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HANOJAUS VALDŽIA NESITIKĖJO 
TOKIO. GRIEŽTO JAV ĮSIKIŠIMO 
WASHINGTON AS. — Amerikos atsakymas j Sovietų Sąjun

gos protesto notą sako, kad dedamos visos pastangos apriboti 
aviacijos puolimus kariniais taikiniais, kurie tiesioginiai turi reikš
mę agresijai Pietų Vietname. Puolimai nėra nukreipti prieš trečiuo
sius asmenis. Nuostoliai laivams esą be piktos valios ir apgai
lėtini, tačiau šalys, kurios pristato Hanojui ofenzyvinius ginklus, 
tuo įgalindamos Hanojų pradėti invaziją, turi nešti atsakomybę. 
Nota toliau užtikrina Maskvą, kad visų priemonių bus imtasi, kad 
tarptautinė laivininkystė nebūtu pažeista.

BOMBOS SUŽALOJO KETURIS RUSU 
LAIVUS,'1 ORO ATAKOS TĘSIAMOS
SAIGONAS. —■ Iš karinės vadovybės korespondentai patyrė 

daugiau žinių apie Haifongo ir Hanojaus puolimus. Bombardavimo 
operacija, pavadinta “Freedom Porch Bravo”, tęsėsi 16 valandų. 
Pirmoji ataka sekmadienį, 2:30 vai. ryto puolė Haifongo uosto 
naftos sandėlius. Puolime dalyvavo 18 B-52 bombonešių ir 100 
jūrų laivyno aviacijos naikintuvų-bombonešių. Buvo mėtomos net 
1,000 svarų bombos netoli Haifongo uosto. Antroji banga susi
dėjo iš 60 naikintuvų — bombonešių, kurie puolė 9:30 vai. ryto 
Hanojaus apylinkes. Trečioji lėktuvu banga pasirodė sekmadieni

Prezidentas Nixonas įsakė su
stabdyti laikinai oro puolimus 
Hanojaus ir Haifongo apylinkė
se, kol paaiškės, ką toliau Ha
nojus darys.. Hanojus tačiau 
paskelbė įsakymą savo gyven
tojams padidinti pastangas ko
voje prie Ameriką. Kiekvienas 
gyventojas bus kovotojas, sako 
šiaurės Vienumo valdžios pareiš
kimas.

Sovietų kariuomenės laikraš
tis įspėjo Washington© vyriau
sybę, kad “paskutinieji Ameri
kos nusikaltimai ir rizikingi lo
šimai negali nevesti į tolimesnes 
padėties komplikacijas”.

Pirmadienį valstybės sekre
torius Rogers ilgai buvo klausi
nėjamas senato užsienio reikalų 
komitete apie karo veiksmus 
Vietname. Jis gynė vyriausybės 
politiką ir įrodinėjo, kad ji gali 
atnešti gerų vaisių.

Karo komentatoriai, aiškinda
mi dabartinę situaciją, nurodo, 
kad Hanojus per praėjusius 4-5 

■metus ruošėsi šiai ofenzyvai,-tel
kė ginklus ir sutraukė dideles 
jėgas. Iš 15 divizijų Hanojus 
net .12 metė į puolimą Pietų Viet
name. Pastarasis parodė valią 
gintis ir, su Amerikos aviacijos 
parama, komunistų pirmus puo
limus sustabdė. Panašaus puo
limo Hanojus nebegalės pradėti 
per 5 metus. Hanojus šiame puo
lime tegali arba labai daug lai
mėti— viską, arba labai daug 
pralaimėti. Tokio masto puoli
mų Hanojus negalės kartoti kas
met. Jam reikės daug naujų 
ginklų ir naujų kareivių. Greit 
prasidės lietaus sezonas. Jis 
trukdys Amerikos aviacijai, ta
čiau pristabdys ir kariuomenės 
dalinių judrumą. Per 6 lietaus 
sezono mėnesius Saigone dar 
daugiau sustiprės Thieu vyriau
sybė.

Dauguma objektyvių stebėto
jų galvoja, kad Hanojaus vadai 
padarė klaidą. Jie nedavertino 
Saigono valios ir kovingumo. 
Hanojus tikėjosi, kad Nixonas 
nedrįs didesnėmis jėgomis pa
remti Thieu režimo, bijodamas 
pakenkti ateinantiems rinki
mams.

Hanojus tikėjosi gyventojų su
kilimo visame Pietų Vietname. 
Hanojus tikėjosi didesnės opo
zicijos pačioje Amerikoje prieš 
platų aviacijos ir karo laivų pa
naudojimą Vietname. Visi tie 
Hanojaus lūkesčiai neišspildė. 
Pirmų puolimų inercija leido ko
munistams įsibrauti keliolika 
mylių į P. Vietnamo teritoriją 
šiaurėje ir vakaruose. Tačiau 
prezidentui Nixonui nuvažiavus į 
Maskvą, ši negalės parodyti, kad 
Amerikos politika Vietname bai
gėsi pralaimėjimu. Hanojaus ka
rinė avantiūra nepavyko ir Ni- 
xono derybų Maskvoje padėtis 
sustiprėjo.

DOYLESTOWN. — Amerikos 
Lenkų Taryba išrinko sen. Mus- 
kie motiną Josephiną Chamecka 
Muskie šių Metų Motina. Ji bus 
pagerbta gegužės 14 d. Doyles
town, Pa., prie Panelės iš Chens- 
tachovos statulos.

IŠ VISO PASAULIO
♦

ISLAMABAD. — Pakistano 
Tautinė Asamblėja nutarė už
baigti karo stovį ir pradėjo ruoš
ti naują konstituciją, kuri bus 
įvesta 1973 m. rugpjūčio mėn. 
Prezidentui Bhutto buvo pa
reikštas pasitikėjimas. Jis val
dys kraštą iki naujos konstitu
cijos įsigalėjimo.

WASHINGTONAS. — IUEW- 
elektros darbininkų unijos — 
vadas Paul Jennigs pareiškė spau 
dai, kad jis darys viską, kad pre
zidentas Nixonas nelaimėtų rin
kimų.

WASHINGTONAS. — Sena
tas nutarė palengvinti sąlygas 
angliakasiams gauti pensijas, 
kai jie suserga “juodųjų plau
čių” liga, kuri charakteringa 
dirbantiems kasyklose. Bus pa
didintos pašalpos našlaičiams, 
kurių tėvai žuvo kasyklose, i

ISTANBULAS. — Turkija nu
tarė pavadinti Kemal Ataturk 
vardu naują tiltą, kuris eis per 
Bosforo sąsiaurį.

DANANGAS. — Gen. Alex
ander Haig, dr. Kissingerio šta
bo narys, lankėsi netoli fronto 
Pietų Vietnamo šiaurėje, norė
damas pats susipažinti su padė
timi. Jis kalbėjo su keliais P. 
Vietnamo kariuomenės vadais.

NEW YORKAS. — čia įvyko 
latvių kompozitoriaus Arnolds 
Sturms kūrinių koncertas, ku
riame dalyvavo solistė Valija 
Meilins ir smuikininkė Masako 
Yanagita.

NEW YORKAS. — Amerikie
tis žurnalistas, kuris jau kelis 
kart lankėsi Kuboje, šį kartą ten 
ilgiau užtrukęs grįžo į Ameriką. 
Jis papasakojo, kad kubiečiai 92 
dienas jį išlaikė kalėjime atski
roje celėje, kur buvo dažnai tar
domas. Paaiškėjus, kad jis nė
ra šnipas, kubiečiai jį paleido.

Pandos atskrido, 
jaučiai negaluoja 
TOKIJO. — Japonijos žinių 

agentūra skelbia, kad iš Ameri
kos į Pekiną nugabenti du 
“mušk” jaučiai, 9 mėn. Milton 
ir 21 mėn. Matilda, negaluoja 
naujose Kinijos klimato sąlygo
se. Milton turįs kokią tai odos 
ligą, nuo šonų slenka šeriai, o 
Matilda turinti kosulį. Jaučius 
Kinijai padovanojo prezidentas 
Nixonas.

Į Washington© zoologijos so
dą jau atgabenti du iš Kinijos 
gauti “panda” meškėnai: Lili ir 
Ching Ching. Lėktuvas su pan
domis nusileido Andrews kari
nėje bazėje. Pandas saugojo bū
riai policijos, reporteriai ir fo
tografai nei iš tolo nebuvo pri
leisti. Pandos nebus rodomos vi
suomenei, kol nebus įrengti jų 
pastovūs “butai” su oro vėsi
nimo sistemomis ir kitais pa
togumais. Tokių meškėnų tu-

Šiame piešinyje parodyta mėnulio vieta, kur turi nusileisti Apollo 16 astronautai Young ir Duke.

SOVIETAI SPAUDŽIA V. VAKIETIJĄ 
RATIFIKUOTI NEPUOLIMO | SUTARTĮ

MASKVA. — Sovietų spauda daug vietos skyrė Aukščiausio 
’sovieto komitetų svarstymams apie sovietų sutartį su Vakarų 
Vokietija. Paprastai, įvairūs sovieto komitetai “vienbalsiai prita
ria” komunistų partijos atsiųstoms direktyvoms, šį kartą spauda 
norėjo sudaryti įspūdį, kad užsienio reikalų komitetas rimtai vedė 
diskusijas apie nepuolimo sutartį su Bonos vyriausybe. Komitetų 
jungtiniame posėdyje kalbą pasakė įtakingas politbiuro narys 
Michailas Suslovas. Jis aiškiai pagrasino, kad Vokietijai ne
ratifikavus tos sutarties, vokiečiai neteks sovietų rinkos ir “svar
baus ekonominio partnerio”.

Vokietijos parlamentas turi 
svarstyti nepuolimo sutarčių su 
Maskva ir Varšuva klausimą 
gegužės mėn. pradžioje. Kancle
rio Brandto vyriausybė, kuri 
tas sutartis pasirašė, teturi 250 
atstovų, kada sutarčiai ratifi
kuoti reikia mažiausiai 249 bal- 
sų. Opozicijos partija — krikš
čionys demokratai — žada viso
mis jėgomis kovoti prieš su
tarčių ratifikavima.

Suslovo kalboje buvo pabrėž
tas sutarties su Bona svarbumas. 
Jis pareiškė viltį, kad Vokietijos 
parlamente laimės taikos jėgos, 
o ne revanšistų ir karo jėgos”. 
“Pravda” paskelbė pasikalbėji
mą su Vokietijos kanceliarijos 
ministeriu Horst Ehmke, kuris 
pareiškė Bonos viltį, kad sutar
tis bus ratifikuota. Artėjant 
balsavimo dienai, vis daugiau 
aiškėja, kad nėra toms sutartims 
jokio tinkamo pakaitalo, pareiš
kė Bonos vyriausybės narys.

Vokietijoje visi susidomėję 
laukia Baden - Wuerttemberg 
provincijos rinkimų, kur politi
kai vis mažiau kalba apie vieti
nes problemas, bet dažniau iš
kelia Bonos parlamentą suskal
džiusias sutartis su Sovietų Są
junga ir Lenkija. Rinkimai ši
toje švabų apgyventoje provin
cijoje parodys, kaip į tas sutar
tis žiūri patys vokiečiai. Jei lais
vieji demokratai išlaikys ar pa
didins savo anksčiau laimėtą at
stovi! skaičių, jei sustiprės so
cialdemokratai, tai bus laikoma 
ženklu, kad gyventojai pritaria 
Bonos vyriausybės politikai ir 
sutartims su Rytais. Jei, ta
čiau, sustiprėtų krikščionys de
mokratai, tai būtų aišku, kad 
balsuotojai pritaria jų pažiūrai 
į tas sutartis. Balsavimas Ba
dene įvyks balandžio 23 d. Ste
bėtojai juos iš anksto paskelbė 
barometru, kuris gali nulemti 
sutarties su sovietais likimą.

ri, be pačios Kinijos, tik Lon
dono, Maskvos ir Pyongyang, 
šiaurės Korėjos, zoologijos so
dai. Dabar pora pandų turės 
ir Washingtonas.

vaiAUStos žibios♦
Vakar Čikagoje lankėsi gen. 

Westmoreland, armijos štabo 
viršininkas. Jis atsisakė kalbė
ti apie Vietnamo karą, kur jis 
pats yra ilgą laiką dalyvavo, kaip 
JAV karo jėgų viršininkas.

♦ Prezidentas Nixonas vakar 
Baltuose Rūmuose priėmė Ki
nijos stalo teniso komandos na
rius, kurie gastroliuoja po Ame
riką. Prezidentas pabrėžė taiką 
ir draugystę tarp abiejų tautų.

+ Pasaulinė Bažnyčių Taryba 
Ženevoje pasmerkė JAV lėktu
vų puolimus šiaurės Vietname.

Gynybos sekretorius Laird 
senato komitete pareiškė, kad 
ir šiuo metu, kada jis kalba, 
Amerikos lėktuvai puola kari
nius taikinius šiaurės Vietname.

♦ Komunistų puolimai suža
lojo du JAV karo laivus Tonki- 
no Įlankoje. Neskelbiama, ar į 
laivus pataikė artilerijos sviedi
niai nuo kranto ar iš komunis' 
tų laivų, žuvo du amerikiečiai 
jūreiviai ir 16 sužeistų.

♦ š. Airijoj vėl nušauti du 
airiai.

♦ Etiopijoj sudužo keleivinis 
Rytų Afrikos lėktuvas. Pusė ke
leivių — apie 60 — žuvo. Daug 
buvo sužeistų. Keleivių tarpe 
daug britų piliečių.

Egipto kariuomenė budi 
pilnoje parengtyje, nes valdžia 
galvoja, kad Izraelis rengiasi pra 
dėti puolimą.

♦ Amerikos indėnai organi
zuoja peticiją Jungtinėms Tau
toms, nes norima paspausti vy
riausybę, kad ji pasirūpintų in
dėnų reikalais.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
me liko 85,000 amerikiečių karei
vių. Iki gegužės 1-mos jų bus 
tik 69,000. šiuo metu armijoje 
yra 59,000, aviacijoje 20,000, 
Pakrančių Sargybos 100 ir ma
rinų 1,400. šalia jų Tailandijo- 
je dar yra 30,000 aviacijos vy
rų ir karo laivuose 34,000.

Johnsono sveikata 
vėl pablogėjo

SAN ANTONIO. — Buvęs 
prezidentas Johnsonas ligoninėje 
po širdies atakos buvo pradedąs 
taisytis, tačiau pirmadienį jo 
širdis vėl pradėjo nelygiai plak
ti,. kar.tais..padąžniųdama .plaki
mus, kas žinoma, kaip “‘ventri
cular tachycardia”. Į Antonio 
ligoninę skubiai buvo iškviestas 
Johnsono širdies gydytojas dr. 
Willis Hurst iš Atlantos.

Johnsonas širdies ataką turėjo 
balandžio 7 d. Virginijoje, kur 
jis lankė savo dukters Lyndos 
Robb šeimą.

Kovos Urugvajuje
MONTEVIDEO. — Urugvaju

je vyksta kovos tarp kariuome
nės grupių ir tupamaros bandi
tu. Pirmadieni vėl žuvo 9 as
menys, jų tarpe armijos kapito
nas. Sužeisti šeši kareiviai. Tri
jose komunistų partijos Įstai
gose sprogo bombos, o praėjusį 
šeštadienį viena bomba sprogo 
■netoli sovietų ambasados.

Smarkus susišaudymas įvyko 
prie Montevideo komunistų par 
tijos centrinės būstinės, čia bu
vo pasislėpę keli banditai. Trys 
jų buvo nušauti, kai jie bandė 
pabėgti iš apsupto pastato.

Kareiviams pradėjus karo 
veiksmus prieš komunistus, 
daug jų bėga į Argentiną, kur 
jau patruliuoja Argentinos jė
gos.

P. Vietnamo marinų 
invazija šiaurėje? 
SAIGONAS. — Pietų Vietna

mo laikraščiai, minėdami “gerai 
informuotus šaltinius” pranešė, 
kad 1,200 Pietų Vietnamo mari
nų išsikėlė šiaurės Vietnamo te
ritorijoje, 160 mylių į šiaurę nuo 
demilitarizuotos zonos ir apie 20 
mylių į guiarę nuo Vinh miesto.

Hanojaus radijas paskelbė jog 
325-toji divizija, kuri papras
tai laikoma prie Hanojaus, bu
vo pasiųsta į mūšio lauką pieti
nėje šalies dalyje. Saigono ka
riuomenės išsikėlimas įvykęs 
145 mylios į pietus nuo Hano
jaus.

Saigono laikraščiai prideda, 
kad karinė vadovybė nepatvir-

po pietų.

Pasitraukė turkų 
premjeras Erim

ANKARA. — Turkijos prem
jeras Nihat Erim pirmadienį pa
sitraukė iš pareigų. Prezidentas 
Cevdet Sunay paskyrė gynybos 
ministerį Ferit Melen laikinai ei
ti premjero pareigas. Premjero 
atsistatydinimo buvo laukiama 
seniai. Jis sutiko pasilikti, kol 
pasibaigs sovietų prezidento Pod- 
gorno vizitas.

Dr. Erim buvo paskirtas prem
jeru 1971 m. kovo 26 d., kada 
kariuomenės vadų ultimatumas 
nuvertė premjerą Demirel, kon
servatyvios teisingumo parti
jos lyderį. Premjeras Erim bu
vo socialdemokratas, tačiau pa
imdamas -premjero pareigas, jis 
pasitraukė iš partijos ir žadėjo 
būti nešališkas.
"Parlamentasrnežiūrint vyriau

sybės prašymų, nemetė politika
vimo ir trukdymo. Vyriausybė 
pasiūlė parlamentui 93 reformų 
įstatymus, tačiau parlamentas 
iki šiol priėmė tik 11. Opozici
ja kaltino premjerą, kad jis, už
drausdamas ūkininkams augin
ti opiumą, pardavė savo žem
dirbių interesus svetimai valsty
bei — Amerikai, kuri, kovoda
ma prieš narkotikus, davė Tur
kijai 35 mil. dol. kompensacijos 
ūkininkams atlyginti.

Premjeras bandė gauti parla
mento sutikimą valdymui dekre
tais, tačiau parlamentas atsisa
kė. Jis nepritarė ir premjero 
nutarimui pratęsti karo stovį 
dėl komunistinių teroristų vei
klos. Todėl premjeras pasitrau
kė.

Fordas atšaukia 
daug automobilių 
DETROITAS. — Fordo auto

mobilių bendrovė atšaukė patai
symams visus 1972 metų Ford, 
Torino ir Mercury Montego mo
delius, apie 396,000 automobilių 
Amerikoje ir 27,000 — Kanado
je. Pastebėtas nesaugus guolis 
užpakalinių ratų ašyje, dėl kurio 
defektų gali nukristi visas ratas. 
Jau buvę 16 tokių nelaimių, ta
čiau tik vienas žmogus buvęs 
lengvai sužeistas.

Atšaukimas 423,000 automo
bilių yra didžiausias iki šiol nau
jų automobilių defekto pripaži
nimas. Praeityje dažniausiai bū
davo atšaukiami senesni mode
liai, kurių dalys po ilgesnio var
tojimo pasirodydavo nesaugios.

tino, tačiau ir nepaneigė šios ži
nios.

Užsienio korespondentai šią 
žinią apie Saigono kariuomenės 
išsikėlimą šiaurės Vietname pri
ima su nepasitikėjimu, nes viet
namiečių laikraščiai dažnai pa
skelbia sensacingas žinias, ku
rios vėliau nepasitvirtina.

..Vakar gynybos sekretorius 
Laird pareiškė, kad Hanojus ir 
Haifongas vis dar tebėra atei
ties taikinių sąraše, š. Vietna
mas toliau bus puolamas aviaci
jos jėgomis.

Sovietų notoje Amerikai buvo 
nurodyti laivai, kuriuos sužalojo 
Amerikos bombų, skeveldros: 
“Simferopol”, “Boris Lavrenev”, 
“Samuil Marsak” ir “Selemdza”. 
Nors lėktuvu skeveldros lai
vuose padariusios skylių, sovie
tų notoje nereikalaujama už 
nuostolius atsilyginti. Nota sa
ko, kad gyvybės ir saugumas so
vietų jūreivių buvo išstatyti į 
pavojų, tačiau neskelbia, kaip 
kai kurios žinių agentūros pa
skelbė, kad buvo sužeistų jūrei
vių.

Jau 1968 m. sausio mėn. šiau
rės Vietname buvo lengvai su
žalotas sovietų laivas, tai buvo 
“Pereslavl-Zalessky”.

>- . -*<•< ' _ - ’

Pėhtaįronąš paskelbė, kad 
‘šKnrėšWietnamo laivai sužalojo 
JAV fregatą “Worden”, kuris 
yra 533 pėdų ilgumo, 1963 m. 
statytas laivas su 396 jūreivių 
Įgula.

Senato užsienio reikalų komi
tetas priėmė rezoliuciją, kuri at
šaukia visas lėšas karui Indoki
nijoje nuo šių metų galo, su są
lyga, jei iki to laiko Hanojus 
paleistų visus karo belaisvius. 
Sen. Fulbrighto vadovaujamas 
komitetas šia rezoliucija išreiš
kė protestą prieš šiaurės Vietna
mo bombardavimo atnaujinimą.

Pentagonas paskyrė Septinto
sios Aviacijos vadu generolą 
John W. Vogt Jr., 52 metų am
žiaus, buvusį aviacijos štabo 
planavimo ir operacijų skyriaus 
viršininką. Jis pakeičia susirgu
sį gen. John Lavelle. Gen. Vogt 
vadovaus aviacijai Pietryčių Azi
joje.

Saigono karinė vadovybė pa
skelbė, jog priešas šiaurės fron
te yra stumiamas atgal. Komu
nistai per dieną mūšiuose pra
radę 700 kareivių.

Olandai nenori 
šachmatų varžybų 
AMSTERDAMAS. — Olandi

jos šachmatų sąjunga paskelbė, 
kad ji atsisakė ruošti Ficsherio- 
Spasskio šachmatų varžybas 
Olandijoje. Pasaulinė šachmatų 
federacija, atsisakius varžybas 
ruošti Jugoslavijai, prašė olandų 
sąjungą perimti iš Belgrado tą 
uždavinį ir organizuoti pirmų 
12-kos partijų lošimą. Belgra
das atsisakė, nes Amerika nepa
dėjo piniginio užstato, kuris ga
rantuotų nuostolius, jei Fische- 
ris sugalvotų nedalyvauti šio
se varžybose.

Olandijai atsisakius, pasauli
nė federacija dar neturi vietos, 
kur būtų galima pradėti šach
matų čempionui nustatyti var
žybas. Jos turėjo prasidėti bir
želio 22 d. Antroji pusė bus lo
šiama Reykjavike. Islandijoje.
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baigęs Ąžuolo Mokyklą.

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJĄ SKTN. BALYS VOSYLIUS

uj i r 7120 S. Rockwell St., Chicago, UI. 60629

NEIKĖTOS PREMIJOS Už ŽURNALISTIKĄ
Dr. J. Vilčinskaite iš Connecticut valstijos — 

jaunyjŲ mecenatė
Atžymėti Audrius Regis ir Rimantas Genčius

Akademinio Skautų Sąjūdžio Dr. Vydūno šalpos Fondas 
prieš kuri laiką buvo gavęs piniginę auką iš Dr. J. Vilčinskaitės, 
gyv. Windsor, Conn. Aukotoja auką skyrė premijoms lietuviams 
jaunuoliams, dirbantiems žurnalistikos darbą.

< Dr. Vydūno Fondo valdyba nu
tarė paskirti premijas Margučio 
radijo programos jauniems tal
kininkams — Lituanicos tunto 
V. Krėvės draugovės skautui 
Audriui Regiui ir buvusiam 
skautui Rimantui Genčiui.

Pirmasis beveik kas vakarą 
prabyla į klausytojus radijo ban
gomis, o antrasis aktyviai reiš
kiasi rašiniais ir laiškais, rea
guodamas į amerikiečių spau
doje pasirodančius straipsnius 
apie lietuvius ir Lietuvą, o taip 
pat ir į didžiąsias knygų ir žemė-

IŠ CLEVELANDO 
sargyboje.

V. Bacevičiaus nuotr.

VASARIO 16 MINĖJIMO ATGARSIAI
Neringos tunto sesės vėliavų

MILDA
— sako Phyllis O'Neil,

aprašiusi Washington©, D. C., 
Kaziuko Mugę

Washingtono “Pušyno” drau
govės skautės jau keli metai iš 
eilės ruošia Kaziuko muges. Apie 
šimtui Washingtono ir apylin
kių lietuvių šeimų mugė yra ne
mažas įvykis, pramoga ir drau
ge pasididžiavimas matyti toje 
šventėje uniformuotas tvarkin
gas 26 seses skautes, jų iškil
mingą paradą ir sueigą.

Kaziuko mugės kas metai 
vis su didesniu pasisekimu 

praeina,
vis daugiau žmonių sutraukia, 

į jas susirenka ne tik skaučių 
tėvai, artimieji, bet atvyksta ir 
svečių iš kaimyninės Baltimorės 
ir amerikiečių. Kaip čia neat
vykti pamatyti iškilmes ir pa
valgyti skanių kaldūnų, kugelio, 
išgerti gaivinančios giros, ka
vos, paragauti įvairių saldžių 
kepsnių. Malonu čia Įsigyti gra
žiausių mrgučių, vilnietiškų ver
bų ir kitokių skaučių ir jų mo
tinų pagamintų rankdarbių.

Vietinio savaitraščio reporte
rė Phyllis O’Neil nepraleidžia 
Kaziuko mugės, šiltais žodžiais 
atsiliepdama apie mugę ameri
kiečių spaudoųe. Kovo 30 d. 
“The Prince George Post" pir
mo puslapio straipsnyje

O’Neil gėrisi, kaip gražiai 
kovo mėnesio saulės spindu- 

lapių leidyklas, ryšium su ne
teisingais žemėlapiais ir infor
macija. Audriui šį mėnesį su
kako keturiolika metų, o Ri
mantui aštuoniolika. Premijas 
įteikė Fondo valdybos iždininkas 
fil. A. Miltinas Margučio ketu
riasdešimt metų sukakties mi
nėjime, įvykusiame balandžio 15 
d. Chicagoje.

Šventėje buvo pagerbti ir ki
ti Margučio darbuotojai, jų tar
pe skautų veikėjai v. s. Vladas 
Vijeikis, j. s. A. Aglinskas ir 
Skautams Remti draugijos pirm, 
dr. S. Biežis. Koresp.

liai žaidė gelsvuose lietuvai
čių plaukuose. Salėje skam
bėjo linksmas juokas, jai 
nesuprantama lietuvių kal
ba. Ji grožėjosi ant stalų iš
dėstytais meniškais rank

darbiais — čia viskas 
lietuviška.

Ji paminėjo apylinkėje įsikū
rusią šeštadieninę lituanistinę 
mokyklą, kurioje čia gimę lietu
viukai mokomi savos kalbos, is
torijos, papročių.. Ji aprašė lie
tuvių skautų veiklą Amerikoje, 
Lietuvos okupaciją, pastebėda
ma, kad ten yra draudžiama 
skautybė. Prie straipsnio pri
dėtoje nuotraukoje yra Nerija 
Gureckaitė, Mirga ir Margarita 
Zubkutės ir jų draugė ameri
kietė Andy Diss. |Ph. O’Neil 
juokaudama pareiškė, kad ji 
jaučiasi adoptuota lietuvė. Tik, 
deja, sako O’Neil, kad jos var
das ir pavardė labai jau išsiski
ria iš jai pažįstamų lietuvių var
dų ir pavardžių. Ji būtų linkusi 
vietoje Phillis pasirinkti kokį 
gražų lietuvišką vardą. Jai bu
vo pasiūlytas vardas Milda. Tik
rai, sako ji, vadinkite mane Mil-

Didžiulę mugės ruošimo naš
tą ir eksponatu gaminimą pasiė
mė “Pušyno” draugovės draugi- Į 
ninkė Regina Petrutienė, kitoms į 
skautėms vadovėms ir jaunes-; 
niosioms sesėms padedant. Ne
mažai apkrautos darbais buvo ir1 
skaučių motinos, paruošusios 
gražių rankdarbių, puikų ir gau
su lietuviškų valgių bufetą bei 
patarnaudamos atsilankiusiems 
svečiams. PASKUI REIKIA ŠITAIP...-

Skautiškos iškilmės buvo ido-1 sueigoje aiškina R. Motiejūnaitė sesėms E. Muliolytei, ir D.-A. 
j Pikturnaitėms.

m.o>. ne^ i y Bacevičiaus nuotr.
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608

VEIDAI

DARBAI
X Jau šį savaitgalį išvyksta

me į Raką miško pagražinti. Ba
landžio 16 d. įvyko Konservaci
jos Komisijos susirinkimas, per 
kurį iškylautojai — jos aptarė, 
ką su savim vešis į Raką, ir pa
siskirstė darbais. Negalėjusieji 
dalyvauti susirinkime prašomi 
paskambinti vyr. sk. si. Silvijai 
Traškaitei (telef. PR 6-0692) 
iki bal. 21 d., ir užsimokėti už 
maistą ir transportaciją. Kr. B.

"X- Petras Molis, LSB Vyriau' 
sias Skautininkas, aplankė Lon
doną Kanadoje ir Clevelandą. 
Vykdamas vienetų lankyti Į Cle
velandą, Vyriausias Skautinin
kas v. s. Petras Molis kovo 10 
d. buvo sustojęs Londone, Ont., 
kur aplankė Simano Daukanto 
mišrią vietininkiją.

Sueigoje mielą svečią londo- 
niškiai labai maloniai sutiko. 
Vyriausias Skautininkas pasi
džiaugė gražiomis skaučių-skau- 
tų gretomis, visus nuoširdžiais 
žodžiais sveikino ir daug kam 
įteikė skautišku albumu bei lei
dinių.

Londoniškiai atsidėkodami vy- 

prie lietuviškos vėliavos da
vė Įžodį 4 jaunos paukšty
tės: Rūta Aidytė, Kristina 
Lukaitė, Diana Orentaitė ir 

Ada Vadopalaitė.
Po to buvo keli skaučių atlik

ti programėlės vaizdai. Sugie
dojus Lietuvos himną, mugę ati
daryti buvo pakviestas v. s. dr. 
Aleksandras Flateris. Jis, pra
ėjęs pro skaučių garbės sargy
bos vartus, perkirpo kaspiną.

Tada prasidėjo didysis tur
gus: iš visų šonų skardėjo juo
kas kalbos, klegesys, kuris užsi
tęsė kelias valandas, kol ištuš
tėjo stalai. G. Krivickienė

VYR1AUSIO
SKAUTININKO 

APDOVANOJIMAI
balandžio 23 proga

Pasaulio skautų globėjo šv. 
Jurgio dienos proga, 1972.4.23, 
šiuos LSB vadovus ir rėmėjus 
apdovanoju garbės ženklais:

“Už Nuopelnus” ordinu su rė
mėjo kaspinu — Stefaniją Kau- 
nelienę Detroite ir Juozą Oren- 
tą Dearborn Hts.

“Tėvynės Sūnaus” žymeniu — 
v. si. Viktorą Kizlaitį Čikagoje.

“Vėliavos” žymeniu — v. si. 
Petrą Veršelį — Vokietijoje, v. 
si. Andrių Plioplį — Čikagoje ir 

Now Bonds pay a bonus at maturity.
It i* •• a

Bond* arc safe. If lost, stolen, or destroyed, 
we replace them. When needed, they can be w _ y 
cashed at your bank. Tax may be deferred X 1
unci redemption. And alwaya remember, 5k * 
Bonds are a proud way to save.

riausiam skautininkui įdavė Lon
dono lietuvių leidinį, išleistą 16 
Kanados lietuvių dienos proga. 
Mat, tą dieną suruošė londoniš- 
kiai ir Vyriausias Skautininkas 
turės pilną vaizdą apie Londo
no lietuvių koloniją.
Sueigai pasibaigus ir Vyr. 

Skautininkui vis dar besišneku
čiuojant su vadovais, prie jo pri
bėgo mdžasis vilkiukas A. Pe- 
trašiūnas ir paprašė leisti pa
spausti kairiąją, Vyr. Skauti
ninkas paspaudė mažojo skau
tuko rankutę ir pasakė: “Atei
tyje ir tu galėsi būti vyriausiu 
skautininku. Tik auk ir budėk”!

Rako stovyklavietę nusiau
bė audra. Praėjusią savaitę Mi
ch i gano valstijoje siautėjusios 
audros paliko pėdsakus ir Rako 
stovyklavietėje. Išlaužyta ir iš-

Sites*. ■

v. s. PETRAS MOLIS,
Liet. Skautų Brolijos 

Vyriausias Skautininkas

v. si. Paulių Vitkų — Čikagoje. 
“Pažangumo” žymeniu — sk.

Vytautą Pileiką, Hartforde, v. 
si. Algirdą Skrebutėną Detroite, 
vair. Raimundą Adomaitį, vair. 
Ričardą Burbą, v. si. Mindaugą 
Griauzdę, si. Vytautą Rupins- 
ką, si. Petrą šalčiūną, si. Liną 
Marti, si. Algį Vaitkevičių, si. 
Andrių Kašinską, psl. Joną Ta
mošiūną (visi Čikagoje).

Apdovanotus nuoširdžiai svei
kinu, linkėdamas ir toliau gra
žiai nepailstamai dirbti skautų 
gerovei.

Budėkime!
v. s. P. Molis, 

LSB Vyr.- Skautininkas 

vartyta su šaknimis nemažai me
džių. Labiausiai nukentėjo Auš
ros Vartų ir Kernavės tuntų ra
jonai. Mačiau nuostolio Lituani
cos ir Nerijos tuntų rajonuose. 
Iš pastatų kiek nukentėjo Litua
nicos tunto valgyklos — virtu
vės stogas. Neišvengiamai teks 
organizuoti darbo išvykas sto
vyklavietei apvalyti prieš prasi
dedant stovyklai.

Stovyklavietės apžiūrėti bu
vo nuvykę: stovyklavietės di
rektorius s. R. Račiūnas, Litua
nicos tunto t-kas ps. S. Miknai- 
tis, stovyklavietės adm. k-to na
riai p. Matytis ir Gvildys ir 
jaunimo atstovai — R. Sparkis, 
S. Traškaitė, R. Adomaitis, A. 
Paužuolis ir Kašinskas.

Ateinanti savaitgali stovykla- 
vietėn vyksta jaunimas, vado
vaujant Konservacijos būreliui, 
apvalyti rajonų ir sodinti mede
lių, kurių yra numatyta paso
dinti arti 5,000.

•^■Svarbu vykstantiems Į K a* 
nadą — i jūrų skautų jubiliejinę 
stovyklą, šių metų Lituanicos 
tunto vasaros stovykla, kaip ir 
kasmet, įvyks Rako stovykla
vietėje, liepos 8-22 d.
Jūsų skautų jubiliejinė stovy

kla Įvyks Kanadoje, Romuvos

stovyklavietėj, ši stovykla truks 
vieną savaitę — liepęs 1^-22, 
joje stovyklaujant jūrų skąutų 
vienetams iš Kanados ir JAV. 
IJtuamkos tunto reprezentaci
niam vienetui vadovaus j. ps. 
Alfonsas Alčiauskas. Labai svar
bu iš anksto žinoti vykstančių 
skaičių, kad būtų galima tinka
mai pasiruošti. Tėvai prašomi iki 
balandžio 23 d. pristatyti lai
vų vadams jums siųsto laiško 
atkarpą. Atkarpa pristatoma ir 
tuo atvejua, jei skautas dėl ku
rių priežasčių negalėtų stovyk
lauti. Tuntininkas

V. si. Raimundui Strikui, 
kaip baigusiam Ąžuolo Mokyklą, 
Vyriausias Skautininkas, LSB 
Skautų ir Vadovų Lavinimo

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

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

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės, ir jos kąimyųų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
dtas knygas ‘ galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
□iniginę perlaidą. .

1739 South Halsted Street, Chicago, III. 60608

0.1 U J. XI V KJ,

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

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS: .
□r. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik .............  $3.00
Minkštais viršeliais tik .........................................ž_...... $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik ......       $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštų, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

Where has
li;

all the 
money gone?

You shake your head.
You see it slip out of your hands 

and you worry.
Instead of worrying, why not do 

something about your money? Save 
some. Painlessly.

Join the-Payroll Savings Plan 
where you work.

Your money will add up faster than 
ever before, because now there’s a 
bonus interest rate on all U.S. Sav
ings Bonds. Now E Bonds pay 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% the first year). That ex
tra payable as a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970...with a com
parable improvement for all older- 
Bonds.

Get a grip on your money the Pay
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go.

Skyrjui pristačius, -leido nešio
ti Ąžuolo Mokyklos ženklą.

★ ;Vadovai kviečiami pašto’ 
vyklauti bent savaitę. Dešimto
ji sukaktuvinė Kanados Romu
vos stovykla prasidės liepos 23 
d. ir truks dvi savaites. Pirmo
ji savaitė skiriama mažiesiems. 
Vadovai-vės yra kviečiami savo 
atostogų laiką taip sutvarkyti, 
kad kiekvienas galėtų pastovyk- 
lauti bent vieną savaitę. C, S.

Iš Hamiltono išgirdome, 
kad Kaziuko Mugė, kurią kas
met čia rengia skautai, yra ha- 
miltoniečių labai laukiamas įvy
kis. Kovo 26 Jaunimo Centro sa
lė buvo pilna lankytojų, kurie 
valgė cepelinus, gėrė girą ir ban
dė savo baimę laimės šuliny. ■

progomis. Jas ir 
atsiuntus čeki ar
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Alfonsas NakasDEMONSTRACIJOS DETROITE
Kas. Čikagoje įvyko Didįjį Šeštadienį, balandžio 1d., 
tas Detroite atsikartojo šeštadienį, balandžio 15-jq

Lietuviška spauda ir lietuviš
kas radijas būsimą, demonstra
ciją prieš tikėjimo laisvės var
žymą okupuotoje Lietuvoje gar
sino pusantros ar dvi savaites. 
Pasiruošimai buvo pradėti po 
to, kai LB Detroito apylinkės va
dovybė su Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro vadais susi
tarė visus tautiečius kviesti j 
protesto žygį. Nelietuvių spau
doje apie demonstracijas prane
šė -Michigan Catholic balandžio 
kai ir anglų kalboje, Dziennik 
Polski skelbimą, apie būsimas 
demonstracijas Įsidėjo balandžio 
13 ir 14-15 dienų laidose (14- 
15 d. — vienas, padidintas nume
ris abiem dienom, su angliškuo
ju priedu). Skelbimuose lenkiš
kai ir anglų kalboje, Dzienik 
Polski kvietė savo tautiečius 
jungtis j lietuvių demonstraci
jas, nes esą, jie mūsų broliai, 
sujungti vienos kultūros, krau
jo, likimo ir religijos per pusę 
tūkstantmečio. Esą, lietuviai da
vė mums šauniausią dinastiją 
(greatest dynasty), pradėjusią 
aukso amžių. Daugiau svetimų
jų spaudoje prieš demonstraci
jas nieko nepastebėjau.

-------------------------------------------------------------------------------------------- $-------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

♦

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60603

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYS1M PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

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

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

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

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

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
vą ispūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3 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. 49 
psl., $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu 
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju>- 
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 M>6O« 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu tr pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Man pasakojo, jog prologas 
jvykęs jau penktadienį, balan
džio 14 d., prie vienai valandai 
išstatyto medinio kryžiaus Ken
nedy skvere. Ten pamainomis 
budėję keli vidurmiestyje dirbą 
tautiečiai, o jaunos lietuvaitės 
praeiviams išdalinę tūkstantį 
informacinių lapelių.

Toliau kalbėsiu kiek chaotiš
kai, tai yra taip, kaip eitynės 
formavosi, kaip buvo žygiuoja
ma, kas daryta žygį užbaigus, 
kaip išsiskirstyta.

Fisher greitkelio šiauriniame 
šone, prie Woodward (Detroito 
centrinės) gatvės atsiradau 
11:40 vai. ryto. Dangus buvo 
apniaukęs tokiais žemais, tirš
tais debesimis, kad vandens pūs
teliai dulksnojo į veidus, nors 
formaliai nelijo (oro biuras skel
bė 100% relatyvų drėgnumą!). 
Skelbė giedrą popietį ir, tikrai, 
vėliau išsigiedrijo. Jau radau 
netoli šimto žmonių. Kryželiu
kai, kryželiai ir kryžiai, balti, 
rusvi, kiti ir juodai dažyti, bu
vo beveik visų rankose. Na, ne 
visų, nes kiti laikė vėliavų ko
tus, o kiti — plakatus. Jauni 
studentai, pasipylė po Woodward

Ostendėį, Belgijoj, yra mediniu klumpiu parduotuvė, kurios prekės 
sukrautos lange ir lauke.

gatvę, prie eismo šviesų stojan
čių automobilių, vairuotojams 
kaišiojo informacinius lapelius. 
Didelė dauguma lapeliaus ėmė. 
Plakatai visokio formato, vi
sokių spalvų raidėmis išrašyti, 
beveik visi pakankamai išskai
tomi. “Russia has turned our 
children into warehouses”, sa
kė vienas. Kitas šaukė: “Reli
gious freedom — a myth in Li
thuania”. Kiti: “USSR killer of 
religious freedom”, “Soviet reli
gious . oppression must stop”, 
“Soviet Union — jail of nations’,’ 
“Americans — awake — it could 
happen to you”, “Give Lithua
nia the rigth to pray”, “Free Li
thuania from Soviet religious 
persecution!”, “Give Christ free
dom in Lithuania”, “The Soviets 
have slaughtered the Lamb of 
Peace”, “Pray for those forbid
den to pray”, “Religious freedom 
is a right — 17,000 Lithuanians 
petitioned it”, “Kosygin says 
God is dead — 17,000 Lithua
nians said no!”, “520,000 Lithua
nians died in Siberia”...

Nenorėjo praleisti per sieną

'Kalbuosi su visuomenininku 
iš Windsoro, Kanados. Jis pasa
koja apie man gerai pažįstamą 
veiklų vidurinės mokyklos jau
nuolį, kuris, važiuodamas per 
tuneli, Amerikos pusėje valdinin
kams pasisakė, jog važiuoja de
monstruoti. Jis buvęs sugrąžin
tas. Patį mano pašnekovą kvo
tė bent du valdininkai, kai iš do
kumentų ar akcento suprato, jog 
tai lietuvis. Klausė, ar nede
monstruoti ? Jis atsakęs, kad ne, 
tai praleidę. (Klausimas, ar JAV 
imigracijos valdininkai turi tei
sę neteisti kanadiečių į taikin
gas demonstracijas?) Vis dėlto, 
windsoriskiu, proporcingai skai
čiuojant, buvo gal dešimtį, jei 
ne kelias dešimtis kartų daugiau, 
negu vietinių, nes jų, windsoriš- 
kių, tikrai buvo per tuziną (sa
vųjų skaičius paskelbsiu vėliau).

Pašausi plakatų turini ir prie 
manęs prislenka senutė. Su ska
ryte. Akiniuota. Kalbina mane 
angliškai, baisiausiu žargonu. 
“Ar jūs ne lietuvė?”, klausiu 
lietuviškai. O ji: “No aaan-der- 
saaan. I uk-ra-yyy-njan”. Ir 
stebisi, kad tiek mažai žmonių, 
nors jau kelios minutės po dvy
liktos. Ir aiškina, kad reikią vi
siems demonstruoti, visoms, tau
tybėms. Tai būtų daug žmonių. 
O mano, sako, dvi seserys ten 
liko ir vienas brolis. Su šeimo
mis visi. Visus juos į Sibirą.

—kryželiukai, kryželiai, kryžiai! 
Aukštai iškelti. Kažkas didingo, 
kažkas kraupaus. Ai, kad čia 
būtų kas atvedę vakar viešėju
sius kinus! Kad čia būtų pasi
maišę keli Maskvos gyventojai. 
Pustrečia šimto kryžių, ypač kai 
jie gyvi, kai

Raudonu €
Už Fisher 

pirmos skersgatvio — TV Chan
nel 2 trys vyrai — filmuoja. Mū
sų jaunimas, nemažas būrys to
kių, vienoje rankoje laiko po kry
žių, o kitoje — po raudoną tri
kampę sovietų vėliavėlę, su bal
tu kūju ir piautuvu. Vėliavėlės 
ant ilgų kotų. Kryžius kyla į 
dangų, vėliava velkasi gatvės 
grindiniu. Purvinos, apiplyšo 
mylią pažygiavus. Vėliau, Ken
nedy akvere, tribūnoje kalbas 
sakant, tos vėliavėlės viena po 
kitos buvo deginamos. Degė ge
rai, nes pirma buvo aplaistomos 
benzinu. Buvo ir vienas pla
katas, su kūju ir piatuvu vidu- 

t ry, apsuptais teksto; “These
Visus, visus nužudė... Ir ašaros tools we don’t need’. 
aplieja akinius, ritasi skruostais. Į 
Ir pradeda ji kukčioti. Man da
rosi nejauku. Nežinau, kaip ra
minti. Ima atsipažinėti. Sako, kai 
neprisimenu,

Žygiuojant diena išgrožėjo. 
Prie Hudson’s (antroji pasau
lyje didžiausia universalinė pre
kyvietė) buvo minios žmonių, 

negalvoju, tai ir Minios abiejuose Woodward ša- 
neverkiu. Kai tik kalbu, tai ne- ligatviuose. Didelė dauguma —
galiu susilaikyti...

Po kelius, po keliolika, žmo
nės renkasi. Kai kurios mote
rys tautiniais rūbais. Ir kai ku
rios mergaitės. Tuoj po dvylik
tos atsiranda policija. Vienas 
aukštas, lieknas, jau pagyve
nęs kapitonas, vienas seržantas 
ir keli eiliniai, su šalmais ant 
galvų. Jie jau uždarė Fisher 
greitkelio šiaurinį pakraštį. Su 
jais tariasi mūsų koordinato
riai, eitynių (čia — vien jauni
mas, studentai).

Ukrainiečiai ir slovakai
žiū, per greitkelio tiltą, iš ša- dieji ėmė, bet ėmė daug, 

lutinės, gatvės atžygiuoja bū-' 
relis slovakų. Jie neša didelį, iš 
labai toli gerai išskaitomą pla
katą: ‘‘Slovaks support the he
roic nation of Lithuania!” Ir 
kitą plakatą, mėlyną-raudoną 
skydą, su dvigubu (ortodoksų?) 
baltu kryžiumi. Juos pastato 
labai garbingoje vietoje, tuoj po 
mūsų vėliavų.

Susipažįstu su Wayne State 
universiteto Slavonic League at
stovu. Susitinku jau kitur ma
tytą lenkų veikėją. Vėliau, de
monstracijai baigiantis, sutin
ku vieną savo kolegą iš darbo
vietės, ukrainietį. Aplamai, bu-'
vo kelių tautybių- atstovai. Bet Į? 
tik atstovai — čia vienas, čia 
kitas, iš viso gal 20-30 asmenų, 
Tai tau ir lenkų skelbimai Dzien
nik Polski dienraštyje... •

Pusantro šimto kryžių...
Žygiuoti duoda ženklą polici

jos kapitonas. Eisena pajuda 
12:30. Priekyje keturi studen
tai neša patį didžiausią, sun
kiausią medinį kryžių, apie 12-14 
pėdų ilgio, apie 6-7 pėdų sker
sai. Rusvos spalvos, iš ketvir
tainių balkių sukaltą, be jokių 
papuošimų. Neša ant pečių už
sidėję. Seka jaunimas su JAV 

. ir mūsų trispalvėmis vėliavomis, 
organizacijų vėliavos, nedidelė, 
gal 2x3 pėdų lenkų vėliava, jau 
minėtas slovakų plakatas. Ir 
aprašyti plakatai, ir kryžiai, kry
žiai, kryžiai, kryžiai. Kažkur, 
prieš ar po vėliavų, žygiuoja pen
ki lietuviai kunigai (tai beveik 
visas Detroito lietuvių kleras; 
jei neklystu, tik dviejų betrūko, 
iš kurių vienas jau senelis, al
tarista, vienuolyno įnamis). Da
bar geriausia proga suskaičiuoti, 
nes iš Fisher greitkelio šiauri
nio pakraščio jie suka į kairę, į 
pietus, į Woodward, žygio ka
pitonai prilaiko skubančius, pa
ragina lėtuosius, labai gražiai iš
skirsto, kad būtų tarpai, nei per 
dideli, nei per maži, šimtas, pus
antro, du... Grynos esencijos, tai 
yra tokių, kur su kryžiais, kur 
su plakatais — 234 (du šimtai 
trisdešima keturi) žmonės. De
ja — tik tiek. Be abejo, gal 
koks tuzinas ar du slenka šali
gatviais. Apie pora tuzinų ka
pitonų, koordinatorių, keli foto
grafai. Daugių daugiausia — 
trys šimtai žmonių. O vis dėlto

juda, yra šis tas. 
vėliavų laužas 
greitkelio tilto, už

juodieji. Jie žiūrėjo į eiseną ge
rokai nustebę. Jie panašias eise
nas dažniausiai ignoruoja, nes 
jie tik savo eisenas tenori ma
tyti. Bet tie kryžiai, kryžiai. 
Panteros šaligatviuose pardavi
nėjo savo laikraštį, bet tik juo
diesiems. Dalijo jie kažkokius 
žalius lapus, bet tik juodiesiems. 
Prašiau iš dviejų. Vienam tu
rėjau parodyti spaudos bilietą ir 
tik, tik negavau. Bet apsigalvo
jo, nedavė. Mūsų jaunimas, 
daugiausia mergaitės tautiniais 
rūbais, šaligatviais eidamos da
lijo mūsų lapelius. Ne visi juo-

Kennedy skvere visi buvome 
1:15 vai. Debesys tirpo ir kilo. 
Vietomis matėsi properšos. Už 
valandos saulė pasirodė ir liko 
pavasariškai šilta. O mes išbu
vome ten beveik dvi .valandas. 
Kodėl? laukėme vyskupo.'..

Kalbų pusvalandis

Rita Garliauskaitė, tautiniuo
se rūbuose, čia vadovavo. Per 
mikrofoną (jis visa laiką pui
kiai veikė) pasveikinusi, prašė 
giedoti JAV himną. Paskui kal
bėjo kun. Walter Stanievich. 
Stefa Bražytė perskaitė petici- 

w w w w w * 

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

UNIV
Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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jo« tek«tą. I akai energigiti pra
bilo Boris Patapenko, Ukrai
nian Congress dalyvis, Captive 
Nations atstovas. Po jo — Gre
gory Rej — Polish American 
Congress atstovas (jis siūlė vi
soms etninėms grupėms Detroi
te susijungti ir sudaryti maž
daug vieno milijono žmonių jė
gą). John Beliensky Slovac 
League of America atstovas; 
Miroslav Chrem-Wayne State 
University, Slavonic League vi
ceprezidentas; pagaliau — John 
Gronowski, buvęs JAV paštų 
ministeris (postmaster general) 
ir ambasadorius Lenkijai, Sakė, 
kad jis atstovaująs kandidatą 
į prezidentus Hubert Humphrey. 
JAV kongreso narys John Din
gėti, kviestas kalbėtoju (į jį 
buvo dėta daug vilčių), atsiun
tė tik “good luck” linkėjimų laiš
kelį, o senatorius Robert Griffin 
— sveikinimo telegramą.

Pusvalandį užtrukusi kalbų 
ceremonija buvo pati nuobo
džiausia ir, pagal aplinkybes, 
pati nereikalingiausia demons
tracijų dalis. Nuobodžiausia to
dėl, kad apie persekiojimus, apie 
komunistų žiaurumus buvo kal
bama į tuos, kurie patys gerai 
pergerai viską žino. Kartu ir

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
rykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
*ems bei jaunimui:

* 1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY- 
^UKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš valku pasaulio. Abi gausiai ilius- 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
lis leidinys. $1,50.

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

4. Stase Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
oasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
osL, kaina 5 dol.

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

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
zaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių.. Iliustruota daiL Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus Tl psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmaL 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai- 
Hai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

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

NAUJIENOS,

a
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608.
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda snkurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

nereikalingiausia, nes aplink 
Kennedy skverą minios nevaikš
to, o kad ir per galingą mikro
foną kalbėtojų balsas toli vaikš
tančių praeivių nepasiekia, 
šitaip skvero tuščiame apskrita
me baseine sustojus galėjai mirt 
iš nuobodumo. Gerai dar, kad čia 
buvo paįvairinimų. Kaip minė
jau anksčiau, studentai vieną 
po kitos degino bolševikų vėlia
vėles. Beprotė, išbalusi, su bi
rele ant galvos senė, atsekusi 
demonstrantus nuo Fisher greit
kelio, plūdo mus, kam mes, žy
dai, demonstruojame prieš Ru
sija- f (B. d.)

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

<

L

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

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

1739 S. Halsted St, Chicago. UI 60608
W3K —
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apie savo parapiją finansus

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams  
pusei metų. ... 
trims mėnesiam!  
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose: 
metams___________

pusei metų 

$12.00
$7.00
$3.00

$20.00
$11.00

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams ___
pusei metų___
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
metams _____
pusei metų___
vienam mėnesiui

$12.00
$3.00

$13.00
$3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Richard Philbrick, Chicago Tri
bunes religinis redaktorius ra
šo, kad dviejų metų studija 
Jungt. Valstybėse ir Kanadoje 
nustatė, jog žmonės duodami pi
nigus savo bažnyčiai nori žino
ti kaip tie pinigai yra išleidžia
mi.
Chicagos arkidiocezijos turtai

Apskaičiuota, kad katalikų 
šeimos Chicagos arkidiocezijoje 
kiekviena, kas savaitę savo pa
rapijos bažnyčiai pernai davė vi
dutiniškai po §2.32. Pernai ar
kidiocezijos katalikai davė 10

nuošimčiais daugiau kaip užper
nykščiais fiskaliniais metais. Jie 
davė §61 milijoną parapijų kon
tribucijomis, čia neįskaitant ko- 
lektas (rinkliavas).

Pustrečio milijono katalikų 
Cook ir Lake apskričiuose, tai 
yra Chicagoje su plačia apylin
ke, davė tiesioginėmis kontribu
cijomis §64,360,000. Tą sumą 
suskaldant išeina, kad kiekvie
nas asmuo per metus davė po 
§26, kiekviena šeima po §121 ir 
kiekviena parapija vidutiniškai 
po §141,000.

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

jaus gazolino cisternos, Paryžiuje sėdintieji Vietnamo 
komunistai jau sutiko pradėti taikos pasitarimus. Jie 
tiktai prašo, kad prezidentas Niksonas sustabdytų šiau
rės Vietnamo bombardavimus. Jie nepasižada atšauk
ti į pietų Vietnamą įsiveržusių karių, bet jie nori, kad 
Amerikos lakūnai nenaikintų iš Rusijos gautos karo me
džiagos. Paryžiuje jie sutiko pradėti pasitarimus už
daruose? posėdžiuose, be jokios tarptautinės propa
gandos.

Praskambėjus pirmai “taikos siekiančių kandida
tų” protestų bangai, atsiliepė ir rimčiau tarptautinę 
padėtį vertinantieji žmonės. Keliems Amerikos dienraš
čiams rašinėjąs žurnalistas Murray Marder tvirtina, 
kad prezidentas Niksonas, įsakydamas bombarduoti 
šiaurės Vietnamo karo medžiagos sandėlius, nori nu
šauti du žuikius. Prezidentui rūpi sulėtinti prasidėjusį 
puolimą į pietų Vietnamą, bet tuo pačiu metu įspėti ir 
Maskvą. Amerikos karo lakūnai, padegdami didžiau
sias gazolino atsargas Haifonge, praneša rusams, kad 
JAV karo jėgos gali užblokuoti Haifongą ir kitus šiau
rės Kinijos uostus. Kinijai atsisakius leisti rusams vež
ti ikaro 
vus

Prezidento žodis Maskvai
Praeito sekmadienio rytą Amerikos karo lakūnų Hai

fonge išmestos bombos nuskambėjo visame pasaulyje. 
Minėtų bombų sproginėjimai dar ir šiandien virpuliuoja 
Azijos ir Europos sostinėse. Skausmo suspaustas pir
miausia sušuko komunistų valdomas Hanojus. Protesto 
darban įkinkytas kiekvienas laisvojo pasaulio priešas ir 
tarptautinės kovos visai nesuprantantis pacifistas.

Visi atsimename, kad prieš keturis metus preziden
tas Johnsonas Įsakė Amerikos karo jėgoms sustabdyti 
šiaurės Vietnamo komunistų karo centrų bombardavi
mą. Tuo metu į JAV prezidentą buvo daromas toks di
delis spaudimas, tarptautinės taikos “noras buvo toks 
didelis”, kad prezidentas Johnsonas patikėjo ir liepė 
lakūnams neliesti šiaurės Vietnamo karo centrų. Buvo 
sudaryta komisija Vietnamo taikai aptarti, paskirti 
nuolatiniai atstovai ir net ambasadoriai. Pasitarimai te
sėsi ketveris metus, bet iki šios dienos Paryžiuje dar ne
pavyko susitarti dėl pagrindinių taikos sąlygų.

Prezidentas Niksonas, rinkiminėje kampanijoje 
pažadėjęs įvesti taiką Vietname ir grąžinti ten pasiųs
tus Amerikos karius, pirmyn mažai tepažengė. Dido
ką Amerikos karių dalį jis parvežė namo, bet prie tai
kos Vietname jis nepriartėjo. Prezidentas išaiškino, 
kad Paryžiuje vedamos taikos derybos buvo naudoja-j| 
mos ne tik komunistinei propagandai, bet ir naujo!® in 
vazijos į pietų Vienamą pasiruošimui, 
vietų tankai ir naujai apmokyti kariai 
demilitarizuotą zoną ir Laoso pasienį, 
pulti taikos laukiančius vietnamiečius.

Prezidetas Niksonas žinojo, kad be sovietų I 
paramos šiaurės Vietnamo komunistai negalėjo prade- ? 
ti puolimo. Maskva davė Vietnamo komunistams naujus 
tankus, priešlėktuvines patrankas, reikalingą kiekį amu
nicijos ir pervežimui būtinus sunkvežimius bei gazoliną. 
Kanados parlamentui prezidentas pasakė, kad dėl Viet
namo taikos atsakomingi yra ne tiktai šiaurės komunis
tai, bet ir ginklus pristatančios didelės valstybės. Pra
nešimas iš Vietnamo sakė, kad 80% naujų Vietnamo 
ginklų yra gaminti Maskvoje. Prezidentas aiškiai žino, 
kad vien žodžio sovietų imperijos valdovams neužtenka, 
jiems reikalingas geras smūgis.

Atrodo, kad sprogstančios bombos trenksmas Mas
kvai yra suprantamesnis, negu nuoširdžiausiai išdėstytas 
taikos noras. Nespėjo užsiliepsnoti Haifongo ir Hano- savo valios laisvam pasauliui negalima primesti.

Galingiausi 
būvu nutraukt

Į

į t

kad

medžiagą geležinkeliais, o Amerikai užbloka- 
uostus, šiaurės Vietnamo valdžia turės siekti taikos. 
Murray Marder dar šitaip komentuoja:

“Jungtinės Amerikos Valstybės, prašydamos So
vietų Sąjungą sustabdyti ginklų tiekimą komunisti
niam savo bendradarbiui, automatiškai rizikuoja pa
kenkti ateinanti mėnesi planuojamai prezidento Nik- 
sono kelionei į Maskvą ir gali sutrukdyti atominių 
ginklų, padidintos prekybos, bendradarbiavimo erd
vėje ir kitoms deryboms. Tatai galėtų pakenkti vi- 

sovietų valdžios pastangoms gerinti santykius 
nu vakarais, kūnų ji, norėdama išvengti priešiškų 
-antykių vienu metu su Kinija ir vakarais, atkakliai 
siekia”. (Chicago Sun Times, baL 17 d., 6 psL).
Prezidentas Niksonas nori taikos, bet jis supranta, 
taika Vietname negalima, jeigu Sovietų Sąjunga ir

toliau ginkluos Šiaurės Vietname komunistus ir siųs juos 
i pietus. Taikos nebuvo Korėjoje, kol Maskva ..neįsitikino, 
kad jėga krašto nepavergs. Jeigu Maskva mano, kad ji 
galės ir toliau ginkluoti gaujas bet kurioje pasaulio daly
je, “laisvinti” tautas ir didinti savo imperiją, tai prezi
dentas Niksonas tokios taikos nebenori. Jam nėra jokio 
reikalo ir Maskvon važiuoti. Jis siekia taikos, bet jei tai
ka negalima, tai jis yra pasiruošęs gintis, šiaurės Viet
namo bombardavimas yra priminimas Maskvai, kad jėga

Bendras arkidiocezijos turtas, ’ gresui būtų duotas raportas, nu- 
išskiriant parapijų nejudomąjį 
turtą (real estate), suvestas su
mai §119,398,000. Aprūpinimų 
(endowment) fondai §78,510,- 
000. Ne parapijų nejadomasis 
turtas §12,021,000. Į tą turtą 
įeina 858 akrai žemės, kurią ar
kidiocezijos kanceliarija laiko 
ateities reikalams ir 2,720 ak
rų, kuriuos katalikų kapinės lai
ko atsargoje tolimesniems išplė
timams. /Arkidiocezijos kontro
lierius monsinjoras Hagarty sa
ko, kad už tas nejudomas nuo
savybes arkidiocezija moka 
§316,500 mokesčių. Tai paimta 
iš pačios arkidiocezijos turtų 
apyskaitos, kurią ji pirmą kar
tą paskelbė pačiame praeitų me
tų gale. Pagal tą apyskaitą jos 
turtai siekia daugiau kaip §800,- 
000,000. Arkidiocezija turi 456 
parapijas, 420 elementarines mo
kyklas ir 20 aukštesniųjų mo
kyklų, 453 bažnyčias, 454 kle
bonijas, 395 konventus ir 173 ki
tokius pastatus, keliasdešimt 
kapinių ir savo laikraštį “New 
.World” su spaustuve.

Parapijų nejadomasis turtas 
neįrašytas į arkidiocezijos apys
kaitą bet raporte pareiškiama, 
kad to turto vertė apdraudos 
tikslais buvusi nustatyta apie 
§683 milijonus.

Neseniai savo finansinio sto
vio raportą paskelbė New Yor- 
ko katalikų diecezija, parodyda
ma netto vertę §643,000,000.

Katalikai kaltina, 
kad bažnyčia slepia fondus
Amerikos Rymo katalikų pa

sauliečių organizacija National 
Association of Laity (NAL), tu
rinti savo skyrius 25 miestuose, 
apkaltino vyskupus, kad jie 
“skelbia nepilnus ir klaidinan
čius finansų raportus tuo pa
čiu metu varydami agresingą 
kampaniją, kad mokesčių pini
gais. būtų remiamos parapijų 
mokyklos”, šios organizacijos 
direktorius Joseph O’Donoghue, 
pats buvęs kunigas, pareiškė, kad 
40 savanorių dirbo ištisus me
ntus analizuodami tuos vyskupų 
diocezijų paskelbtuosisus finan
sinius pranešimus.

■’ Atkirčio ilgai nereikėjo lauk
ti kai JAV Katalikų Konferen
cija .Washingtone piktai atšovė, 
esą tie kaltinimai yra “klasiš
kas pavyzdys, kaip patys save 
namų sargu paskyręs šuo loja ne 
į tą medį žiūrėdamas”.

JAV Pasauliečių Sąjungos pir
mininkas Jack Yorke pareiškė, 
kad “bažnyčios vadų vengimas 
pilnai parodyti savo nuosavybių 
rūšį ir apimtį sumažino publikos 
pasitikėjimą tais vadais”.

“Kuomet katalikų vyskupai 
reikalauja mokesčių fondų baž
nytinėms mokykloms, tai krikš
čioniška etika reikalauja, kad. 
Amerikos gyventojams ir Kon-

rodant tikrą finansinę tos tiky
binės organizacijos būklę”.

Pasauliečių Sąjungos 111 pus
lapių studijoje 160 diocezijų 
pranešimu patikimumas sugru
puotas pagal A, B, C, D, E ir 
F raides, panašiai kaip yra kla
sifikuojami mokyklų mokinių 
pažymiai.

Pažymimio A negavo nė vie- ua veu 
na diocezija. Pažymį B gavo tik | kaita”.

vienintelė New Orleans diece
zija “už padėtas pastangas duo
ti pilną finansinę atskaitą”. Vie
nuolika diocezijų gavo pažymį 
C; 27 diecezijos gavo “D” “už 
numatomus rimtus praleidimus”.

Pažymį “D” arba ketvirtą vie
tą gavo ir Chicagos arkidioce
zija, kadangi esą jos finansinis 
pranešimas “yra tipiškai nepil
na centrinio ofiso biznio atas-

Apie vaikų siuntimą pavergton Lietuvon
Cicero, Illinois, lietuvių ko

lonijoj organizuojama vaikų 
kelionė ir stovyklavimas ko
munistų okupuotoje Lietuvoje 
yra aiškus pasitarnavimas ko
munistinio okupanto tikslams.

Nesubrendę, nepilnamečiai 
vaikai atvežti į okupuotą Lie
tuvą bus apgyvendinti komu
nistų pionierių stovykloje.

Nereikia būti naiviais, kad 
nesuprastame, jog stovykla 
bus parengta taip, kad paliktų 
išeivių lietuvių vaikams gerą 
Įspūdį. Stovyklų personalas 
bus sudarytas iš asmenų, ku
rie savo ideologiniu nusistaty
mu pilnai patikimi okupaci
nei valdžiai ir komunistų parti 
jos vadovybei. Jų tikslas vie- 

:nas — vaikams ir jaunimui 
Įskiepyti komunistams palan
kią ideologiją ii- nuslopinti 
juose bet kokius tautinius, re
liginius bei rezistencinius jaus
mus ir išjungti 
kartas iš kovos

pasaulyje. Tik reikia su noru 
pilnai pasinaudoti turimomis 
priemonėmis, kaip pavyz
džiui lietuviškos jaunimo orga 
nizacijos, mokyklos, stovyk
los ir ypatingai dabar rengia
mas Pasaulio Lietuviij Jauni
mo Kongresas.
1972 m. balandžio mėn. 7 d.

Amerikos Lietuvių Taryba

Nesijuokini iš

priaugančias
už Lietuvos

savęs galvo
dami, kad komunistai leidžia 
atvežti vaikus Į pionierių sto
vyklą tam, kad iš jų paruoštų 
patriotus nepriklausomos Lie
tuvos atstatymui.

Kelionėje dalyvavusių vai
kų sielos bus pažeistos, Įskie
pyta apgaulinga komunistinė 
propaganda vers juos blašky
tis, netikėti tėvų, senelių pasa
kojimais bei pergyvenimais. 
Jų normalus vystymasis, bren
dimas tautinėje — patriotinė
je dvasioje bus sutrukdytas.

Amerikos Lietuvių Taryba 
yra priešinga tokiai neatsa- 
komingų asmenų organizuoja
mai vaikų kelionei bei stovyk
lavimui Į Sovietų okupuotą 
Lietuvą, nes tai gali atnešti 
visam gj-venimui neigiamai 
veikiančius rezultatus.

Amerikos Lietuvių Taryba 
kviečia visus tėvus, galvojan
čius apie šią kelionę, nors ji 
ir nieko nekainuotų, rimtai 
šį klausimą apsvarstyti ir neri
zikuoti savo didžiausio turto 
— vaikų ateities.

Norint savo vaikus išugdyti 
susipratusiais lietuviais, gali
ma tai padaryti ir laisvajame

Vyskupų telegrama 
Kurt Waldheimui

’ WASHINGTON (NO). — 
Amerikos vyskupų Migracijos ir 
Tremtinių Tarnybos departa
mentas paprašė Jungtinių Tau-» 
tų ištirti menamus Lietuvos ka
talikų religijos persekiojimus 
Sovietų Sąjungoje.

Prašymą pasiuntė departa
mento direktorius John McCar
thy, pareikšdamas, kad lietuvių 
katalikų bendruomenės vadai 
Jungtinėse Valstybėse prašė jį 
prabilti tuo reikalu.

Kovo mėnesį daugiau kaip 
17,000 Lietuvos katalikų pasira
šė peticiją Jungtinėms Tautoms 
dėl menamų persekiojimų.

“Daugelis lietuvių katalikų 
Jungtinėse Valstybėse yra trem
tiniai, atbėgę į šį kraštą po ‘II 
Pasaulinio karo, norėdami iš
vengti priespaudos”, pasakė Mc
Carthy.

Telegramoje, adresuotoje JT 
General, sekretoriui Kurt Wald
heimui nurodoma, kad JT Uni
versalinė Žmogaus Teisių De
klaracija Įpareigoja pripažinti 
; tikėjimo laisvę visuose kraštuo- 
se.

Migracijos ir Tremtinių Tar
nybos departamentas yra oficia
li katalikų vyskupų reprezentaci
ja Jungtinėse Valstybėse migra
cijos, imigracijos ir pabėgėlių 
reikalams.
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PETRONĖLĖ ORINTAITĖ

Valstietis nuo Vabalninko

B. Sruogos šeimoje yra išlikęs pasakoji
mas apie vieną tartum nežymų, bet iš es
mės labai reikšmingą įvykį.

Vieną kartą Balį, dar Panevėžio gim
nazistą, tėvas nuvežė į geležinkelio stoti. 
Ten pat atvyko ir vienas dvarininkas su 
sūnumi moksleiviu. Traukiniui atėjus, dva
rininkas savo sūneli atsisveikino žodžiais: 
“Tylko bądz grzeczny” (Tik būk manda
gus). O Balio tėvas, neraštingas ūkinin
kas, ištarė savajam moksleiviui: “Tik tu 
žiūrėk būk geras!” Tame dvejopame at
sisveikinime Balys įžiūrėjo gilią prasmę ir 
— visą gyvenimą tėvo žodžių nepamiršo. 
Tai buvo naudinga, kad tariamai kultū
ringam, aukštai išlavintam dvarininkui 
pirmoje eilėje rūpėjo paviršiaus kultūra, 
formos tobulumas žmoguje; gi nesugadin
to būdo, jokių Įtakų nei mokslo nepaveik
tas lietuvis kaimietis labiausiai brangino 
dvasinį žmogaus turini, vidaus gėrio ver
tumą. Ir toms dvasinėms vertybėms B. S. 
ne tik liko ištikimas iki amžiaus galo, bet 
jaš ir ugdė savyje visom pastangom — 
mokslu bei mąstymu, darbu bei elgsena.

Ir nuo religijos B. S. nutolo, vien nusi
vylęs dvasiškijos paviršutiniškumu, for
maliu Dievo garbinimu, nes jo paties 
žvilgsnis visados ilgėjosi pačių giliausių

dvasios versmių. Ir visais kitais atvejais 
jis piktinosi miesčionišku lėkštumu, neap
kentė tuščiavidurių formų, kurių paviršu
tinis dailumas dažnai tik nuslepia vidaus 
menkystę.

Skrupulingai gryno ir doro būdo, B. S. 
šeimoje buvo itin švelnus ir jautriai geras; 
saviškiai iš jo niekad nepatyrė skriaudos 
nei apvylimo, negirdėjo grubių žodžių nei 
barnio. Ir tai gali būti nuostabu, nes jis 
svetimųjų draugystėje mėgo rodytis šiurk
štesnis, lyg piktai šakoto būdo, nevengda
mas vyriškai pastorintų žodžių, aštresnės 
replikos, skaudesnio kirčio ginčuose. Bet 
tai būta tik savotiškos lietuviško drovumo 
taktikos — savo tikrąjį veidą, t. y. jautrų 
švelnumą taupyti savo artimiesiems.

Kad iš kaimynų slavų Į mūsų tautą per 
ilgą laiką prisiskverbė skysto plepumo ir 
tuščiais žodžiais švaistymosi įpročiai, tai 
miesčioniškos ponijos aplinkoje B. S. bū
davo net pašiepiamas, kad — kaimiškai 
neaptašytas, kad pergrubiai stačiokiškas, 
negana lankstus išorės mandagumas. Ta
čiau jo lietuviška elgsena iš esmės buvo 
daugeliu atveju grynesnė, taigi ir gražesnė 
už kitų poniškas manieras, kurios dvelkė 
nenuoširdumu ir veidmainyste, o dažnai 
pridengė vidujinį tuštumą arba ir etini su
gedimą. Ar kas nėra patyręs, kaip kariais 
dailus mandagumas slepia brutalų egoiz
mą. jausmų vulgarumą? ir apgaulę? Ta
čiau B. S. elgesyje nebuvo nieko nepritin
kamo. tik plokščios nuovokos miesčionį 
šokiravo jo ryškus savitumas, jo atspara 
šablonui, jo būdo aštrus tiesumas, čia mes

Įžiūrime etinio, amžiais išsikristalizavusio 
lietuviško charakterio pradus. Santūru
mas bei saldžių lankstymosi ir be tuščiažo
džiavimo, be veidmainiško mandagumo; 
vien besąlyginis tiesumas, žodžio grynu
mas; paisymas daugiau turinio iš esmės, o 
ne paviršiaus formų. Taip ir mūsų vals
tietis iš paviršiaus rodosi šiurkštus, nenu- 
lygiantas. kaip ir jo darbinis drabužis, 
pilkai paprasta trioba ir baldai, jo sunkus 
purvui bristi apavas, darbu rievėtas del
nas. Bet viduje jis yra daug švelnesnis, 
tiktai drovumu, lyg savisaugos instinktu, 
jis dvasios grakštumą pridengia, nuo sve
timų akių Įžūlumo paslepia ir saugo, kiek
vienam pašaliečiui savo gelmių grožio ne
atveria. Tai toks yra Vaižganto Mykoliu
kas, tai šeiniaus Kuprelis. Net Jogaila 
Sruogai sušvyti kaip deimantinės sielos 
klajūnas, tik kitų nesuprastas, ir nelaimin
gas žmogus.

Valstiečio savotiška būtis per šimtme
čius jame Įdiegė ir tam tikrus bruožus. 
Laukų erdvė ir gamtos Įvairybė jo žingsni 
ir mąstymą palenkė į neaprėžtų tolumų 
laisvę, o gyva augalija ir darbų gausa Įpra
tino visa giliau protu suprasti, viskuo ty
liau gėrėtis, nesiblaškant ir savęs neeikvo
jant pigiam išsipustymui nei didžiavimuj- 
si. vien santūriai visatos pasaulį stebint ir 
betarpiškai išmintį ugdant.

Žmogus iš protėvių, iš savo kilmės ge
malo atsineša ne tik akių ir plaukų spalvą 
bei veido bruožus ar kaulų formas, bet jis 
Įsigema ir asmenybės branduolį, L y. es
minius dvasios polinkius, gabumų prad

menis. Todėl paskiau bandymas išsinerti 
iš savo kilmės ir pasikeisti Įkitą — suardo 
sielos pilnatvę, susilpnina kūrybinių galių 
vientisumą; kartais išvirsta budo bei prin
cipų nepastovumu, darbų paviršutinišku
mu, asmenybės sumenkėjimu ir suskili
mu. Toks asmuo ne tik tautai ir žmonijai 
tampa mažiau naudingas, bet ir pats pa
sijunta savimi netikras, nelaimingas.

Todėl B. S. asmenyje išlaikymas Vabal
ninko valstiečio esminiu žvmiu reiškė ne 

r vien ištikimybę kilmei ar tautai, bet gal 
dar svarbiau — ir sau pačiam, nes tuo bū
du buvo išsaugota prigimtinė asmens vien
tisumo jėga. Įgimtų galių nepažeista iš
raiška. Gal būt , todėl jis savo kartos ra
šytojų tarpe iškilo pačia ryškiausia žodžio 
meno žvaigžde ir davė visą eilę tikrai ne
mirtingų veikalų (nors, deja, jo gyveni
mą pačiame brandume prismaugė Hitlerio 
beprotybės kilpa). Tuo tarpu nė vienas ki
tas jo kartos autorius, regis, ir stipriu ta
lentu apsigimęs — nedavė tiek, kiek galė
jo duoti. nes išgaišino jėgas naujų atramų 
ieškojimas, išblaškė gabumus, tartum pa
simetęs pakeliui larp tėvų kaimietišk kel
mo ir miesto civilizacijos viliojančių fejer
verkų ir frakų. Gal būt, čia mes randame ir 
trapų atsaką kadaise Humanitarų semina
re J. Aisčio iškeltai temai: “Kodėl mūsų li
teratūroje tiek vunderkindų?”, t. y. talen
tų, kurie iš sykio sužiba daug žadančia 
genijaus žvaigžde, bet netrukus prigęsta, 
vėliau ilgas buities dienas kūrybos keliu 
aukštyn ne tik nepakildami, bet visiškai 
nutildami. Gal būt, todėl ir mūsų JAV
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ateivijos antroji karta nepražydo kūrybi
nių menų derliais.

B. S. savo išvaizda, nuotaikom ir polin
kiais buvo darbo žmogus, ne pramoginis 
miesto švaistuolis, ne šventadienio lėbau
tojas. Jis urmu , tiesiog besaikiu godumu 
nėrėsi Į knygų lobius, gaivališkai skendė
jo kūrybos užmojuose, uoliu mokslingumu 
ruošė paskaitas — visa tai jam teikė gyve
nimo džiaugsmą ir žmogiškos būties pras
mę. Jis netroško dykaduoniauti! ar sau 
darbus palengvinti, bet vis planavosi dar 
sunkesnius uždavinius, vis apsikrovė di
desnėm naštom. Niekada nelinko ramiai 
poilsiauti ar pelnyta garbe smagintis, eli
to gretose , lyg scenoje, statiškai išsiskėsti 
prezidiumuose iškilmingai kilnybę vaidin
ti. Kūrybinio darbo džiaugsmas jam at
stojo visas garbes, pagyras ir pelnytą po
ilsį. Tai tikras doro lietuvio valstiečio 
bruožas.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo<



DR. ANNA BALIONAS 
akių, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĮS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2«S8 W, 63rd STREET 
Ofiio teltf.; PRosptet 8-3229 
Razid. telef.; WAIbrook 5-5076

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

Ru. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pul*»k| Rd, (Crawford 

Modical Building), Tol. LU 5 61-16 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
PRoapect 8-1717

DR. S. B1E2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Toiof. 695-0533

F«t Valioy Medical Confer 
MO Summit St.

ROUTS 53, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71»t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir iežtad. tiktai susitarus.
Ras.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6132. So. Kadžio Av*., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti MI 3-0001.

Atsisveikinus su
Balandžio 6 d. staigiai mirė 

•ilgametė Naujienų dienraš
čio raštinės tarnautoja a. a. 
Julija Augustienė. Balandžio 
9 d. iš’P. J. Ridiko koplyčios, 
po gedulingo atsisveikinimo 
velionė buvo palaidota Lietu
vių Tautinėse kapinėse. Drau
gai ir artimieji prisiuntė gau
sybę gėlių j koplyčią. Velionę 
Juliją į kapines palydėjo dide
lė vilkstinė automobilių.

Juliją Augustienę pažinau 
nuo to laiko, kai ji būdama 
vos 15 metų pradėjo Naujieno
se tarnauti, bene 1922 metais, 
kai tuo pat metu ir josios vy
ras Kostas Augustas dirbo Nau 
jienų redakcijoje, jau baigęs 
inžinerijos kursą. Julijos tar
nybos kelias buvo pradėtas, 
kaip sakoma, nuo pradžios ir 
metai po metų kilo aukštyn, i 
didesnes ir atsakomingesnes 
pareigas. Kadangi man teko 
su ja reikalų turėti technikos 
ir spaudos dalykuose, tai tu
riu pasakyti, kad ji buvo labai 
tiksli ar tai medžiagą spaus
tuvei užsakant, ar raštinei blan 
kus bei įvairius “statementus” 
spausdinant, — visuomet pasi
tardavo su skvriaus darbo ve
dėju. Ji sugebėjo raštinei rei
kalingus spausdinius suformu
luoti paprasčiausia forma, bet 
techniškai patrauklius. Ji ge
rai pažino spausdinimui reika
lingą popierių: kai reikėdavo 
pirkti, tai imdavo iš pirmos 
rūšies firmų. Berods, po Mari
jos Jurgelionienės tragiškos

GRADINSKAS
DR. NINA KRAIKEI - 

KRIAUČELIŪNAITE
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. KEDZIE AVĖ. 
Telef. WA 5-2670.

Neatsiliepus — skambinti 
4714)225.

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 7Ut STREET

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

PATI NAUJOJI !
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA

2512 W. 4* $1. — FR 6-1991
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

» — -
'PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
’ R.ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063L .....—

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

MOVING
Apdraustas perkraustymai 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, į

DR. LEONAS SEIBUTIS
— INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
> ■ Tate 925-8296

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

uždaryta.
Rex. tol.: WA 5-3099

1490 kiL A. M.
! Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
j dienio iki penktadienio 11—12 

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

i ;TeL: HEmlock 4-2413l
į 7159 Sc. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. %c29 j

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Mndri praktika, spec. MOTERŲ Jigoi 
Oflsaar 1652 WEST 59th STREET 

TeU PR 8 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiao talafz HEmlock 4-2123 

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

FOREST FIRES HURT 
OUR EOREST FRIENDS

_ p. Šileikis, o. p.
wt ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojem: 

, (Areh Support*) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.; P R aspect 6-5084

Our wildlife has no detente 
against the careless use o£ fire.

So please follow Smokey’s ABCc 
j Always bold matches till cold, 
i Be sure to drown all campfires, 

fdr the ashes, aad drowa 
them again. Crush all 

smokes dead out.

P1ea<e! Only you can 
prevent forest fires

Julija Augustiene 
mirties 1938 metais geg. 24 d., 
Julijai teko laikinai užimti 
Jurgelionienės pareigas, kuri 
tada buvo Naujienų adminis
tratorė. Jurgelionienė buvo ge
ra ir sugebanti administratorė, 
su spaustuvės darbininkais ji 
gražiai sugyveno. Kas jai bu
vo neaišku, sukviesdavo dar
bininkus pasitarimui, žinoma, 
dr. P. Grigaitis buvo taip pat ad
ministracijos patarėjas.

Julija buvo gero būdo: kuk
li, nepriekabinga, be preten
zijų savo užimamoje* pozicijo
je. Gal jokia kita to laiko tar
nautoja taip sąžiningai nedir
bo, kaip Julija. Niekas neži
nojo josios vidinio sielvarto, 
kai dėl jos, ar ne jos kaltės 
įvykdavo kokia klaida. Aš ma 
čiau, kai vienas darbininkas 
pasiskundė dėl jam išmokėtos 
algos, kur buvo kažkaip jo 
valandų skaičius supainiotas, 
ji pasišalinusi atokion vieton 
apsiverkė. Matomai, tas dar
bininkas ją užgavo. Paskuti
niais keliais metais jos ir svei
kata buvo ne per geriausia., o 
darbu buvo apkrauta tiek, kad 
nebegalėjo pakelti. Beveik vi
są gyvenimą skyrusi Naujie
noms, nenorėjo su jomis ir 
bendradarbiais skirtis, nes ji 
jautė, kad jos tarnyba ir dien
raštis yra jos gyvenimo dalis.

Per tą praėjusių dešimtme
čių eilę Julijai teko daug pa
reigų atlikti. Ji buvo Naujie
nų bendrovės direktorė, val
dybos narė ir kasininkė. Lietus 
ar sniegas, Julija vis būdavo 
darbe, tiktai retai, kada dėl 
ligos neateidavo i tarnybą. 
Buvo tokių laikotarpių, kad 
nei atostogų vasaros metu ne
galėdavo išvykti dėl darbo, nes 
nebuvo kam ją pavaduoti.

Ji mylėjo gėles, paukštelius, 
kuriuos savo namų kieme pa
vaišindavo duonos trupiniais. 
Iš savo darželio gėlių atsineš
davo i raštinę. Kas dabar au
gins gėles? Paukštelius prižiū
rės?

Julijos Augustienės, kaip 
taurios asmenybės gyvenimą, 
būdą ir nuoširdumą būtų gali
ma smulkiau nupiešti, bet gal 
kas kitas galės plačiau para
šyti.

Ilsėkis, Julija, ramybėje. Jos 
vyrui Kostui Augustui ir gimi
nėms reiškiu giliausią užuo
jautą. M. Šileikis

liūnas organizavo pamaldas. 
Vasario 16 minėjimą, taigi ir 
pamaldas, organizavo klubo 
valdyba, vykdydama klubo 
narių nutarimus. Beverly Sho
res lietuviai, deja, savo lietu
viškos parapijos neturi. Tikin
tieji priklauso vietos katalikų 
parapijai. Kada šios parapijos 
bažnyčioje lietuviškas pamal
das suorganizuoti galima ir ka 
da negalima, sprendžia vietos 
lietuviai, o ne pašaliečiai.

įsidėmėtinas dar vienas 
straipsnio autoriaus samprota
vimas. Jis su pasigėrėjimu su
mini JAV senatorius, kongres- 
manus, miestų galvas, kurie 
savo kalbose priminė Lietuvos 
okupaciją ir išlaisvinimo rei
kalą. Reikia manyti, kad tarp 
jų buvo ir airių. Bet kad kle
bonas airis per pamokslą kal
bėjo savo parapiečiams apie 
Lietuvos okupaciją, straips
nio autoriui ne prie širdies. Ką 
gi darysi, kiekvienas matuo
jame savo mastu. Ir belieka 
baigti straipsni žodžiais: “O 
vistik tokia mūsų menkysta”.

Stasys Rudys 
Klubo valdybos pirmininkas

Gamta nespėja apsivalyti
žmonės greičiau užteršia 

gamtą ir savo aplinką, negu 
gamta spėja žmonių padarytus 
nešvarumus lietumi nuplauti 
arba po sniegu paslėpti, žmo
nės gamtą taip greit užteršia, 
kad pasidaro trošku.

Kaip pavyzdį galima nuro
dyti Humboldt Parką, kur yra 
nemžai ežeriukų. Vandens pa
kraščiuose plūduriuoja tuščios 
skardinės, lentgaliai, geleži
niai daik tai, sulaužytos rogu
tės, bonkos ir pan. šiukšlės. 
Kai vanduo vasarą sušyla, tai 
pakraščiuose putoja pageltu
sios putos ir dvokia. Iš ežeriu
kų dugno niekas neišima pri
mestų daiktų ir purvo. Žmonės 
dar bando pagauti žuvelę, bet

ar tą žuvelę galima būtų val
gyti, kuri dumblu dvokia?

Miestas duoda pašalpas ne
dirbantiems, tai kodėl tie val
džios ponai nepristato nedir
bančių, bet pašalpas gaunan
čių žmonių apvalyti parkus? 
Kam tas posakis: “Kas nedir
ba, tas nevalgo”. Politikieriai 
daug kalba apie aplinkos ir oro 
teršimą; apie automobilių dū
mus, anglies, kurą ir t. t., bet 
nieko konkretaus nepadary
ta. Tiktai kai kurios pramonės 
šakos buvo nubaustos dėl ne
silaikymo nurodymų švarai pa 
laikyti.

Nors tiek gerai, kad paga
liau valdžia, kad ir pavėluo
tai susiprato priminti žmo
nėms, kad reikia susirūpinti 
savo ir vaikų ateitimi. Reikia 
visiems stengtis palaikyti šva
rą — nemesti šiukšlių į vande
nį, nepalikti popiergalių par
kuose. M. Š.

help your 
HEART FUNdV

help your HEART

Susirinkimų ii pt’engimų

PRANEŠIMAI
★

— Žemaičiu kultūros Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks balandžio 19 d. 
7:30 vai. vak. Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai kviečiami 
atsilankyti ir aptarti klubo reikalus, 
kurių yra daug. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, balandžio 19 d. 12:15 vaL 
popiet Almera Simons parkelio sve
tainėje, 1640 N. Drake Ave., pirma
me aukšte, 103 kambaryje. Nariai ir 
narės prašomi dalyvauti ir norinčių 
įstoti i mūsų klubą kandidatų atsi
vesti. Po susirinkimo bus vaišės.

W. Mankus, sekr.

\ JULIJAI AUGUSTIENEI
mirus,

Jos vyrui Kostui Augustui, ilgamečiu! Nau
jienų redaktoriui, nuoširdžią užuojautą reiš-
kia ir kartu liūdi

Zuzana ir Andrius Juškevičiai

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ’NAUJIENAS8

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

BEVERLY HILLS GŽLINYČIA I
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai; PR 64)833 Ir PR 8-0*34 I

IEVAS IR SŪNUS I
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street I
x įe Telef.: GRovehill 6-2345-s

■ ■ 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-S j

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

. \ »■- - v/i . r ■. , I

- ....... ......................... ............... *

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 

1605-07 So. HERMITAGE A VENĮ TE 
Tel: i’Arda 7-1741 - 1742

43.30-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

BEVERLY SHORES, IND.
Klaidinantys pareiškimai
Š. m. balandžio 1 d. Naujie

nose buvo išspausdintas Vyt 
Petrylos straipsnis apie Vasa
rio 16 aukų skirstytojus. Pa
reiškimai, liečią Beverly Sho
res, Ind., lietuvius bei Vasario 
16 minėjimo rengėjus, yra klai 
dinantys. Pirma, Beverly Sho 
res lietuvių kolonijoje jokios 
LB 'apylinkės nėra. Čia yra 
Amerikos Lietuvių klubas, ku
ris tvarkosi ir veikia pagal savo 
Įstatus bei daugumos narių nu
tarimus. Jau eilė metų, kai 
klubas rengia ir Vasario 16 mi
nėjimus pagal vietos ir laiko 
sąlygas.

Antra, Vasario 16 minėjimo 
rengėjai nėra jokie aukų skirs
tytojai, kaip straipsnio antraš
tė skelbia. Jie tik aukas prii
ma ir persiunčia toms institu
cijoms, kurioms aukotojai sa
vo auką paskiria. Pats straips 
nio autorius pripažįsta, kad 
kiekvienas iš mūsų esame sa
vo kišenės ponai ir kad niekas 
negali žmogui uždrausti savo 
piniginę auką kam nori paskir 
ti. Tat ar ne keista, kad jis los 
teisęs nenori pripažinti Bever
ly Shores ir Lcmonto lietu
viams? Niekas nesistebi, kad 
straipsnio autorius viešai pa
reiškia savo nuomonę ir Įtai
goja aukoti vienam ar kitam 
veiksniui. Bet reikia stebėtis,I 
kad jis nenori ar nepajėgia su
prasti, kad ir kiti turi savo 
nuomonę ir teisę Įtaigoti.

Trečia, visai iš piršto išlauž-i 
tas tvirtinimas, kad p. Kava-*

MODERNIŠKOS AĮR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

NARIAI:
JONAS ROMANAS

Mirė 1972 m. balandžio 17 dieną, 4:30 vai. popiet, sulaukęs 80 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Lankeliškiuose.

Paliko nuliūdę: žmona Ona, pagal tėvus Kareivytė, sūnūs — 
Ričardas, marti Marie ir Thomas, dukra Virginija, žentas Edvardas, 
3 anūkai — Ethyl, Barbara ir Robert, 2 proanūkai ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

Ketvirtadienį, balandžio 20 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Jono Romano giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, dukra i ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. Tel. GR 6-2345.

ANNA WERTELKA j
Gyv. 6405 S. Spaulding, Chicago, Ill. 60629

Mirė 1972 m. balandžio mėn. 16 dieną 5:35 vai. popiety, sulaukusi 
81 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje’

Amerikoje išgyveno 62 metus. I
Paliko nuliūdę: duktė Anna Wertelka, anūkė Mary Werteika ir | 

kiti giminės, draugai bei pažįstami. {
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, esančioje 2533 i 

West 71st Street.
Ketvirtadienį, balandžio 20 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko- i 

plyčios į Gimimo Panelės švenčiausios parapijos bažnyčią, o po ge- S 
dulingų pamaldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Onos Wertelkos giminės, draugai ir pažįstami nuošir- j 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar- S 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė ir anūkė.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345. j

Associacijos

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS 

IR FtAKTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE t

i
1

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

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

PETKAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA A VIE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-11^-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
’ - (LACKAWtCZ)

242| V)ES'| §9lh STREET REpublic 7-12J3
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HĄLSTED STREET Phone: ) Ards 7-191 I

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
J 0821 So. MICHIGAN ĄVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
'onth Holland, Hlinoii

I

f
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poeto Fausto kirbos
POMIRTINIAI “ RAŠTAI

Lietuvių Rašytojų Draugija 
rūpinasi išleisti poeto Fausto 
Kiršos pomirtinius raštus, ku
riuos yra suredagavęs Stasys 
Santvaras. Tai gausus kūry
bos pluoštas, apimąs 410 ma
šinėle rašytų puslapių Į jį 
įeina eilėraščiai, nebaigti eilė
raščiai, Aidų, aidužių frag
mentai, III ir IV Pelenai, Pa
bėgėliai, užrašai bei samprata 
vimai apie literatūrą ir kt. Me
džiaga labai įdomi ir būdinga, 
kurios išsamų paaiškinimą ga
le pateikė redaktorius Stasys 
Santvaras. Tokiam veikalui 
išleisti reikalinga žymi pinigų 
suma. Iš velionio palikimo 
galima apmokėti tik dali spaus 
dinimo išlaidu. Kita dali tiki
masi surinkti iš visuomenės.

Lietuvių Rašytojų Draugi
jos valdyba maloniai prašo vi
sus Fausto Kiršos bičiulius ir 
kūrybos mylėtojus tuojau pri
sidėti auka prie jo pomirtinių 
raštu išleidimo. Mes laukiame 
ir stambesnių aukų, nes Faus
tas Kirša, kaip vienas iš žy
miausių pomaironinės kartos 
poetų, yra vertas savo tautie
čių. paramos bent pomirtiniams 
raštams išleisti.

Visas aukas prašome siųsti 
šiuo adresu: Lithuanian Wri
ters Association, 910 Willou-

glibv Ave., Brooklyn. N- Y. 
11221.

Lietuvių Rašytojų Draugijos
Valdyba

L. R. D. Premija 
Kazimierui Barėnui

Lietuvių Rašytojų Draugi
jos juri komisija: pirmininkas 
Pranas Naujokaitis, sekreto
rius Paulius Jurkus, nariai: 
Kotryna (irigaitytė, Antanas 
Sabalis ir Leonardas Žitkevi
čius savo posėdyje 1972 metais 
balandžio 1 dieną Kultūros Ži
dinyje New Yorke balsų dau
guma 1971 metų Lietuvių Ra
šytojų Draugijos premiją pa
skyrė Kazimierui Barėnui 
už knygą “Dvidešimt viena 
Veronika”. Premija — 1000 do 
lerių, mecenatas Lietuvių 
Fondas.

IŠ CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ

: \ ’• ■ :: :y .-: -į

Jaunas meno mėgėjas sėdi pasodintas ant modernios "skulptūros“ 
— oro pripūsto maišo — Vakaru Berlyno meno parodoje. Ant sie
nos kabo kitas maišas, Britanijos vėliavos spalvų — Union Jack — 

išvaizdos.

HELP -WANTED — ŽEMALE
Darbininkių Re iki a

EXPERIENCED 
SALAD GIRL

Needed At Once — work 5 or 6 
Days or Nights.

RED STAB INN
4179 IRVING PARK 

Phone — 286-7788

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BU
TAS su vienu miegamu antram aukš
te, gazu šildomas. 1410 So. 49 Ave., 
Cicero. Tel. TO 3-0609 po 4 vai. p. p.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.
/ TEL. GR 6-4421

6200 So. WESTERN AVE.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia I-TIUI

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

1 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRosoect 8-

Nusinuodijimų 
padaugėjo 22%

Chicagos koronerio Andrew 
J. Toman pranešimu, mirimų 
dėl per didelių vaistų dozių pa
ėmimo Cook apskrityje per pir
muosius šių metų 3 mėnesius 
skaičius pasiekė 66, tai yra 22% 
daugiau kaip pernai per tą patį

laiką (53). Per visus praeitus 
metus vaistais apsinuodiję mirė 
310 žmonių. Toman mano, kad 
šiemet tas skaičius bus dar di
desnis.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

PARDUODAMA:

SATURDAY, APRIL 29
Two Complete Matches 

Direct Via Satellite

ITALY vs 
BELGIUM

SOCCER
LIVE" IN COLOR — GLANT SCREEN

ENGLAND vs
W. GERMANY

QUARTER FINALS
EUROPEAN CHAMPIONSHIP CUP 

'England-W. Germany, live from. Wembley / 
Italy-Belgium, delay from Milan 

NO HOME TV
1st Match: ITALY-BELGIUM 10:00 A. M.

INTERNATIONAL AMPHITHEATER 
Donovan Hall - Chicago

Reserved sections: $6, $8.50, $10.
Tickets on sale at Box Office and all Ticketron Outlets.

For nearest outlet call: 329-1300

t X /- *•* • -

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
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. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.
AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
X --------------- _*

I
 J. AUGUSTAITIS

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

Nei vienas žmogus, noris 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 persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
![ 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

6 _ NAUJIENOJ QHICA9O 8, ILL— WEDNESDAY, APRIL 18, 1872

Daley prašo pakeisti 
butu statybos įsakymą
Chicagos meras Daley praeitą 

savaitgali kreipėsi Į federalinę 
valdžią, prašydamas pakeisti 
pigiųjų butų statymo politiką, 
kuri trukdanti namų statybai 
pačiame mieste, verčiant statyti 
priemiesčiuose. Daley kalbėjo 
virš 300 kontraktoriu ir staty
bos pramonės atstovų susirin
kime.

Maisto chemikalai 
kenkia smegenims

Grupė Lojolos universiteto 
tyrinėtojų pareiškė, kad du pla
čiai maisto pramonėje vartoja
mi prezervatyvai (butylated hy- 
droxyanisoile-BHA ir butylated 
hydroxytoluene - BHT) sukelia 
nenormalumus smegenyse. Da
rant eksperimentus su pelėmis, 
duodant joms tų chemikalų 5 
iki 10 kartų didesnius kiekius 
negu yra maišoma Į maisto pro
duktus, pelės nebesugebėjo 
orientuotis, nebemiegojo, plovė
si ir nebesi vaisi no. Duodant tu 
chemikalų nėščioms pelėms, gi
mę peliūkščiai irgi rodė “nenor
malumo ženklus”.

BHA ir BHT yra vartojami 
paruošiant bulvių produktus, 
pajus, želatiną, žemų kalorijų 
Saločių praskiedinius ir kt.

TRUMPAI

— Kun. Jonas Borevičius, SJ 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
valdybos ruošiamame tautinės 
gyvybės išlaikymo klausiniams 
nagrinėti paskaitų cikle, balan 
džio 22 dieną, 3 vai. popiet, 
skaitys paskaitą apie lietuvy
bės išlaikymą šeimoje. Visos 
paskaitos bus Field House sa
lėje (kampas Garfield Blvd, ir 
Western gatvės).

— Marija Sirutytė, buvusi 
mokytoja ir skaučių veikėja 
Marijampolėje, Sofija Toliu- 
šienė, Jonas Vaičiūnas ir kiti 
rūpinasi mažo antkapio pasta
tymu a. a. kun. prof. Augusti

nui Neverauskui, palaidotam 
Chicagoje. Antkapėjis jau už
sakytas ir kalamos raidės, ta
čiau dar pinigų kiek trūksta. 
Draugai, artimieji, buvę mo
kiniai prašomi vieno kito dole 
rio nepasigailėti, siunčiant 
auką : M. Sirutytė, 6802 S. 
Maplewodd Ave., Chicago, Ill. 
60636, tel.: HE 4 f—8382.

— Kodėl pacientai neklau
so gydytojų patarimų — 345 
Alvudo radijo paskaita šį ket
virtadienį, balandžio 20 d. 11 
v. r. Sophie Barčus šeimos va
landoj.

— Ignas Serapinas, patyręs 
lietuviško jaunimo auklėtojas, 
Vokietijoje buvęs Wuerzburge 
lietuvių gimnazijos direktoriu
mi, o Chicagoje nuo pirmos 
dienos dirbęs pedagogo darbą 
lietuviškose mokyklose, lietu
vybei išlaikyti paskaitų cikle 
skaitys paskaitą tema “lietu
viška mokykla”. Jo paskaita 
bus šeštadieni, balandžio 22 
dieną, Gage parko Field Hou- 

|Se, 4 ,val. 30 m i n. popiet. Po 
paskaitos bus atsakoma Į klau 
simus ir plačiau svarstoma 
skaitytoji tema.

— Baltistikos Studijų D-jos 
valdvbon ieina dr. Ilona Vaiš- 
nienė, Ignas K. Skrupskelis ir 
Vytautas S. Vardys. Draugija 
ruošia studijų konferenciją ge 
gūžės 11 — 14 d.Toronto uni
versitete, Kanadoje. Dalyvaus 
Įvairiu sričių baltistikos žino
vai iš Australijos, Amerikos, 
Kanados, Švedijos, Norvegi
jos ir Suomijos. Bus 90 prane
šimu iš kuriu 13 lietuviu. Kon
ferencijoje daly vau F. R. Šil
bajoris. B. J. Kasias, L Gražy
tė, R. šliažas, B. B. Vaškelis, A. 
Landsbergis, B. J. Misiūnas, J. 
P. Slavėnas, A. Klimas, J. K. 
Rėklaitis. R. V. Mačiuika, P. A. 
Mažeika, G. Procūta, B. Saldu- 
kienė. Informacijas teikia A. 
Danelis, 410 Davenport Rd., 
Toronto, Ont., Canada.

— Danutė Grajauskienė, Hart
ford, Conn., išrinkta LB apyl. 
pirmininke, Stasys Baltauskas 
— vicepirmininkas, Vytautas 
Raškevičius — sekr., Henri
kas Dapkus — ižd., Eleonora 
Demikienė — socialiniams rei
kalams .Virginija Aleksandra
vičienė ir Stepas Zabulis —

Studio sofa, du virtuvės stalai ir 6 
kėdės, 9x12’ kilimas, medinė spinta 
drabužiams, karpenterio Įrankiai ir 

skustuvai barzdoms skusti.

Tel, WA 8-6720

jaunimo bei švietimo reika
lams, Vytautas Raškevičius — 
atstovu i Tautinių grupių ko
mitetą.

— Sofija Dziugienė Chicagos 
Lietuvių Operos narė ir vado
vybės darbuotoja, pakviesta 
Tautinių šokių šventės banke
to ruošos komiteto pirmininke. 
Bankete bus pagerbti tautinių 
šokių mokytojai ir puoselė
tojai.

— Teisėjas John T. Zuris, 
Amerikos Lietuvių Tarybos c. 
valdybos narys, ir Charles Ze- 
kas, Brighton Taupymo ir 
skolinimo b-vės direktorių ta
rybos pirm., grįžo iš ilgesnių 
atostogų Floridoje.

— Povilas Aleksandravičius, 
Woodhaven, N. Y. ilgametis 
Naujienų skaitytojas, mirė 
kovo 20 d. Velionis buvo sąmo
ningas lietuvis, palaidotas vie
tos kapinėse.

— Vladas Rasčiauskas, ke
lionių biuro prezidentas, ket
virtadieni vienai savaitei iš
skrenda į Švediją, Norvegiją 
ir Suomiją, kur tyrinės naujas 
turizmo sąlygas. Ilgėliau jis 
tikisi užtrukti Suomijoje, Hel
sinkyje.

SAVININKAS PARDUODA 12 butų 
5 metų namą. Modernūs Įrengimai, 
$24,000 pajamų per metus. 26-tos ir 

Austin apylinkė.
Cicero. Tel. 863-2231.

DĖMESIO!
Skubiai, pigiai dėl ligos parduodamas 
medinis namas. 2 aukštų po 7 kam
barius, po 4 miegamus. Sklypas. 
Alum, langai. Naujas stogas ir nu
tekėjimo vamzdžiai. 2 mašinų mūri

nis garažas. $13,000. 
4511 So. HERMITAGE 

Skambinti 927-9507

PAVASARIO SAULĖ
ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 

Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. 'Garažas. Sausas Įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė. S22,400.

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. vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant. Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. $31,000.

TVIRTAS 6Ū2 KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Federaiiniy ir valstijos pajamy 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME T. AX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY 
295] W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

POET S CROOKED CANE—Poet William Wordsworth 
hiked 175,000 miles to reach into every corner of his beloved 
Lake District, about which he wrote “Daffodils.” His descend
ant Giles Wordsworth is making a spring visit here to invite 
Americans to visit one of the world’s most unspoiled beauty 
spots.

♦ Daniel P. Coman, Demo
kratų kandidatas iš 3-čio U. S. 
Kongreso distrikto ir George 
R. Coman dalyvaus IV-sios Tšš 
Vajaus lėšų telkimo bankete 
Beverly Country Club šeštadie
nį, balandžio 22 d. Taip pat su
tiko dalyvauti Joseph N. Kulys, 
Kandidato Daniel P. Coman’o 
Administrative Assistant. (Pr).

♦ Chicagos Lietuvių Operos 
valdyba praneša, kad šio sezono 
operos bilietų užsakymai paštu 
į Banaičio “Jūratės ir Kastyčio” 
operos premjerą balandžio 29 
d. ir balandžio 30 d. spektakli 
priimami tik iki balandžio 22 d. 
vakaro. Vėliau išsiuntusieji už
sakymus, gali nebegauti bilietų.

Visi užsakiusieji bilietus Mar
giniuose, bet dar jų neatsiėmu- 
sieji, prašomi atsiimti iki ba
landžio 23 d., 1 vai. po pietų. 
Marginiai sekmadieniais atida
ryti nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. 
popiet.

Bilietai j visus spektaklius 
gaunami Marginiuose, 2511 W. 
69th St. Bilietų kainos: prem
jerai — 8, 7, 5 dol. parteryje; 
10, 8 ir 5 dol. balkone. Kitiems 
spektakliams — 9. 8, 6, 4 dol. 
parteryje ir 9, 7, gr 4 dol. bal
kone.

Marginiuose gaunamas ir 
operos libretas, kurio kaina tik 
1 dol.

Paštu bilietai užsakomi kartu 
su čekiu šiuo adresu:

LITHUANIAN OPERA
6905 So. Artesian Ave.

Chicago, III. 60629

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tol.: REpublIe 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

iJX 3-1775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

♦ Gen. M. Rėklaitis, T. Blins- 
trubas, pik. A. Rėklaitis, A. Lau
raitis, C. Modestavičius, Ign. 
Andrašiūnas ir A. Juškevičius 
dalyvauja su žmonomis IV-sios 
Tšš Vajaus lėšų telkimo ban
kete Beverly Country Club, ba
landžio 22d. Remkime laisvojo 
pasaulio šokantį jaunimą, kuris 
atvyksta Į šią šokių šventę! Au
ka 100 dol. asmeniui. Bilietų rei
kalu skambinti 
865-1456 arba 
7-8600. (Pr).

L. Dargienei, 
J. Evans RE

♦ St, Vaičius, gjw. Chicagoje, 
buv. Marijampolės cukraus fab
riko direktorius, Įteikė 1000 dol. 
IV-tosios Tautinių šokių šven
tės vajaus lėšų telkimo komite
tui, tapdamas šventės mecena
tu, ir taip pat dalyvaus bankete 
Beverly Country Club, kuris 
įvyks šį šeštadienį, balandžio 
22 d. Vajaus komitetas St. Vai
čiui taria nuoširdų ačiū. (Pr).

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

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

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

10 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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr, 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara-
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500

6 KAMB. MOR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karšta vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

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

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

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

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

HOMr INSURANCE.
Call: Frank Zapolii 
J20«’A W. 95th St.

GA 4-8654

» tie Conor

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

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

. , .TEL. — 776-5888
Aniceta* Garbačiauskas, tav.




