei kas dar domisi šia išvyka, 
prašom įsiregistruoti pas vyr. 
sk. si. Silviją Traškaitę, telef, 
PR 6-0692. Kr. Bukaveckaitė

3. LJS skautininkai-ės, įsire
gistravę 1971 m,, LSS nario mo
kestį (po 3 dol. asmeniui metam) 
turi mokėti ir už 1971 m.; įsire
gistravę 1972 m., nario mokestį 
moka už 1972 m.), bet neturi 
mokėti už ankstesnius metus).

Asmens, apdovanoti Geležinio 
Vilko ordinu, nario mokesčio ne
moka iš viso.

4. šiais metais Įvyks kores- 
pondencinis LSS Suvažiavimas 
ir jame, kaip paprastai, galės da
lyvauti visi LSŠ skautininkai-ės. 
Vienas iš reikalavimų dalyviams 
yra, kad jie būtų pilnai susimo- 
kėję LSS nario mokesčius už vi
są LSS Vadovybės kadencijos 
laiką (1970—1972 m.) arba nuo- 
jų įstojimo (jei įstojo kadenci
jos laikotarpiu) metų. Tai ši pa
skutinioji sakinio dalis dabar 
liestų ir LJS skautininkus-es, 
■įsiregistravusius 1971 ar 1972 
m.

5. Įsiregistruodami LSS-gos 
centre, LSJ skaųtininkai-ės tuo 
pačiu galėtų susisiekti su atsa
kingais vadovais-ėmis vietovėse 
ir ten jungtis į skautiškąjį gy
venimą.

Iš LJS skautininkų-ių, įsiregis
travusių 1971 m., daugelis jau 
yra veikliai Įsijungę į skautiš
kąją veiklą.

6. Jei įsiregistruojant ar vie
tovėse būtų kieno daroma kokių 
sunkumų ar kaip komplikuoja
mi reikalai ar elgiamasi nesude-

j VEIDAI
IRi DArbai

it Į Chicagą atvyks Liet. 
■ Skautų S-gos Tarybos Pirminin
kas. Balandžio mėn. pabaigoje 
Chicagoje laukiama atvykstant 
LSS Tarybos Pirm. s. Ant. Sau- 
laičio. Svečias Chicagoje viešės 
keletą dienų ir, tikimasi, daly- 

, vaus šv. Jurgio stfeigoje. Pirmi- 
I ninko kelionė iš Oakville, Conn., 
I siekia 800 mylių.

-jį- Balandžio 30 — tradicinė 
šv. Jurgio sueiga. Visi Chicagos 
skautų-čių vienetai ruošiasi da- 

j lyvauti bendroje iškilmingoje 
Į šv. Jurgio sueigoje, kuri įvyks 
balandžio 30 d., ii vai. ryto Bo
gan mokyklos auditorijoje. Tė
vai ir visuomenė maloniai kvie
čiami atsilankyti.

žinios iŠ \tyr. Skdutininko 
įsakymų. Naiuju Aušros tunto 
Vokietijoje tuntininku nuo va
sario mėn. vienerių mėtų kaden
cijai paskirtas s. v. Petras Ver
šelis. Prieš tai tuntininko pa
reigas ėjo s. v. M. šiušėlis.

Detroito Baltijos tuntininkui 
ps. A. Velavičiui baigus kaden
ciją, nauju tuntininku nuo sau
sio 30 d. pakviestas s. Leopoldas 
Heiningas, pavaduotoju — s. A. 
Zaparackaš.

JF vedėjutš. A. Gudaičiui pri
stačius; Jamboree Fondo pava
duotoju patvirtintas ps. fil. Jo
nas Asminas, gyv. Livonia, Mich.

Sydnejaus Aušros tuntininkui 
ps. V. Deikui dėl sveikatos iš pa
reigų pasitraukus, nauju tunto 
vadovu nuo vasario mėn. paskir
tas ps. Balys Barkus, gyv. Con
cord, NSW.

rintai su LSS/ Tarybos ir LSS 
Tarybos Pirmijos paskelbtais 
nutarimais, tokiais veiksmais pa
liesti asmens turėtų nedelsdami 
kreiptis į LSS Tarybos Pirmijos 
š. m. kovo m. posėdžio nutarimu 
įgaliotus asmenis priežiūrai vyk
dyti: LSS Tarybos Pirmininką, 
ar Seserijos Vyr. Skautininke, 
ar Brolijos Vyr. Skautininką, ar 
ASS Vadi jos Pirmininką ar Į ati
tinkamo rajono — Rajono Vadą.

PRASMINGA TARNYBA ARTIMUI:
Dalyvauk hentkiiomeisės gyvenime ir darbuose

Lietuvių Skautų Sąjungos narės ir nariai, praktikuodami savo 
gyvenime skautybę, myli Visagali ir tėvynę, pądBda artimui ir 
gyvena kaip seserys ir broliai. Skautybė ugdo gerus piliečius, 
pareigingus asmenis ir patyrusius vadovus. Kaip sąmoningi lie
tuviai, skautai priklauso Lietuvių Bendruomenei, aktyviai reikš- 
damiesi jos gyvenime ir darbuose.

Dažnai skautus randame įvairiuose LB Organuose, kur jie 
praktiškai gyvenime panaudoja savo skautiškoje mokykloje įgy
tas žinias, tuo padėdami savo artimui — sesėms ir broliams lie
tuviams. Ypač savo darbais Bendruomenėje pasireiškė daugelis 
akademiku skaučių ir skautu.

Skautus matėme dirbančius PLB seimuose ir PLB valdybose. 
Viėnžte iš JAV DB kūrėjų yra aktyvus skautininkas Antanas Sau
laitė. Daug PLB Valdybai ir Pasaulio lietuvių jaunimo kongre- 
samS dirbo ir tebedirba jo sūnus — ASS narys fil kun. Antanas 
Saulaitė, SJ.

JAV LB tarybose ir centro valdybose darbavosi daugelis 
skautų. Dabartinėje Vl-je JAV LB Taryboje dirba 5 ASS nariai 
tikroji narė Vitalija Ruibytė ir filisteriai Romas Kezys, dr. Ste
pas Matas. Algis Rugienius ir Vytautas Kamantas.

Daug skautų darbuojasi apylinkių ir apygardų valdybose, 
lituanistinėse mokylose, II-jo Pasaulio lietuvių Jaunimo kongreso 
komitete ir komisijose. įvairiose LB institucijose. Tai yra pras
minga tarnyba artimui.

fri. VytmrtaA Kamarttas

v. s. ANTANAS SAULAITIS,
Liet. Skauty S-gos Tarybos Pirminin
kas, atvykstąs iš Connecticut valsti
jos į Chicagą šio mėnesio pabaigoje.

Vilniaus tunto tuntininko Ade
laidėje s. V. Opulskio kadencijai 
pasibaigus, nau j u tuntininku pa
kviestas ps. V. Ilgūnas, gyv. 
Parkside, S. A.

■£- Pranešimas besiruošian
tiems į Dainavos suvažiavimą. 
Vidurio rajono skiltininkų-kių 
ir paskiltininkių suvažiavimas 
įvyks gegužės 6-7, Dainavos sto
vykloje. Numatyta įdomi ir dar
binga darbotvarkė.

Nakvynė ir maistas vienam as
meniui kainuos $14. Kiekvienas 
dalyvis atsiveža miegamąjį mai

šą, pagalvei’ užvalkalą, antklodę, 
išeiginę ir darbo uniformas.

Vienetų vadovai dalyvių sąra
šus su mokesčių siunčia Vidurio 
rajono vadui v. s. Pranui Nedui, 
4065 Archer Ave., Chicago, Ill., 
60632, ligi balandžio 28 d. Tran
sportu pasirūpina patys vienetai 
savo nuožiūra. , v

Kol dar nekaršta — pasišo
kini. Lituanicos tunto rengia
mas jaunimo pasilinksminhhas 
įvyks šį penktadienį, balandžio 
14 d., Columbo salėje, 2304 W. 
69th St. Pradžia 7 vai. vak. Šo
kiams gros Vytauto Beieškos or
kestras. Visų trijų tuntų sesės 
ir Lituanicos broliai kviečiami 
dalyvauti ir pasikviesti savo 
draugus ir drauges.

Amerikos skautams — 62 
metai. Amerikos skautų brgani- 

i zacija švenčia 62 metų sukaktį, 
Sąjungoje yra 4.5 milijono na
rių.

New Yorke viceprezidentas'S. 
Agnew dalyvavo vietinių skautų 
susirinkime ir pasakė kalbą, ku
rioje gyrė skautų nueitą kėlią ir 
darbus, ypač prižiūrint Ameri
kos aplinką, jos grožį.

4— ■ - - - — 1 ~ ■ ■ ----- :—
RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA r

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

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. 1(6.00
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai Įrišta, 464 pusi........ ........ $6.00
iProf. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

įrištas, 431 pusi................-.....................  —......-1------ $730
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; n dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ............    52.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__ $5.50
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. ______ _____ _____ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, , 

88 pusi., __,__________ _________ _ $1.00
S. Michėlsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — __________ $4.00 "J
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968,.,, 

pusi., dabar tik $10.00
f»

NAUJIENOS, ’ ‘ • ■
1739 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. — Telef. HA T-6100
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Good intentions e penny

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

That’s why the Payroll Savings Plan 
works so well. It’s a way of saying “I’m 
committed.’*

And it’s almost effortless. All you do is 
sign up once, where you work. Then the 
amount you specify is automatically Set 
aside from your check each payday and 
pot into UJS. Savings Bonds. You have 
automatic saving power.

After all, it’s hard to spend money you 
don’t touch.

Oh, you’ll touch it someday. For that 
house, or dream vacation, or for your 
kids’ college education.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 516% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 56%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
siDce June 1, 1970 . . . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

So think it over. The Payroll Savings 
Plan. It’s a small effort, būt it’s a big 
commitment. For-you and your country.

Bondi *re nk. If lost, Mnlen, or deitroyed, . XfX* Stj. 
■nt replace them. When needed, they c*n lie ar K 
nrhod «t yw Sank. Tax may be deferred ♦ ♦
aneS redemption. And always remember, 
Bondi are a proud way tn arre.

lake stock in America.

UA. CiwnfMt <ie*a wrf par for tfot

Per |M TroMury The

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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Išėjo 30-metinis ‘Vilties” numeris
Už kovą ir balandį išleistas 

padidintas 30metinis “Vilties” 
numeris. Viršelį puošia lietu
vaitės tautiniuose drabužiuo
se. Apstu iš praėjusių metų so

nės medžiagos iš 30-ties metų 
veiklos.

“Viltis”, folkloro žurnalas 
gimė Fairhope, Alabainoje, 
jo leidėjas yra šokių mokyto
jas ir pats šokėjas Vytautas F. 
Beliajus. Dabar “Viltis” lei
džiama Denveryje, Colorado. 
Eina kas mėnesį, išskyrus lie
pos ir rugpjūčio mėnesius. Me
tinės prenumeratos kaina $5.00 vežė Beliajų i Denver, Colora

do Ainercan Medical Center. 
Kai jį atvežė, buvo be sąmo
nės, net paskutinis patepimas 
buvo suteiktas katalikų kuni
go.

Po

ti, bet jis siuntinėjo laiškus 
savo bendradarbiams, norė
damas su jais palaikyti ryšius. 
Kai Vytautas apleido ligoninę, 
buvo netekęs balso. Bet po j 
penkių melų balsą atgavo 85'/ . 
1953 m. kelionėje į Wilming
ton, Delaware, šokių reikalais 
nualpo. Buvo nuvežtas į Phila- 
delphijos ligoninę, kur gydy
tojai pripažino, jog džiova per 
toli nuėjusi ir nesą vilties pa
gydyti. Buvo paguldytas Chi
cagos apskrities ligoninėje 90 
žmonių skyriuje. Tada jis svė
rė tik 80 svarų. Jo draugai iš-

Beliajaus gyveninio ir veik
los pradžia buvo sunki ir turė
jo labai daug nesėkmių. 1943 
m. Beliajus atsidūrė tuberku
liozės sanatorijoje. Jam nebu
vo leidžiama nei rankos pakel

Pasaulinėįe Chicagos Parodoje 1932 m. Vytautas Belia- 
jus ir Wenetta Grybaitė šoka tautinius šokius Lietuviu 

Dienoje. Užnugary “Pirmyn" choro nariai.
mėnesių gydymosi

Vaizdelis iš pirmosios lietuviu dailės parodos Mandef Bross- 
Krautuvės meno galerijoje. Iš kairės į dešinę: dail. Oscar 
Gross, jury komisijos narys (šalia jo nepažistamas) ir Lie

tuvos konsulas A. Kalvaitis su V. Beliajum.

Denveryje, V. Beliajus išvy- geporte. Iš čia mūsų neišmetė, 
ko į San Diego, 1959 metais Sutalpinome visus eksponatus 
Viltis pradėjo eiti normaliai?—liaudies meną, tapybą ir kl. 
Tik per stebuklą Vytautas iš- Tai buvo mūsų pirmoji paro- 
gijo ir dabar Vilties 30-ties me-Ida. Tuo tarpu aš susižinojau 
tų proga rašo savo pergyventų su Mandel Bros, krautuvės va- 
metų Įspūdžius, kurie yra įdo- dovybe ir įgavau vietos ten 

kad ruošti puošnioje vidurmiesčio
šis pasišventėlis savo pašauki- krautuvės
mūs ir verčia susimąstyti,

meno galerijoje.
Mandel Bros galerijoje turėjo-

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
D r. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ...... .........
Minkštais viršeliais tik ___

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA 
Kelionės po Europą įspūdžiai.

■ ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Vietoje $2.00 dabar

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekĮ *rba 
money orderi.

1739 SO- HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL

$3.00
$2.00

$1.50

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, 
darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais ;
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija 
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu 
vio dalią. Aprašvmo būdas ir stilius prilvgsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams 526 psl kietais virbeliais kai 
nuoja 6 dol.

Juozas Kapaeinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 270 psl.. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl.. $1.00 Yra taip pat 
išversta Į anglu kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ Kelionės 1 Lietu 
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl $3.00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS Au 
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

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

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60601
atsilankani darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

rių
Čia

Tragedija įvyko bendra- 
sukeltu mitų miglose api* 
3 dol.
408 psl.. kaina 5 dol Ap 
prieš bolševikus ir jos na

buvo sėkmingos. Smulkmenas 
jūs žinote. Oskar Grosz buvo 
premijų teisėjas. Konsulas A. 
Kalvaitis atidarė parodą. Po- 

veikla‘nai Daužvardžiai prašė mane.

mui darba tęsia toliau.
Šiame numeryje yra neina- ine dvi meno parodas, kurios 

Ižai nuotraukų, kurios pavaiz- 
• duoja jaunuolius šokėjus Nau
jienų koncerte, Pirmyn choro 
parengimuose ir t. t.

Vytauto Beliajaus
Chicagoje buvo ir man žinoma, 
todėl čia pravartu paminėti ki
tą svarbų faktą. 1936 metų ru
denį Beliajaus iniciatyva buvo 
suorganizuotas Menininkų klu 
bas, bet po trijų posėdžių sus
tojo gyvavęs. Klubo tikslas 
buvo įrengti dailės parodas, 
nes tada lietuviai dar neturėjo 
menininkų klubo ar panašios 
organizacijos. Tikslas buvo ge 
ras, bet sunku buvo suruošti 
parodą. Tuo sunkiu darbu, be 
savo tiesioginių šokių pamokų 
ir viešų pasirodymų parengi
muose, Beliajus pats ieškojo 
patalpų parodai. Savo laiške 
jis man rašė:

“Pirmoji dailės paroda turė
jo būti Fair departamentinėje 
krautuvėje, vidurmiestyje. Aš 
kreipiausi”, sako jis, “pas 
kiekvieną lietuvių grupę pra
šydamas kooperavimo ir prisi
dėjimo prie parodos. Visi su
tiko ir dailininkai savo kūri
nius prisiuntė. Mano butas bu
vo užverstas daiktais. Aš taip 
pat kreipiausi į kun. Valančių 
(Manau, kad jo pavardė tokia 
buvo). Jaunas, geros išvaiz
dos kunigas, kuris tuo laiku 
buvo Vvčiu dvasios vadovas. 
Jis pažadėjo paramą. Tris die
nas prieš parodos atidarymą, 
jis nuėjo pas p. Kelly, gerą ka 
taliką, kuris buvo tos krautu
vės viršininkas, sakydamas, 
kad neleistų parodos rengti. 
Lietuviai esą nieko gero neturi 
parodyti; jie neturi meninin
kų etc. Tokia paroda, jeigu ji 
būtų, 
ir visi
vedėjų. O aš pats esąs niekas...

“Tada mane pašaukė atvyk
ti į krautuvės raštinę. Ten pa
aiškino apie šį reikalą ir leidi
mą parodai rengti atšaukė. Aš 
vienas pergyvenau skausmą, 
nusivylimą, gėdą ir apsiver
kiau. Bet aš buvau nusistatęs 
savo dvasioje nepalūžti. Aš 
paėmiau Woodman salę Brid-

man

toje

keletą nu- 
d alyvavo 

Be keletos

kad rengtume trečią dailės pa
rodą, bet Chicagos lietuviai 
pasirodė parodoms indiferen
tiški ir nesidomį parodomis, 
nenorėjo man padėti, o 
vienam buvo perdaug”.

Reikia pasakyti, kad
parodoje dalyvavo ir svečias 
iš Lietuvos, skulptorius Rim
ša, su keliomis skulptūromis. 
Reliajaus šokėjų grupė pašo
ko tautinių šokių 
merių. Atidaryme 
nemažai lietuvių.
mėgėjų parodoje dalyvavo ir 
baigusieji meno mokyklas: A. 
Skupas, Mikas Šileikis, P. Ka
čerauskas, Pralle, šileikio mo
kinys Anupras Barauskas (jau 
miręs) ir kt.

Šiame “Vilties” numeryje 
vra idėta keletas nuotraukų iš 
parodos, jų tarpe konsulas 
Kalvaitis su Beliajum ir šokė
jai. Ta paroda įvyko 1936 me
tų gegužės mėnesį ir ji buvo 
paskutinė. Mandel Bros, krau
tuvėje buvo dvi lietuvių paro
dos. Mums palanki buvo gale- 

žydė, Janny
kuri mielai mums pa

rengti parodas. Vėliau 
galerijoj buvo su- 
šileikio individuali

F. Beliajus daug 
deja, jo

tik lietuvius pažemintų 
juoktųsi iš krautuvės

rijos viršininkė, 
Purvin, 
dėjo 
toj pačioj
rengta M. 
paroda.

Vytautas 
dirbo lietuviams,
pastangos kultūrinėje veikloje 
lietuvių nebuvo įvertintos, kas 
ir pastūmėjo jį išeiti į platesnę 
amerikiečių visuomenę.

Af. Šileikis

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato pst, daug paveikslu 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 
čekj ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago. Ill 60608

ABEJOJAMA DĖL SIELOS 
NEMIRTINGUMO

Liuteronų teologas Krister 
Stendahl, Harvardo universiteto 
teologijos mokyklos dekanas, 
Minneapolio Tribune pareiškė: 
“...kalbama apie sielos nemirtin
gumo tradiciją, kuri eina prie 
pabaigos. Nei Senasis Testamen
tas, nei Naujasis Testamentas 
nemini sielos nemirtingumo, nes 
tokio pažado nėra”. Sielos .nemir
tingumo tradicija yra pagrįstas 
teologijos mokslas.

TINGINYS LOTYNIŠKAI
PACIENTAS: Pons daktare, 

pasakykite man visiškai atvirai 
ir teisingai, ko man trūksta?

Daktaras: Tamsta mažai dir
bi, esi tinginys.

Pacientas: Labai didelis ačiū, 
pons daktare. O dabar prašau 
man pasakyti, kaip tai pavadinti 
lotyniškai, kad parėjęs galėčiau 
savo žmonai pasakyti.

LIETUVIAI ARGENTINOJE
Lietuviai daktarai bitininkąi

Argentinos Lietuvių Balsas ap
rašo, kaip lietuvis gydytojas ir 
jo sūnus pasidarė žymiais biti
ninkais:

Prieš 23 metus atvykusios iŠ 
Europos gydytojų dr. Antano ir 
jo sūnaus, taipgi medicinos gy
dytojo Stasio Babelio šeimos pla
čiai buvo pažįstamos Villa Luga
no lietuviams. Juos visi gerbė, 
kad abu medicinos gydytojai, 
dar negalėdami verstis medici
nos praktika, bandė savo jėgo
mis sukurti medicinos Įrankių 
gaminimo įmonę.

Bet patyrimai buvo menki. 
Rinka užsienio firmų paglemžta. 
Gerokai pavargę, abu gydytojai 
galų gale gavo teisę verstis me
dicinos praktika provincijose.

Čia energingas dr. St. Babelis 
pradėjo, šalia medicinos prak
tikos, vystyti bityną. Bitynas 
moksliškai sutvarkytas, pajung
tas leuksemios gydymui, panau
dojant Jalea Real bei Įgėlimais. 
Savo laiku vietos laikraščiai pla
čiai rašė apie dr. St. Babelio ban
dymus.

Dabar bitininkystėje dr. Ba
beliui padeda jaunesnysis sūnus 
Claudio, kuris baigęs vidurinį 
mokslą susidomėjo bitininkyste. 
Virš 300 avilių Babeliai žiemą 
laiko Salta provincijoje, prie vie
tovės Oran, o vasaros metu, kuo
met čia temperatūra pasiekia 
iki 50° C., bitės pergabenamos 
Cordoba provincijon,. Vicuna 
Meckenna dvaran. Taip, kad bi
tės dirba apskritus metus. Yra 
atsitikimų, kad avilys, su gau
sia šeima, pagamina iki 300 ki
logramų medaus per metus. 140 
kilogramų beveik dažnas 
duoda, pasakoja jaunasis 
lis.

Tomas Babelis Buenos
Universitete gavęs matininko ti
tulą pradėjo dirbti Agua y Ener
gia Electrica Įstaigoje. Maria- 
Isabel antro metai studijuoja 
odontologiją Buenos Aires Uni
versitete. Praeitą gruodžio mė
nesi visa dr. St. Babelio šeima 
buvo susirinkusi Į Buenos Aires.

pumo infekciją ir l.umejo 1971 
metų Accesit premiją.

Sprendėjų komisiją sudarė gy
dytojai prof. Grinspan, Mala- 
mud, Elfersy, Guiterman ir Au- 
letta.

Dr. A. Mickevičiaus nuotrau
ka tilpo dienraščiuose La I’ren- 
sa ir Clarin 13.1.72. Jis yra gi
męs Buenos Aires mieste 1912 
metais, medicinos fakultetą bai-

Grigaitis multimilijonierius
Antanas Grigaits su savo pu

sininku turi audimo fabrikus Jo
se Ingenieros mieste ir sostinė
je. Antanas Grigaitis turi gra
žius namus J. Ingenieros mieste, 
vilią Oro Verde, kitą tvilą Fran
cesco Alvarez, departamentą Mar 
del Platoje.

A. Grigaičio duktė Alicia greit 
baigs juridinių mokslų fakulte
tą Buenos Aires universitete. Už 
gerą mokslą jos tėvas jai nupir
ko namą prie Jonte ir Lope de 
Vega už 15 milijonų pezų.

Grigaičiai turi vilą Santa Te
resita paplūdimy. Kadangi- ten 
nebuvo garažo, tai paliko pusę 
milijono pezė nuosavybių admi
nistratoriui Juozui Andziuliui, 
kad pastatytų. Garažas kainavo 
milijoną. Visi patenkinti.

Alfredas Grigaitis, sukūrę 
lietuvišką šeimą, vadovauja jo 
tėvo įkartai nuosavybių pirki
mo ir pardavimo firmai Grigai
tis ir sūnus. Apsimokėdamas 
skelbimą ir prenumeratą 1972 
metamss, Alfredas Grigaitis įtei 
kė 2,000 A. L. Balso spaudos dar
bo paramai.

nuotraukų ir šimtai pavardžių 
puošia tą specialų leidinį.

Adelaidės Lietuvių Sąjunga 
turi Lietuvių Namus, kuriuose 
veikia velionies Juozo J. Račiū
no vardo biblioteka ir spaudos 
kioskas. LN turi 10,(KM) dolerių 
atsargos.

Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektu Sąjunga turi 26 narius. 
A. Pocevičius pirm., J. Stasiūnas 
sekr., A. Ga’atiltis - ižd. Teisi
ninkų draugijai vadovauja V. 
l inkus, L. Garbaliauskas, L. 
Martinkus ir M. Rudzenskas. Yra 
ir studentų draugija.

Choras Lituania turi nuo 50 
iki 60 narių. Dirigentų tarpe bu
vo V. Šimkų*, G. Vasiliauskienė, 
V. Straukas. Dabar vadovauja 
studentė Rasa Kubiliūtė.

Reiškiasi poetai Pranas Pus- 
dešris ir J. Račkus. Muziejaus 
steigime pasidarbavo J. Vana
gas. Veikia vaidintojų grupė 
Vaidila. Savaitgalio mokykloje 
yra virš 40 mokinių, dirba 12 
mokytojų.

Tautiniu šokiu ansamblis Žil
vinas, vadovaujamas L. Vasiliū
no, E. Brazausko, Marytės Ne- 
verauskaitės veikia pavyzdingai, 
kadangi jų patarėja yra M. Ba- 
ronaitė-Grėbliūnienė, tikrumoje, 
atgaivinusi lietuvių tautinių šo
kių meną dar nepriklausomybės 
laikuose. Talkina ir D. Lcpšienė.

ALB Adelaidės Apylinkės mo
terų sekcijoje darbuojasi E. Ber- 
naitienė, B. Vabolienė, K. Gar- 
oaliauskienė, J. Kutkienė, M. 
Navakienė, M. Neverauskienė, 
N. Arminienė,
F. Kazlauskienė ir 
sios lietuvės.

Gražiai veikiančio 
bo Vytis vadovybę
Skiparis, J. Morkūnas, A. Rei- 
vytis, V. Daugalis, R. Sidabras, 
P. Andrijaitis, parengimų va
dovė A. Morkūnaitė.

avilys 
Babe-

Aires

AUSTRAL1JOS LIETUVIAI 
ADELAIDĖJE

Mūsų Pastogės laida iš 4.10.71 
pašvęsta Australijos universite
tinio miesto, Adelaidės, lietu
vių veiklos aprašymui. Daugy-

E. Matiukienė, 
kitos švie-

sporto klu- 
sudaro; A.

Dr. Antanas Mickevičius 
laimėjo premiją

Buenos Aires ligoninės Dur
and gydytojas dr. Antanas Mic
kevičius, sykiu su savo bendra
darbiais gydytojais Cooperberg, 
Garramone ir Schscheim, ištyrę 
virš 13,800 ligonių, parašė 126 
puslapių mokslinį darbą apie šla-

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. *60603

Raginkite savo apylinkę
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<»upym« Indeliai 
Apdrausti Iki $20,000

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATE- 
OF $5,000, OR MORE 
» YEAR MATURITY

JNIVEST TAUPYMt

SĄSKAITOMS

INSURED
VO

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Nagys negina Braduno
Politikuoti pradėjęs Henrikas Nagys jau vakar cituo

tame Draugo paragrafe pasisakė, kad Kazio Bradūno 
jis nė nemano ginti. Jeigu jis būtų turėjęs poeto kibirkš
tį, tai panašaus tvirtinimo jis nebūtų drįsęs skelbti. Po
etai yra nuoširdūs ir sako teisybę. Juo didesnis poetas, 
tuo didesnę teisybę skelbia. Tuo tarpu p. .Nagys, para
šęs per du puslapius nusitęsusią trijų skilčių gynybą, 
turi drąsos tvirtinti, kad Bradūno jis visai nesirengia 
ginti.

Tikrovėje Nagiui nebuvo jokio reikalo ginti Bra
dūno. Naujienos niekad prie Bradūno nesikabmejo ir 
nepuldinėjo. Pats Nagys tvirtina, kad Naujienos, nuro
dydamos antologijų numerių sumaišymą, pasirinko 
“smulkių nereikšmingų priekabių” kelią. Jeigu tos prie
kabės tokios smulkios ir nereikšmingos, tai buvo galima 
nekreipti į jas jokio dėmesio. Jeigu iš tikrųjų taip būtų, 
kaip p. Nagys parašė, tai ir jam nebūtų reikalo Drauge 
priedo redaktoriaus ginti. Nagys nesirengė ginti Bra
dūno ir jo negina. Nagiui rūpėjo ne Bradūnas ginti, 
bet Naujienas pulti. Politikui Nagiui nepatinka aiški 
Naujienų pozicija dėl santykių su okupantu, todėl jis ir 
įkišo lazdą, kaip pats giriasi, į širšių lizdą. Jam ir į gal
vą neatėjo mintis, kad iš lizdo išvaikytos širšės gali ne 
tik jam pačiam, bet ir p. Bradūnui įgelti.

Jeigu Naujienų padarytos tokios smulkios ir ne
reikšmingos pastabos apie Bradūno “rimtas idėjas”, tai 
lengviausia būtų buvę pačiam Bradūnui atsakyti. Drau
go literatūros priedo redaktorius būtų galėjęs tas- 
“smulkmenas” paaiškinti ir reikalą baigti. Bet Bradū
nas, kiekvieną savaitę atsiliepdamas į įvairius poezijos 
ir literatūros klausimus, nedrįso pasisakyti dėl Nau
jienų “smulkmenų”. Jis būtų galėjęs talkon pasikviesti 
literatūros ir poezijos klausimus pažįstantį kataliką in
teligentą ir paprašyti, kad tas “smulkmenas” paryš
kintų. Bet jis taip nesielgė. Talkon jis pasikvietė ateiti
ninku niekad nebuvusį ir tuo besididžiuojantį Joną Ais
tį. 0 kai Aisčio nepakako, tada savo “Kertinę paraštę” 
jis atidavė nieko bendro su katalikų literatūra neturin
čiam politikui Nagiui.

Nagys nesirengia ginti Bradūno, nes jo politinė po
zicija neapginama. Bradūnas jau kelintas metas kalba 
apie kažkokius “žemininkus” lietuvių poezijoje, kada 
tų “žemininkų” koncepcija labai neaiški. Visą tą “že

Apie sovietų kankinio Liud
viko Simučio Kremliaus val
dovams pareiškimą, kurs per 
rusų pogrindį pasiekė ir lais
vąjį pasaulį, jau buvo praneš
ta Naujienų balandžio 3 d. lai
doje 1 psl. antrašte “Vykdžiau 
pareigą tėvynei”. Dabar gau
tas Eltos dar platesnis raš
tas — pats to pareiškimo tran- 
skriptas.

Liudvikas, Adomo s. Simu
tis, gimęs 1935, už dalyvavi
mą Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdyje 1955 Pabaltijo Ka
rinio Sovietų Tribunolo nu
baustas mirtimi, SSSR Aukš
čiausiojo Sovietų Prezidiumo 
mirties bausmę pakeistas 25 
metų griežto režimo pataisos 
darbų kalėjimu, po 15 kalini
mo metų, 1970.VII.20, aplenk-

damas kalėjimo administraci
ją, kuri jo pareiškimus sulai
kydavo, savais kanalais pa
siuntė SSSR Aukščiausiojo 
Sovieto Prezidiumui šiokį sa
vo pareiškimą.

Žemiau dedamas tekstas yra 
vertimas iš rusų kalbos.

SSSR Aukščiausiojo Sovieto 
Prezidiumui Simučio Liudviko, 
Adomo s„ g. 1935. Adresas: 
Mordovskaja ASSR p/o Javas, 
ZX 385/10.

PAREIŠKIMAS
“Buvau • penkerių metų am

žiaus, kai man parodė mano tė
vo lavoną. Pusė veido sutinusi, 
pamėlynavusi Antroji pusė kru
vina. Akys išdurtos. Rankų ir

mininkų” išmislą sugalvojo Čipkus, išmislui pritarė ir 
Nagys, o Bradūnas yra — “žemininkų” judintojas. 
Taip apie Bradūną atsiliepė savo laiku gyvas ir rašan
tis, bet paskutiniu metu jau senstelėjęs ir nejudantis 
katalikas. Ne “žemininkų” steigėjui, ne iniciatoriui, 
bet judintojui Bradūnui pavyko įtikinti marijonų ge
nerolą, kad jis, pasiremdamas Čipkaus ir Nagio išmis- 
lais, sugebės sugrupuoti ne tiktai apie Draugo literatū
ros priedą, bet ir į antologiją įtrauks visus lietuvius 
poetua. Kas nepritars Bradūno judinamiems “žeminin
kams”, tas bus paskelbtas grafomanu. Svarbu, kad 
“žemininkų” idėjai pritartų visi poetai. Kaip politinia
me gyvenime tų pačių dirigentų sudarytas “visų lietu
vių” organizmas (išskyrus lietuviškas politines grupes, 
fraternalius susivienijimus ir gausias draugijas), taip 
poezijoje viską turi kontroliuoti “žemininkai”, o kas 
jiems nepritars, tas bus paskelbtas poeto vardo nevertu 
svajotoju. Neseniai mirusio A. Venio eilėraščiuose yra 
nei kiek nemažiau poezijos deimančiukų, negu redakto
riaus parinktuose ir į antologiją sudėtuose Bradūno eilė
raščiuose, bet A. Venys į “tretįjį tomą” nepateko, nes jis 
nepritarė kultūriniame lietuvių gyvenime “žemininkų’ 
vedamai politikai.

Teisybė, kad Bradūnas, kaip tvirtina politikas Na
gys, padarė daugiau negu kiti. Bet ką jis padarė? Jis 
pajėgė save poetu išsigarsinti, nors jo poezijoje nėra nei 
minties aiškumo, nei patraukiančio grožio. Donelaičio,- 
Strazdelio, Maironio parašyti eilėraščiai poetus garsino, 
tuo tarpu Bradūno eilėraščiai iš lūpų į lūpas neina. Bra
dūnas naudoja Amerikos gerų ir nuoširdžių katalikų nu
pirktas spaudos priemones pasigarsinimui. Jis net anto- 
logijon sudėjo žymiai daugiau savo eilėraščių, negu ver
tingesnių kitų poetų darbų.

Antras redaktoriaus Bradūno darbas yra katalikiš- </
kos inteligentijos atbaidymas nuo marijonu leidžiamo 
laikraščio. Marijonų generolo paskirti redaktoriai ne 
viena katalika atstūmė nuo dienraščio, bet bene bus “že-- 
mininkų” judintojas Bradūnas, kuris atstūmė didžiau
sią jų skaičių. Jam artimesnis yra Henrikas Nagys, ne
gu galvojantieji lietuviai katalikai. Kol Bradūnas viską 
judins “žemininkų” iniciatorių nustatyta linkme, Nagiui 
nėra jokio reikalo ginti Bradūną.

kojų oda balta, atšokusi nuo kū- Į Ėjo nelygi kova, todėl, nuož- garbinga ir nesavanaudiška^. Aš 
' no, ir virvele ištemptas. Lyties’T'-“ T ......“ J *oi nuoširdžiai

tas ir virvele ištemptas. Lyties 
organai sutraiškyti- (Apie tai 
aš sužinojau vėliau). Gretomis 
daug tokių pat sumaitotų lavo
nų, Mano motinos ir daugelio 
man nepažįstamų žmonių raudo
jimas. Prakeikimai bolševikų 
adresu.

Ligi tol aš nebuvau girdėjęs 
“bolševikai” žodžio, Pirmąją in
formaciją apie bolševikus gyve
nimas man netikėtai pateikė jų 
sumaitotų lavonų pavidalu ir jų 
adresu suinčiamų prakeikimų: 
žmogėdros, pabaisos, niekšai, 
žmonijos padugnės, — pavidalu.

Tuos prakeikimus siuntė ne 
propagandistai, o iš siaubo ir 
skausmo sąmonę prarandančios 
motinos, žmonos, dargi vyriškiai.
Tėvas Rainių miškelio kankinys

Tai buvo 1941 metų birželio 
mėnesį, raudonajai armijai trau
kiantis. Man tada buvo penkeri 
metai amžiaus. (Liudviko Si
mučio tėvas Adomas Simutis, 
kilęs iš Vegerių vai. Mažeikių 
apskrities, nuolat gyveno savo 
namely Kaunatavoj., Luokės 
vals., Telšių aps. Dirbo padieniu 
darbininku. Buvo vedęs. Tu
rėjo du sūnus. Nepriklausomy
bės laikais politinėm organizaci
jom nepriklausė. Apie jo kokį 
reiškimąsi,- Lietuvą sovietams 
okupavus, trūksta žinių. 1941. 
VI.8 tik dvi savaites prieš Vo- 
kiečių-Rusų karo pradžią, jis 
buvo NKVD suimtas ir laikomas 
Telšių kalėjime. Jo lavonas bu
vo rastas Rainių miškely drau
ge su 72 kitų Telšių kalėjime ka
lintųjų ir, rusams besitraukiant, 
1941.VI.24 naktį Pasinių miške
ly, nukankintųjų lavonais. Tarp 
tų lavonų buvo dar keturi kau
nataviškiai ; Adolfas Butkus, Ka
rolis Kizevičius, Petras Masko- 
lenka ir Kazys Paulauskas, NK
VD suimti tą pačią dieną kaip 
ir Simutis. Kaunatavoj niekas 
neabejojo, kad visus juos bus 
įskundė po 1963 sukilimo Kau
natavos dvaro žemėse įkurdinti 
rusai kolonistai. Vertėjas).

Kai čekistai virino gyvam 
tėvui rankas...

Po antisovietine pogrindžio 
LLKS (Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio) vėliava aš atsidūriau 
ne todėl, kad man socializmo idė
jos nepatiko, — tada aš dar bu
vau per jaunas, kad ganėtinai su
sivokčiau teorijoje, — o todėl, 
kad raudonosios armijos į Lie
tuvą atneštoji sovietų valdžia 
dorojosi su nesuprantamos nau
josios tvarkos neprisiimančiais 
žmonėmis su besaike ir nusikal
stama žiaurybe. LLKS sudarė 
Lietuvoje visiems žinomą ir pa
kankamai įspūdingą jėgą, išėju
sią prieš-sovietų armijos okupa
ciją Lietuvoje, prieš jos užkar
ta sovietine santvarka. *•

m i. Kova žūtbūtinė. Lietuvos dariau vien tai, ką nuoširdžiai 
istorijoje tai ne naujiena. Jei 
nūdien Vietnamo partizanams 
didelė pagalba eina ne tik iš So
vietų Sąjungos, bet ir iš dau
gelio kitų šalių kompartijų, tai 
ginantiems savo mažąją gimti
nę nuo galingojo agresoriaus 
Lietuvos partizanams iš ša
lies niekas jiems iš esmės 
nepadėjo. Beveik visi padorūs 
pasaulio žmonės (jej po visa to 
galima juos padoriais laikyti), 
tylėdami žiūrėjo į sovietinių ka
rių vykdomas lietuvių žudynes. 
Penkerius pokario metus Lietu
voj nesiliovė šaudynės, liejosi 
žmonių kraujas, žmonės vaitojo 
tiek dėl sovietinės valdžios, tiek 
dėl LLKS rankos.

Bet aš žinojau, kad Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdyje yra lie
tuviai, saviškiai, o sovietų ar
mijos kariai kalbėjo man nesu
prantama, svetima rusų kalba. 
Aš žinojau; kad Lietuvoje re
voliucijos nebuvo, kad raudono
ji armija atėjo į mūsų šalį ir 
nekviesta pradėjo joje daryti sa
vo tvarką, ir kad tai vadinasi 
okupacija. Aš žinojau, tikrai ži
nojau, kad ne LLKS kovą prive
dė iki tokio įniršio, nesgi LLKS 
dar neegzistavo, kai čekistai jau 
virino mano gyvam tėvui ran
kas, traiškė jo lyties organus.

Aš norėjau gyventi, mokytis 
ir žaisti, Betgi koks gyvenimas, 
kai trečia diena gatvėje tyso nu
žudytas kaimynas ir niekam ne
valia jo palaidoti... Koks gi mo
kymasis, kai čia vienas, čia ki
tas moksladraugis liaujasi rody
tis mokykloje — juos drauge su 
šeimomis užkaltuose prekiniuo
se vagonuose išvežė . Sibirą... 
Koks gi žaidimas, kai suaugu
sieji rauda.

Vykdžiau pilietinę pareiga* 
savo tėvynei

O kad aš netirštinu spalvų ir 
apkalbomis neužsiimu, liudija 
skaičiai, štai, kai kurie jų: Nuo 
1944 liepos iki 1945 gruodžio lik
viduotos 1067 antisovietinės po
grindinės organizacijos ir gru
puotės, 839 banditų ginkluotos 
grupuotės (mūsų partizanai pra
vardžiuojami banditais), 11870 
kontrrevoliucininkų (Lietuvos 
KP CK Partijos archyvas, 1771 
fondas, op. 1771, od. sb 89, 88 
psl.).

Palyginkite: Didžiojo tėvynės 
karo metais antifašistiniame po
grindyje ir partizanų sąjūdyje 
dalyvavo 9187 žmonės, kurių 
1422 žmonės žuvo. (Štaras “Par
tizanų Judėjimas Lietuvoje Di
džiojo Tėvynės karo metais”, 
mokslų kandidato disertacija, 
1965 m. 243 psl.).

Mano krūtinėje plakė gyva, 
ne akmeninė širdis. Likti nuo
šalyje aš negalėjau. Negalėjau! 
Mano antisovietinė veikla buvo

laikiau būtina ir naudinga kovos 
reikalui su lietuvių tautai sveti
ma sovietų valdžią. Nieko ne
dariau dėl asmeninės naudos ar 
garbės. Buvau įsitikinęs, kad 
kovoju su neteisingumu, kad 
vykdau savo pilietinę pareigą 
sąvo gimtinei, savo tautai ir vi
sai žmonijai. Ta aplinkybė, kąd 
antigovietinis sąjūdis Lietuvoje, 
pirmaisiais pokario metais ap
jungęs dešimtis tūkstančių žmo
nių, per 10 kovos metų pasidarė 
labai negausus, manęs nejaudi
no. o. atvirkščiai mane įkvėpė 
žygjiam. Aš radau reikalinga 
kovoti ne tik už save patį, bet 
ir už tuos, kurie pakliuvo į čekis
tų rankas ir su numeriu nugaro
je, mirdami badu, kasė anglis 
Vorkutoje, taip pat už tuos, ku
rie, nematydami perga ės, iš 
almės pakėlė arba nuleido ran

kas.
Aštuoniūs metus buvau 

tolydžio alkanas

Aš buvau suimtas ne 1952 
metais, kai valstybės saugumo 
organai gavo pakankamai duo
menų apie mano ryšius su anti- 
sovietiniu pogrindžiu, apie tai, 
kad turiu ginklą, kad platinu ne
legaliai leidžiamus LLKS laik
raščius, brošiūras ir lapelius. 
Mane .sueitie 1955 m, po trejų 
metų mano aktyvios antisovieti- 
nės veiklos, suėmė tada, kai stu
buro džiovos parblokštas pagal 
gydytojų prognozę buvau tre
jiems metams paguldytas į ligo
ninę. gulėjau gipse, negalėjau 
vaikščioti.

Tatai nepadėjo man persiimti 
pagarba čekistų atžvilgiu, nes
katino keisti nusistatymų sovie
tų-valdžios atžvilgiu.

Tik Sovietų Sąjungos KP vie
šas Stalino asmenybės kulto pa
smerkimas ir pripažinimas, kad 
šalyje buvo eilė nenormalių reiš
kinių, kaip nekaltų piliečių re
presavimas, nuožmumas, akių 
dūmimas ir pn. ir kad “tatai ne
turėtų pasikartoti” (Chrušče- 
vas), pastatė man klausimą,:'ne
jaugi Kremlius taip pakeistų sa
vo politiką?- kad kova prieš so
vietinę valdžią taptų nebereiks-" 
linga?

Be to, apie tą patį laiką aš jau 
aiškiai supratau, kad politine 
veikiamas verčiausi ne iš pašau
kimo, o iš reikalo, kad aš nega
liu būti politiniu veikėju, nes ne
turiu tam nei reikalingų gabu
mų, nei noro, nei pakankamo 
išsilavinimo.

(Bus daugiau)
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JOS TEIKIA GERIAUSIAS.
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NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS 
VERGIJOJE
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Betgi smalsumas nedavė ramybės. No

rėjau pamatyti vokiečių kareivius. Man 
buvo Įdomu, ar Hitleris leis Lietuvai būti 
nepriklausome valstybe? Ar pripažins nau 
jąją Lietuvos vyriausybę? Gal?...

Taip begalvodamas nužingsniavau 
Aleksoto tilto pusėn pasidairyti, šaudymo 
bei sviedinių — bombų sprogimų nesigir
dėjo... Tylu. Tačiau gal po 15 minučių 
netoli katedros, einant Vilniaus gatve, 
staiga ėmė kalenti kaip pasiutę kulko
svaidžiai ir automatai, štai tau ir tyla! 
Arti katedros pakliuvau automatų kryž
minei! ugnin. Kulkos lik kaukė, lėkda
mos. rekušetuodamos visai prie manęs. Su- 
kritau ant žemės. Mirtinai išsigandau. 
Laimei . kad aš buvau toj pačioj gatves 
pusėj, iš kurios buvo šaudoma. Vėliau pa
aiškėjo, kad mūrinio namo antrame aukš
te buvo Įsitvirtinę keli užsilikę ir nespėję 
pabėgti raudonarmiečiai ir civiliai komu
nistai. Jie, atrodo, nelaukė pasigailėji
mo: gynėsi iki paskutinio atodūsio. Nuo
lat apšaudė praeivius ir partizanus lietu
vius. Mano laimei, jų automatinių ginklų 
paleisti kulkų spiečiai nuzvimbė virš ma
no galvos ir manęs nekliudė. Ta pati isto
rija vėl pasikartojo man priartėjus iš pie
tų pusės prie banko tarnautojų namų. Kal
no atšlaitėje, netoli Ukmergės plento, bu-

vo irgi pasislėpę keli rusai ir ilgokai kulko 
svaidžio ugnimi gąsdino ir terorizavo Put
vinskio gatvės gyventojus kol pagaliau 
partizanai juos sutvarkė. Kadangi ir iš to
limesnių vietovių vėjas nešė kulkosvai
džių kalenimo aidą, gatvėse vaikščioti pa
sidarė pavojinga. Nieko nelaukęs nusku
bėjau i savo butą. Mano šeima tuomet bu
vo Dzūkijoj, kaime, tad man vienam buvo 
ramiau. Atsukęs radiją, ėmiau sukinėti 
tai kairėn tai dešinėn, gaudydamas Euro
pos žinias. Man ypač rūpėjo ką nors iš
girsti iš Vokiettijos radijo žinių. Kur ir 
kaip žygiuoja vokiečių geležinės divizijos?

IŠGIRDAU PER RADIJĄ GROJANT 
LIETUVOS HIMNĄ

Tik staiga prabilo Kauno radijo stotis Į 
ir pranešėjas paskelbė, kad radijo stotis 
jau užimta nepriklausomos Lietuvos kovo- j 
tojų partizanų. Mane tai jaudino. Negi j 
mes vėl būsime laisvi? Toliau besiklau- < 
sydamas išgirdau grojant Lietuvos himną. 
O koks buvo džiaugsmas! Norėjau bėgti ir 
šaukti: “Mes laisvi, laisvi!" Sužinojau, 
kad nepriklausomoji Lietuva vėl atstato
ma kaip buvus. Visa tauta buvo džiaugs
mo apimta. Tačiau lai buvo perankstyvas 
džiaugsmas. Kauno apylinkėse ir toliau 
nuo Kauno, prie sodžių, viensėdžių, miš
kuose dar buvo raudonosios armijos gerai 
ginkluotų likučių. Vienu metu, tą pačią 
dieną Kauno pakraštyje pajudėjo rusų mo j 
torizuotoji artilerija. Daugis buvo išsigan- I 
dę. kad štai ims dabar šaudyti i lietuvių j 
partizanų užimtas gynimosi pozicijas

užimtus mieste centrus. Laimei, rusų ar
tilerija kažkur kitur nuslinko nesukelda
ma didesnio triukšmo.

Pavakarėj, einant Višinskio gatve, ant 
manęs tiesiog užbėgo du ginkluoti rusų 
raudonarmiečiai. Tačiau jie manęs nekliu
dė ir. nieko nesakę (matydami, kad ne
ginkluotas). nudūmė savo kelių ieškoti. 
Jie atrodė labai išvargę, išsigandę, bėgo 
nuo būrio jaunuolių, kurie lyg taikėsi iš 
jų atimti šautuvus.

Birželio 23 d., pirmadienio rytą, išsi
laisvino Kauno kalėjimo kaliniai Su jais 
kartu išsilaisvino (kelių liudininkų paro
dymais) pirmasis Lietuvos Banko direkto
rius rusas šapovalovas. kurį, kaip anksčiau 
buvau minėjęs, iš Maskvos atvykę Gos- 
banko revizoriai buvo Įkišę kalėjimai! už 
dalinimą savo bičiuliams brangių laikro
dėlių. kurie komunistinės valdžios buvo 
nusavinti ir iki išgabenimo' Maskvon lai
komi Lietuvos Banko seifų skyriuje.

1911 m. birželio 21 d. iš Kauno pasitrau 
kė paskutiniai raudonosios armijos liku
čiai. Netrukus po to Kaunas ėmė atgyti. 
Gatvėse pradėjo vis daugiau rodytis lietu
vių gyventojų.

1911 m. birželio 25 d., Vytauto prospek
tu eidamas Kauno geležinkelio stoties lin
kui. pamačiau laisvą Lietuvą. Žmonės 
nieko nebijodami jautėsi taip, tartum nie
kad rusų nėra buvę. Daugis teiravosi rusų 
suimtų savo šeimos narių...

Reikia pasakyti, kad Lietuvą išvadavo 
vien tik lietuviai, o ne vokiečių geležinės

divizijos. Raudonajai armijai pasitrau
kus Vilniaus linkui, vokiečių IlI-čiojo 
Reicho motorizuotos divizijos Kaune pasi
rodė tik po kelių dienų. Jų kariuomenės 
štabo vadams rūpėjo apeiti Kauną — ap
supti ji ir nepradėti su jais karinio sąlyčio. 
Kitaip tariant, rūpėjo apsupti rusus ir už- 

i kirsti jiems pasitraukimo kelią ir paimti 
j nelaisvėn buvusius dalinius. Raudonosios 

armijos vadai pagal Stalino strategiją, 
vengė tiesioginių susidūrimų su vokiečių 
skubiai riedančiom divizijom: rusai dar 

; labiau stengėsi skubėti trauktis atgal, kad 
galėtų išvengti tų armijai ruošiamų apsu
pimų ir vadinamųjų maištų. Tų dviejų 
galiūnų kovos mūšiai prasidėjo Gudijos ir 

Į Ukrainos žemėse. Ten rusų armija negalė- 
; jo išvengti tiesioginių susidūrimų.

Vokiečiai smūgis po smūgio triuškino 
tą “nenugalimąją“ armiją. Nelaisvėn bu
vo paimta apie 3 milijonai raudonarmie
čių. Bėgimui sustabdyti Stalinas suorga
nizavo NKVD ir politrukų ištisas divizijas, 
kad be jokio pasigailėjimo bėgančius rau
donarmiečius šaudytų vietoje.. To pasek
mėje po ilgesnio laiko raudonoji armija 
ėmė rodyti šiokį tokį pasipriešinimą vo
kiečiams.

Vienok ir be stambesnių susirėmimu 
mūsų kraštas skaudžiai nukentėjo, Rusams 
besitraukiant iš Lietuvos, buvo žudomi vi
sai nekalti žmonės. Kaip žinia, vykdant 
prievartinę Lietuvos sovietizaciją ir ko- 
munistinimą per vienerius metus buvo su
imta ir padėta i kalėjimus bei koncentra- 

I ei jos stovyklas 12,879 lietuviai. Nesusku

bus jų išvežti i Rusijos gilumą, besitrau
kiantieji NKVD daliniai suimtųjų didelę 
dalį žiauriai išžudė, Pagal Serovo, trečio 
rango komisaro. Įsaką ir jo sudarytus iš
vežamųjų sąrašus, buvo numatyta išvežti 
į Sibirą, Kazachstaną ir kitas tolimas Ru
sijos vietoves per 700.000 lietuvių! Nesus
kubo! Tačiau per pirmąją sovietų Rusijos 
okupaciją bolševikai - (1940 m. birželio 15 
— 1941 m. birželio 22 d.) sugriovė visą 
buvusios laisvos tautos ir valstybės gyveni
mą: ekonomini, socialinį, švietimo, reli
gini ir iš viso kultūrinį. Politinis tautos gv- 
venimas buvo tiesiog su šaknimis išrau
tas. Visos partijos uždarytos. Vien tik 
1941 m. birželio 11 iki 17 d. buvo išvežta 
apie 40,000 žmonių, neatsižvelgiant Į jų 
amžių ir sveikatos stovį.

Nuo 1917 m. spalio revoliucijos iki da
bar, pagal prancūzų ir belgų mokslininkų 
pateiktą statistiką. Rusijos komunistai 
(Čeką. GPU. NKVD), išžudė per 55 mili
jonus žmonių: darbininkų, ūkininkų, ka
rininkų. kunigų - popų, pirklių, profeso
rių, policininkų, kareivių, gydytojų, žur
nalistų, rašytojų ir t. t.

Jei komunizmas tarnautų žmonių gero
vei, laisvei ir gėriui, ir jeigu komunistai 
patys tikėtų “žemės rojumi”, tai kuriem 
galam jiem reikėtų žudyti žmones?

* /Bus daugiau:

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujiena s”
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų nosies 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiio tele f.; PRospect 8-3229 
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

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

Ru. bei. 239-4683

OR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pul**x| Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiu, skambinti 374-8012
rolef.: PRotpect 8-1717

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS
»

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Pox Valley Medical Center 
MO Summit St.

ROUT! St. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET
Ofisas: HEmlock 4-5849

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai..
Antrai, penktadieni nuo 1—5. treč. 
_ , ir ieštad. tiktai susitarus.

Rot: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

5132 So. kodzie Ave, WA 5-2670

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

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCELIŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
’6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
1 .Valandos pagal susitarimą. '

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71$t STREET

VALANDOS: Pirmad., antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 

•susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st Št — Tel. 737-5149
Tikrina akis. ĮPritėiko akinius fr 

“contact lenses’’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, /PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
ust West 63 rd street

Vai.: 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 
OfiMf 2750 West 71 st St.

Tel.: 925-8296
Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 

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

uždaryta.
Raz. tel.: WA 5-3099

RasČiauskas ir Mileriūtė 
buvo pagerbti Argentinoj 
(Spec. Nau finoms oro paštu)

Amercan Travel Service Bu
reau prezidentas Walter Rask 
(Vladas RasČiauskas), lanky
damasis Aliaskoje, parašė A. 
L. Balsui, kad kovo 19 jis at
skrenda Argentinon, šį kartą 
su savo sekretore Josephine 
Mileriūte, dalyvauti tarptauti
nėje ASTA konvencijoje, įvyks 
tančioje San Carlos de Bari- 
loche hotelyje Liao - Liao. AS 
TA — Amercan Society of 
Travel Agents — (Amerikie
čių Kelionių Agentų Draugi
jos). Posėdžiavo 4 dienas. Da
lyvavo 260 delegatų.

Kadangi delegatai RasČiaus
kas ir Mileriūtė grįžo Chicagon 
kovo 25, tai liko tik viena die
na jų pagerbimui Buenos Ai
res mieste: kovo 24-toji.

Žinodami, kad RasČiauskas 
yra labai socialus ir girdėję, 
kad sekretorė yra žymi JAV 
visuomenininke, A. L. Balso 
leidėjas susisiekė su Rasčiaus- 
ko draugais - panevėžiečiais, 
V. M. Survrliene, K. P. čeka- 
nauskiene ir kt. — mūsų vi
suomenininkais ir, platesniam 
susipažinimui suruošta šauni 
vakarienė A. L. Centro didžio
joje salėje kovo 24., kuri pra
ėjo labai geroje nuotaikoje.

Apart malonių susitikimo 
kaltininkų, svečių iš JAV Vla
do Rasčiausko ir Josephine Mil 
ler - Mileriūtės, jų pagerbtu
vių vakarienėje dalyvavo viso

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI i 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA

2512 W. 47 SY. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

» --------- .........................— =/

PERKRAUSTYMA1

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. i £ R Ė N A S 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš į va iri y atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882 

■■ ■■ HI ■ !■! ■ ■/

ISO PH it BARČUS
RADUC ŠEIMOS VALANDOS

i Visos programos is W0PA.

! 1490 kil. A. M.
j

j Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12;

' vai. ryto, — šeštadieni ir sek-'
i madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 

ryto.

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

CHICAGO. iLL. R0529

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

terrdra praktika, Ypec. MOTERŲ ligos 
Ofise®: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.
FOREST FIRES HURT 

OUR FOREST FRIENDS

Our ▼ildEfe h» do defense 
igaiost the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCr. 
Always bold matches till cokL 
Be sure to drovu all campfires, 

arir the ashes, and dro^a 
them again. Crush all 

smokes dead out.

V. Tvmasoms, M. D., S. C.
į ‘I R U R rG A 5

M54 WEST 71tt STREET
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123
Roztd. Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS. 0. P.
W| ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
V Aparatai - Protezai. Med. Bar 

dažai. Speciali pagalba kojom r
B (Arch Supports) Ir t t

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

JWtU P Respect 6^5084

Please! Only you can 
prevent forest fires

apie 60 V. Rasčiausko draugų aptarti 
— panevėžiečių ir Argentinos 
lietuvių visuomenininkų

RasČiauskas linksmai padė
kojo. žodį tarė American Tra 
vėl Service Bureau sekretorė 
Josephine Mileri&tė, Ameri
kos Lietuvių Susivienijimo iž
do globėja, ASTA kongreso 
delegatė, nors gimusi JAV, 
bet puikiai kalbanti lietuviš
kai.
Visi sveikinome gįarbės sve
čius O. G. Ožinskienės inicia
tyva jiems sugiedota Ilgiausių 
Metų! Puotą dabino rinktinių 
lietuviškų plokštelių muzika. 
Ilgai dalintasi įspūdžiais.

Sekančią d., kovo 25, aero
drome Ezeiza didelis būrys pa
lydovų atsisveikino su malo
niais svečiais.

Beje, birželio men. Josephi
ne Mileriūtė skrenda Lietuvon, 
kaipo American Travel Servi
ce Bureau ekskursijos palydo
vė. šiais metais ASTA ruošia 
10 ekskursijų Lietuvon. P. S.

Valdyba padarys sa
vo pranešimus fr klubo paren
gimų komisija išduos raportą 
iš praeito linksmo šokių vaka
ro, įvykusio Šeštadienį balan
džio 8 d. Hollywood salėje.

Nors iš kai kurių nugirdau, 
kad vakaras gerai pasisekė, 
bet dar reikia sužinoti iš komi
sijos apyskaitos to gerumo re
zultatai. Vėliau valdyba prie
ky su pirmininku Povilu Masi- 
lioniu, manau, pasirūpins iš 
inksto pasiruošti vasaros pik- 
■nikams.

Visi nariai prašomi užsimo- 
keti saw mokesčius už šiuos 
1972 metus. Po susirinkimo 
4caip visuomet klubas pavaisins 
narius gardžiais valgiais.

4. Jūsas

KANADOS ŽINIOS
Hamilton D. L. K. Algirdo 

šaulių kuopos 5-mečio minėji
mas ir Kanados šaulių rinkti
nės atstovų suvažiavimas įvyks 
1972 m. gegužės 6 ir 7 dieno
mis Jaunimo Centre, 48 Dun- 
durn St., Hamilton, Ont. Ka
nadoje. Minėjimas prasidės 
punktualiai 6 v. v., o meninė 
programa 7 v. v. Programoje 
bus Hamiltono mergaičių cho
ras '“Aidas” su sol. V. Veri- 
kaičiu. 8 v. v. įvyks banketas 
su vakariene ir gėrimais, šo
kiams gros Beny Ferry orkes
tras. Galėsite išbandyti savo 
laime.

Į švente yra pakviesti svečiai: 
gen. kons. dr. J. Žmuidzinas, 
L. Šaulių S-gos pirm. V. Tamo
šiūnas su CV nariais ir atsto
vais. Kviečiami ir Amerikos 
šauliai, šauliai ir šaulės, ku
rie turite uniformas, prašomi 
jas atsivežti. Atsivežant vė
liavas, prašome atsivežti ir 
stovus. ;

Dėl nakvynės prašau praneš
ti iš anksto kuopos pirm. P. 
Kanopai, 48 Holton St., Ha
milton, Ont., telef. 545 - 2703. 
Svečių registracija įvyks gegu
žės 6 d., šeštadienį 1 v. p. p. 
48 Dundnrn St. parapijos sa
lėje. Gegužės 7 d., sekmadienį, 
11 vai. bus iškilmingos pamal
dos. J. Petraitis

Brighton Parkas
Chi'cagos Ntišlių ir Nasliukių 

ir Pavienių Draugiško klubo 
eilinis svarbus nariu susirinki
mas įvyks šį penktadienį ba
landžio 14 d. Hollywood salė
je, 2417 West 43rd St. Nariai 
ir narės prašomi gausiai susi
rinkti, ne's kaip visuomet rei
kės aptarti svarbieji bei neati
dėliojamieji klubo reikalai, 
tai pat valdyba padarys savo 
pranešimus ir turės būti gerai 
pasiruošta šokių vakarui šio 
mėnesio šeštadienį balandžio 
29 d. Hollytvood salėje. Ten 
šokiams gros geras Jurgio Jo
niko orkestras, bus visokiau
sių vaišių, dovanėlių ir atsilan
kiusieji svečiai — viešnios tu
rės progos smagiai pasišokti 
bei vieni su kitais bičiuliškai 
pasisvečiuoti. Klubas nuošir
džiai visus - visas kviečia at
silankyti į šį linksmą pavasa
riška vakarėli, kuriame be 
abejo būsite visi patenkinti ir 
maloniai aptarnauti. Neilgai 
reikės laukti pavasario — va
saros piknikų. Mat laikas la
bai greitai bėga. Nariai, nepa
mirškite užsimokėti savo mo
kesčius klubui. Po susirinki
mo G. Joniko orkestras gros 
šokiams ir vyks vaišės.

Zagariečių Draugiško Klubo 
narių susirinkimas įvyks sek
madieni balandžio 23 d.'Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. 
ir prasidės pirmą vai. po pietų. 
Nariai bei narės prašomi skait
lingai atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų, kuriuos turėsime

Susirinkimę ir

PRANEŠIMAI

X
— Lithuanian National Democratic 

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

Bernice Žemgulis

— Biržėny klubo narių susirinki
mas įvyks š. m. balandžio mėn. 15 d. 
6 vai. vak. Lietuvių Evangelikų Re
formatų parapijos salėje, 5230 So., . , -
Artesian Ave. Bus svarstomi įvairūs SKAITYK IR K i TAM PATARK 
klubo reikalai ir renkami nauji val
domieji organai. Narius kviečiame 
gausiai dalyvauti. Klubo Valdyba ,

SKAITYTI "NAUJIENAS"

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

I

MEILĖ PER TELEFONĄ

— Alio! Kas čia kalba? Ma
rytė?

— Taip, Marytė.
— Aš labai nedrįstu, tai tele

fonu pasinaudoju... Maryte, aš 
tave labai, labai myliu ir noriu 
paklausti vieno dalyko.

— Prašau, klausk.
— Ar nesutiktum būti mano 

žmona?
— Sutinku, sutinku. Beje, o 

kas čia kalba?

— Upytės Draugiško Klubo links
mas parengimas ir šokių vakaras 
ivyks šeštadieni, balandžio 15 d. Hol
lywood salėje, 2417 W. 43rd St. Pra
džia 7:30 vai. vak. šokiams gros ge
ras George Joniko orkestras. Taipgi 
bus skanių valgių, gėrimų ir daug do
vanų. Valdyba ir komisija nuošir
džiai visus kviečia gausiai atsilan
kyti ir linksmai vakarą praleisti su 
upytiečiais. A. Kalys

— Šakių klubo susirinkimas įvyks 
balandžio 16 d. 3 vai. p. p. p. Valenti
nų salėje, 4500 So. Talman Avė. Pra
šome visus narius ir norinčius būti 
klubo nariais, gausiai dalyvauti. Po 
susirinkimo kavutė. Valdyba

help your 
HEART FUNdV 

help your HEART

JULIJAI AUGUSTIENEI 
mirus,

Jos vyrui Kostui Augustui ir Jos seserims 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liū
dime

Mikas ir Paulina šileikiai

JULIJAI AUGUSTIENEI 
mirus,

Jos vyrui Kostui Augustui ir Jos seserims 
nuoširdžią užuojautą reiškiame' ir kartu liū
dime ?

Kazys ir Pranė Mačiukai

JULIJAI AUGUSTIENEI 
mirus,

Jos vyrui Kostui Augustui ir giminėms reiš
kiu gilią užuojautą

Frank Stanionis

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■*s>T
i
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JULIJAI AUGUSTIENEI į
mirus,

Jos vyrui Kostui Augustui ir Jos seserims
! nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu 

liūdime

Albinas Rudmskas ii*
K. P. Deveikis

JULIJAI AUGUSTIENEI
mirus,

Jos vyrui Kostui Augustui ir Jos seserims 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime

MIKALINA BARONIENĖ 
ROŽĖ DIDŽGALVIENĖ 
JUZĖ GULBINIENĖ 

MARY PAžARSKIENė 
MARIJA ZOLPIENĖ

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-8

•S45 SO. WESTERN AVI.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublk 7-8H1

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
mnrainnrmninnnniin:tn'niiiiniiiaBiiiii:!nninHHUtu'iiuiniuintmh<:iunnrann«nnnnnira

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-< ONDITIOVED KOPI YCIO"

VARIAI:
CKicastba
"Li&u'vftj
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAV: 
'M AS T bE N A 

'IR NAKTĮ
*

TURIME 
KOPLYČ=mš

VIŠO'SE TnfESTC 
DALYSE

I1

ANTANAS M. PUILtn^
3307 Jli’rUANtCA AVENUE, ^hone: 'YA¥<1s 7*3401

BUTKUS -VASAITIS
1446 8o. 50th Avė.. Cicero, UI. PhOtte: Ol.ympic z-ioiib .

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVĖ. P’horie: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1T1IAN1CA AVĖ. Tel.: Y A ra? 7-1136-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
•(LACKAAVICZ)

144»A T>‘)th STREET REpuhllc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P-. J. RIDIKAS Į
telCNO. HAUSl’ED^TftĖEt Phone A Ardk 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
ThhŽl'Sb. MICHIG AN A VE. Phone Commbdifre 4-22Ž8 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
■'outh Holland, Illinoii
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kytojos pavaduotoja Cecilia Matui ir debiutante Lynne Nover; sėdi: debiutante 
Giedrė Čepaitytė, debiutante Lucille Ve Sota, pirmininkės pavaduotoja ponia Ben 
Block, pirmininkės pavaduotoja ponia Donna Abrigniani, garsintoja priemiesčių 
spaudoj ponia Helen Allen, klubo pirmininkė Liuda Žibienė, Gintaro baliaus pir
mininkė Aldona Brazienė, dekoratorė Adeline Kutchins, debiutante Pamela Pet
raitytė ir debiutante Leslie Eisinaitė; sėdi ant grindų: debiutantės Jane Simė- 
nailė, Susan Brazytė ir Debra Šarkaitė.

Chicagos Lietuviu Motery Klubas šiy mėty birželio mėn. 24 dieną ruošia [ 
metinį Gintaro balių, šiais metais jis vyks Conrad Hilton viešbutyje. Paveiksle ma
tome šiy metu Gintaro baliaus debiutantes ir banketą ruošiančio komiteto nares. 
Srovi iš kairės į dešinę: debiutante Rūta Nainytė, debiutante Ramona Kaveckaitė, 
pirm, pavaduotoja Genovaitė Giedraitienė, korespondentė Daina Widen, buvusi 
Gintaro baliaus pirmininkė ir dabartinė stipendijų komiteto pirmininkė Connie 
Hofer, baliaus sekretorė Pat Traub, šokiu mokytoja Gene Maliuskienė, debiutante 
Mary Aldonytė, programos knygos komiteto pirmininkė Betty Phillips, šokiu m o-

I LnAAAfVlREAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT  AS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
BRIGHTON PARKE

2 butų po 5 kambarius mūrinis. 
Pastogė, beismantas su apsauga nuo 
potvynio, gazo šilima, aluminijaus 

langai. 
$26,500.

Skambinti po 5 vai. vak. 
Tel. LA 3-2494.

CICERO
Respublikonų laimėjimas

asesorius 
ir trustee 
balsus.

Frank Murin 18,769
Frank Mungai 18,418

Praeitą antradienį Cicero 
respublikonai rinkinius laimė
jo visu sąrašu, palikdami pa
reigose ateinantiems 4 metams 
visus ligšiolinius pareigūnus.

Ligšiolinis Cicero preziden-. 
tas John Karner, 71 metų am
žiaus, perrinktas trečią kartą 
miesto galva 18,634 balsais 
prieš savo oponentą Stanley 
Rocuch. gavusį 3,934 balsus.

Jonas F. Kimbarkas, miesto 
klerkas, gavo 18,633, tik vie
nu balsu mažiau už Karneri; jo 
oponentas (Frank Reid gavo 
3,876.

Miesto kolektorius Gerald 
Resnik gavo 18,819. miesto 
prievaizda Ted Zaremba 18,821, i

ir po Velykų
Velykos buvo nešiltos ir ne

linksmos, bet kadangi Cicero- 
je sniego nebuvo, tai jau gerai.

Daktarui Gusenui ir poniai 
šios Velykos atnešė amžiną liū
desį: nelaboji mirtis paėmė jų 
mylimą ir brangų sūnų. Tai 
žaizda tėvams nebeišgydoma.

Pračkailų šeima Velykas taip 
pat praleido liūdesyje, nes ne
teko mylimo tėvo, šeimos gal
vos.
Mūsų geras kaimynas Jurgis 
Andriukaitis turėjo Velykas su 
saviškiais. Nors ir ne 
dar sveikas, bet namie 
viskiais geriausia.

Sergančių čia buvo,

Jau

pilnai
su sa

v ra ir

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 84,00, minkšti — 83.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

V. VALANT1NAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina S 1.50

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

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

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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bus;
dinti 
šinėlį visus sergančius sveiki
nu ir linkiu visiems sveikatos, 
ko geriausios sveikatos. Visi 
turėkim viltį sulaukti malo
naus pavasario ir gražios vasa
ros, o saulutėje besišildydami 
visi vėl susitiksime. Laikyki
mės !

Cicero 
mas buvo 
rime savo
aukštose miesto pareigose. Vie
nybėje galybė!

A’. P. Deveikis

visus neįmanoma išvar
tai! nors per ši mažę ra-

mūsų pasididžiavi- 
ir bus, kadangi tu- 
tautieti p. Kimbarka

Vyskupai prašys popiežių 
leisti vedusius diakonus

įvykstančios JAV kataliku 
vyskupu konferencijos Atlan
tos mieste paruošiamoji komi
sija, susirūpinusi' kunigų ir 
įplaukų mažėjimu, aptarė ap
karpyti visą bažnyčios biudže
tą. Šių metų biudžeto paskirs
tymų suma siekianti 3.7 mili
jonus dolerių, bet deficito esą 
ma -$800,000č Biudžetui išba
lansuoti komisija rekomenda
vo 25 nuošimčiais, tai yra visu 
ketvirtadaliu sumažinti paskirs 
tymus lėšų, gaunamų iš dioce- 
zijų.

Kunigų trūkumui ypatingai 
ispaniškai kalbančių ir negrų 
tarpe patenkinti rekomendacija 
įvesti nuolatinius dekanatus, 
priimant į diakonus vedusius, 
jaunesnius kaip 35 metų am
žiaus.

Jei vyskupų konferencija 
komisijos rekomendacijas pri
ims. tai N. C. C. B. (Nacio- 
nal. Amerikos vyskupų konfe
rencija) prašys popiežiaus 
leisti padaryti išimti dėl am
žiaus apribojimo vedusiems 
vyrams, tinkamiems būti dia
konais.

Naujas teisėjo 
Austin įsakymas

Federalinis teisėjas Richard 
Austin pirmadienį davė Chi- 
cagos butų valdybai formalų 
Įsakymų iki ateinančio rugpjū
čio 8 dienos paruošti sąrašą 
vietų dėl 1,5(X) vienetų (butų), 
kurių du trečdaliai turi būti 
pastatyti balt u j u gy v e n a m o se 
apylinkėse. Teisėjas Įsakė ta
tai padaryti visiškai apeinant 
Chicagos miesto valdybą.

Butų valdyba jau seniai bu
vo paruošusi sąrašą 585 viene
tams 106 vietovėse1, bet miesto 
valdyba netvirti misi. Miesto 
valdyba viso iki šiol patvirtinu 
si Tl statymo vietas su 243 bu
tais.

Piktaaanų perykla
Chicagos artimojoje šiau

rėje prie Sedgwick ir Larabee 
gatvių yra vienas didžiausių 
viešųjų butų kolonijų kom
pleksas, vad. Gabriui — Green 
public housing project, kuria
me gyvena arti 15.(MX) nuomi
ninkų. kur pasalūnai prieš 

jporą metų iš pasalų nušovė du 
policininkus.

Pirmadienio naktį prie tų 
pastatų vėl vyko, policijos su
sišaudymas. kuriame du pa
šaliniai žmonės buvo sužeisti.

Pasalūnai pradėjo šaudyti 
į du to projekto prezidentus, 
kurie buvo sužeisti. Pašaukus 
pravažiuojančią policiją, pa
salūnai paleido šūvius į poli
cijos automobili, į pasalūnus 
paleisti 1 šūviai, be! piktada-

Ir viena lietuvaitė
ir

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

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.

Federaliniy ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas * 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878

Tel. 421-4584

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

GAL REIKALINGA PAGELBA SU
KELTI LĖŠAS Jūsų grupei ar organi
zacijai? Veikianti visoje Amerikoje 
bendrovė turi naują programą padėti 
jums ir jūsų organizacijai sukelti fon
dus turimiems tikslams. Jei esate 

suinteresuoti, skambinkite 
Mr. RICHARDS, Tel. 279-3655

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

RNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitoki blankai.

PAVASARIO SAULĖ
ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 

Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas Įrengtas beis- 
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. 1M> vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant. Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. S31,000.

TVIRTAS 6V2 KAMBARIŲ MŪRAS. 
V/2 vonios. Karpetai. Įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
S26.600.

ŠVARUS 7 KAMBARIU MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par- 

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. MŪRASvisai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
Įrengimai. - Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

10 BUTU 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

"NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARS0 ŽMOGAUS

DRAUGAS 1R BlCT.L>JS

Praeita savaite Pramonės 
Mokslo muziejuje Įvykusioje 
Chicagos ir apylinkių studen
tų mugėje — parodoje paskelb 
tų 24 atžymėjimus laimėjusių 
studentų tarpe yra lietuvaitė Vi 
k v Paukštvs, 5521 W. Kamer-

Aktorius Rock Hudson suka filmą su Dean Martin. Tai bus lau
kinių vakarų filmas “Show Down". Rudenį Hudson pasirodys ir te

levizijoje serijoje "Mystery Theatre".

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

•0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
Jalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So WESTERN AVE.

ling, Austin, laimėjusi atžy- 
mejimą už mokslinį darbą iš 
pažangios biologijos srities 
“Immunochemical Analysis of 
a Lectin with Anti - A - Activi
ty”.

— Dr. Vaclovas Paprockas, 
Richmond Hill. N. Y., balan
džio 26 d. dalyvaus Amerikos 
gydytojų ir chirurgų konferen
cijoje. San Francisco. Calif. 
Ta proga aplankys ten gyvenan 
čią savo dukrą Kristiną ir žen
tą arch. Sigitą Novickį, taip 
pat lankys savo pažįstamus Los 
Angeles mieste ir apylinkėse.

Petronėlė Skrinskienė iš 
Marquette parko apylinkės at
šventė 85 melų amžiaus sukak
tį. Ji yra veikli šalpos ir ben
drinėse organizacijose. Ta pro 
ga ją aplankė giminės, artimie 
ji ir atstovai organizacijų, ku
riose ji aktyviai dalyvauja.

— LR Apylinkės Valdyba, 
London, Ont., Canada, nutarė 
ilgiau savaitės sergantiems 
apylinkes tautiečiams vietoj 
gėlių ar kitokių dovanų įteikti 
lietuvišką knygą. Tai gali tap
ti visuotina visų virtuvių ma
da arba papročiu.

Runas C.csonis. Grand 
Rapids. Mich., išrinktas LB 
apylinkės pirmininku. Jonas Pa- 

vicepirm., Vytautas 
sek r.. Alberta As- 

ižd. ir Janina Puo
džiūniene kultūros reika
lams. Ilgametis apylinkės pir- kuose organizacijose ir veiklo- 
min. dr. Stasys Balys išrinktas jc.

.Jonaitis

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas

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

APYNAUJIS -2-jų botų grąžas mūr,. 
do 3 mieg.,'Jalumin. langai, karšta van
deniu šiluma' gazu. 2-jų autom. gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40 500

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė Įr 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
Mid. gazu. Marquette Parke; $21.500

APYNAUJIS 1% aukšto mūr„ alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-ju 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- 
oinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

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

NERIS REAL ESTATE
5009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321
& L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

garbės pirmininku. Jaunimo 
Metu komitetą sudaro A. As
trai tė, B. Kušlikis ir D. Puo- 
džiūnaitė.

— Antanina ir Kazys šimu
liai žiemą praleido Floridoje 
šiomis dienomis grižo i namus 
Lemonto apylinkėje.

— Antanas Razgaitis, New 
York, N. Y„ baigęs matemati
kos mokslus Magistro laipsniu 
Ohio State universitete, išrink 
tas atstovu j Jaunimo kongre
są. Jis taip pat atstovaus atei
tininku organizacijos rytų apy
gardą. Sėkmingai dalyvauja 
informacijos darbuose ir yra 
puikus kalbėtojas.

— Jurgis Skardis, Sault, St. 
Marie, Ont., Canada baigęs 
Bakalauro laipsniu fizikos 
mokslus Windsor universite
te, išrinktas Jaunimo kongre
so atstovu. Studijas tęsia siek
damas Magistro laipsnio. Pa
gal instrukcijas atstovais ren
kami jaunuoliai iki 30 metų 
amžiaus, dalyvaują lietuviš-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR ” 
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu 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. 80609
TEL.: VI 7-3447

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

HOMF INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320$% W. 95th St.

GA 4-8654

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

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

TEL. — 776-5888
Anketas Garbačiauskas, sav.




