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LAOSE SUSITARTA DEL KARO PALIAUBŲ
nKOVO MĖN. KREMLIUS PRADEDA 

KOMPARTIJOS NARIU VALYMĄ
MASKVA. — Sovietų Sąjungos komunistai pergyvena nerimo 

dienas, nes kovo mėnesį prasidės partijos narių bilietų — liudijimų 
• pakeitimas. Visos narių kortelės bus surinktos ir išduotos naujos, 
tačiau ne visi jas gaus. Tas ir kelia narių baimę, nes partija šito
kiu būdu atliks narių valymą. Tai pirmas naęių kortelių pakeiti
mas nuo 1954 metų, kada daug kas neteko kortelių ir su jomis 
savaime einančių privilegijų. “Pravda” pirmadienį bandė nura
minti savo skaitytojus, kad kortelių pakeitimas nereiškia didesnio 
partijos valymo, kokie būdavo dažnaipraktikuojami Stalino laikais, 
tačiau “dokumentų pakeitimas nebus ir paprastas mechaninis 
veiksmas, duodant naujus bilietus už gautus senus“, sako “Pravda”.

RYTOJ PRASIDĖS LAOSO PALIAUBOS
VIENTIANE. — Vakar Laoso premjeras princas Souvanna 

Phouma paskelbė, kad derybose su vietiniu komunistu — Pathet 
Lao vadu — Phoumi Vonkvichit susitarta trečiadienį pasirašyti 
Laoso karo paliaubų sutartį, paliaubos prasidėtų nuo ketvirtadienio 
vidurdienio, vietiniu Laoso laiku. Smulkesnių žinių apie tą susita
rimą nėra. Nežinia, ar sutartis apima ir politinį Laoso ateities iš
sprendimą, nesakoma, kada ir kaip bus atitraukta svetima kariuo
menė. Sakoma, kad Laose yra apie 65,000 šiaurės Vietnamo ka
reivių. Komunistai reikalauja, kad būtų išvežti ir visi amerikiečiai 
patarėjai ir kariniai ekspertai, kurie padėdavo Laoso vyriausybei 
gintis nuo komunistų puolimų.

Partijos laikraštis nurodo, kad 
kai kurios partijos grupės jau 
pradėjo šalinti narius, kurių “el
gesys nesiderina su aukštu par
tijos nario pašaukimu”. Laikraš
tis neduoda jokių skaičių, kurie 
rodytų, kiek naujas valymas pa
lies partijos eiles. Vedamasis 
pirmame puslapyje tačiau kvie
čia visus į kovą prieš apsnūdi
mą ir .neveiklumą partijos na
rių eilėse. Nariai turi duoti ki
tiems pavyzdį, kaip atsidavusio, 
veiklaus ir pavyzdingo kovotojo 
už Sovietų Sąjungą. Tokių “ko
votojų” visoje šalyje turėtų būti 
14.5 milijonai. Toli gražu ne vi
si “kovoja”. Dauguma pasiten
kina tik partijai priklausymo ne
šamomis lengvatomis ir privile
gijomis.

Sovietų spauda neslepia, kad 
per praėjusius 6 mėnesius par
tijos grasinimai išskryninguoti 
neveiklius narius davė rezulta
tų. Virš 16,000 Kazachstano par
tijos narių-ir virš l"0,000 Krasno
jarsko narių, tūkstančiai kituo
se miestuose ir provincijose stai
ga suaktyvėjo ir “po pasitarimų 
su aukštesniais partijos veikė
jais staiga pasidarė veiklesni”, 
rašo “Pravda”. Daug kas buvo 
įspėtas, daug kas sekamas ir 
“aiškinamas”, daug kam praneš
ta, kad kilo abejonė, ar jis ir to
liau galės partijai priklausyti.

“Pravda” sako, kad viena iš 
partijos valymo priežasčių yra 
partijos narių “kompozicija”. 
Pasirodė, kad, 1971 metų statis
tikos žiniomis, tik 40 nuošimčių 
partijos narių yra darbininkai, 
o valstiečių nuošimtis siekia tik 
15%. Apie 45% visų narių yra 
“baltakalnieriai”, įvairių įmonių, 
ūkių, įstaigų biurokratai, direk
toriai. Tokia statistika daro so
vietų partijai gėdą prieš kitų ša
lių komunistų partijas, kurios 
skelbia, kad komunistų partija 
tai darbo žmonių partija. Tuo 
tarpu, sovietų komunistų parti
jos pusę narių sudaro “naujieji 
kapitalistai”. Partijos bilietų 
pakeitimas ir bus proga partijos 
vadovybei pakeisti tą santykį 
darbininkų ir valstiečių naudai.

Prezidentas lankė 
unijų vadovybę

BAL HARBOUR. — Preziden
tas Nixonas pirmadienį susitiko 
su darbininkų unijų federacijos 
vykdomąja taryba ir pareiškė 
jai, kad vyriausybė viską daro, 
kad maisto, ypač mėsos, kainos 
sustotų kilusios, nes tą kilimą 
daugiausia jaučia darbininkų 
šeimos. Prezidentas pranašavo, 
kad kainų kilimas gali užsitęsti 
dar šešis mėnesius, tačiau pb to 
turėtų sustoti ir išsilyginti.

Per paskutinius 12 mėnesių, 
pagal vyriausybės vedamą sta
tistiką, maisto kainos pakilo 5.7 
nuošimčius, o mėsa pabrango net 
12.4%. Vyriausybė atšaukė su
varžymus įvežti mėsą iš užsienio. 
Kitos priemonės, laukiama, kai-

—

Haifongo uostas, kur dėl amerikiečig minę gali plaukioti tik nedideli, mediniais dugnais lai
vai. Šiomis dienomis amerikiečiu mi negaudžiai pradės miny ieškojimo ir naikinimo darbą.

INDIJOS MILIJONAI GRESIA BADAS 
I

v, NEW DELHI. — Pirmadienį buvo atidarytas Indijos par- 
ROMA. — Vatikanas paskelbė, lamentas, tačiau penkios politinės partijos boikotavo prezidento 

__ ’ kalbą ir atidaryme nedalyvavo, reikšdamos protestą prieš vyriau-kad 1974 m. spalio mėn. šaukia- kalbą ir atidaryme nedalyvavo, reikšdamos protestą prieš vyriau- 
mas Ketvirtas Vyskupų Sinodas sybės veiksmus kovojant su maisto trūkumu Indroje. Pernai Indi- 
‘ modernaus pasaulio suevange- je buvo didelė sausra, pakenkusi javų derliui. Atsargos sandėliuose 
linimui”. Paskutinis sinodas tu- j * • - - - -
rėjo 212 balsuojančių dalyvių ir priklausys nuo metinio monsūno lietaus, kuris turi prasidėti bir- 
nemažą skaičių stebėtojų. Sino- j gelio mėn. Jei bus daug lietaus, tai Indija, pripirkusi grūdų iš 
das yra patariamasis popiežiaus Amerikos, gali tikėtis išvengti didesnio bado. Jei lietaus nebus pa- 
organas.

SANTO DOMINGO. — Do-!
mininkonų spauda paskelbė, kad •

labai sumažėjo ir penkiose provincijose žmonėse jau badauja. Daug

kankamai, Indijos milijonams gresia badas.

_ ~ ................., Iš opozicijos tik komunistai
susišaudyme žuvęs ir palaidotas dalyvavo atidaryme ir nekri- 
iš Kubos atplaukęs vienas iš 10 j Pikavo vyriausybės. Opozicija

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

1$ VISO PASAULIO

TEL AVIVAS. — NYT kores
pondentas iš Izraelio praneša, 
kad okupuotose vakarinio Jorda
no žemėse Izraelis tiesia didelį, 
šešių linijų, vieškelį, apie kurį 
nieko nekalba Izraelio ministe
rijų pareigūnai. Kelias esąs apie 
10 mylių į vakarus nuo Jordano 
upės ir eina lygiagrečiai su ja. j

. io lYuuvo aupiaiLA^o vięuao id iv ♦

. vyru buvo pulkininkas Francis--nekaltina valdžios dėl lietaus sto-
co Caamano-Deno, kuris vadova- Į 
vo sukilėliams 1965 metų sukili-1 *--------------------
me. Jis dingo 1967 m. iš Londono'nenoro Prisipažinti, kad gresia 
ambasados ir pasislėpė Kuboje. |Jav^ stoka’ ^užsakė laiku kvie-

BEIRUTAS. —• Libano spau--^ Amerikoje. Indija perka 
da paskelbė, kad Irake buvo su-|kviečn* už 200 miLdoL ir už 
šaudyti 17 karininkų, kuriems. auma gauna milijonus tonų.
nepavyko nuversti Hassan ai 
Bakr valdžios. Suimtų po suki
limo skaičius siekiąs šimtus.

WASHINGTONAS. — Sena
torius Fulbrightas pareiškė te
levizijoje, kad jis pritartu Ame
rikos paramai šiaurės Vietnamui, 
tačiau siūlytų tą paramą skirti
ne tiesioginiai, bet per Jungtines J1?1?. ^tsar2°s Sandruose javų 
Tautas j kiekiai sumažėjo dėl karo su Pa-

BONA. - V. Vokietijos vyJkistan“- Vienų milijonų tonų te- 
riausybė paskelbė naujų biudže- k? badaujančiai Benga
lų ir taupymo programų. Pake- kurl ankįc,au b“vo Rytm.s 
liamos gazolino kainos ir gautos ™,‘1?°_ną t0."*
lėšos bus naudojamos viešajam 
transportui. Daug pajamų tu 
rį vokiečiai mokės didesnius mo
kesčius. '_______ _______
taupyti didelėmis bankų palūka
nomis.

teko išdalinti 10 milijonų ben- 
I galų pabėgėlių, kurie nuo pakis- 

_jtaniečių persekiojimo atbėgo į 
Vokiečiai skatinami i ... *

I Opozicija kaltina valdžią, kad 
|ji nepasirūpino pakankamu kie- 

"“BELFASTAS. - šiaurės Ai- ki" tr’5’, \r irigacijos šuliniams 
rijoje slapukai šauliai du pašti-\"ebuvo e ektros energijos. Sėk- 
ninkus nušovė ir trečia sužeidė.1 osJr- T“ C ,‘1?
Policija įtaria protestantus. | kyšininkams kūne valdo Indi- 

FLINT. - Michigane mirė plot“' N"_? "Užmingu 
Charles Stewart Mott, milijonie-| valdininkų kenčia gyventojų ma- 
rius, buvęs General Motors vice-1ses' .
prezidentas ir direktorius. 97 m.l šalia gresiančio bado, Indijos 
amžiaus. Jis buvo didžiausias
GM akcininkas.

+ Tai land i jos valdžia prane
šė, kad komunistų planai rodo, 
jog jie per ateinančius trejis me
tus bandys užimti žemės plotus 
Tailandijoje.

nų kilimą sustabdys. Blogiausia, 
kad patys Amerikos vartotojai 
nereaguoja į kainų kilimą ir mo
ka tiek, kiek parduotuvės prašo. 
Jei vartotojai kiek sumažintų 
pirkimą, kainų kilimas greičiau 
sustotų.

Unijų vadai prezidentą šiltai 
sutiko, priėmė jo pareiškimus 
plojimais ir pažadėjo netrukdyti 
vyriausybės priemonių vykdy
mui.

kos, tačiau kaltina, kad premje
rė Gandhi dėl paiko išdidumo ir

Jei ji būtų užsakiusi kviečius 
anksčiau, vasarą, prieš sovie
tams užperkant didelius kiekius, 
tai būtų gavusi už tuos pačius 
200 mil. dol. tris mil. tonų kvie
čių, kurie paskutiniu metu labai 
pabrango.

Indijos vyriausybė aiškinasi, 

opozicijos partijos kritikuoja 
Gandhi vyriausybę dėl didėjan
čio nedarbo, kylančių kainų ir 
politinių neramumų Andhra 
Pradesh provincijoje, kur teko 
pasiųsti kariuomenę numalšinti 
įvairių demonstracijų.

Tūkstančiai valstiečių dėl sau
sros paliko žemę ir pradėjo elge
tauti miestuose. Valdžia sam
do ūkininkus tiesti kelių, kasti 
kanalų, skaldyti akmenų už 30 
centų per dieną. Per metus In
dijos gyvehtojų skaičius padidė
ja 13 mil. Jiems duonos vis daž
niau pritrūksta.

NEW YORKAS. — čia mirė 
Frank Costella. 82 m., vadina
mas gangsterių visoje Ameriko
je premjeru.

♦ Pietų Vietname kiek suma
žėjo paliaubų laužymas. Viet 
Congas pagrasino nepaleisti dau
giau pietų vietnamiečių belais
vių, kol Saigono valdžia nepaleis 
politinių kalinių.

♦ Senato komitetas svarstė 
vakar reporterių apsaugojimo 
klausimą. Daugumas liudininkų 
teigė, kad laikraščių bendradar
bis neprivalo pasakyti valdžiai, 
iš kur jis gavo informacijas sa
vo straipsniui.

+ Chryslerio bendrovė atšau
kia iš rinkos 100,000 naujų 6 ei- 
linderių automobilių, kurie turi 
blogai veikiančias gazolino pom
pas.

+ Londone trys vyrai su kau
kėmis puolė Indijos komisijonie- 
riaus — ambasadoriaus įstaigą, 
primušė ir surišo tarnautojus. 
Susišaudyme su policija du vy
rai žuvo, o trečiasis buvo sužeis
tas.

+ Apie 100 protestantų siau
tė Belfasto katalikų rajone, dau
žydami langus ir mušdami kata
likus. Jie sudegino vieną auto
busą.

Teismo pasmerktas buvęs 
Illinois gubernatorius Kerner to
liau gauna algą, kaip Apeliacijos 
teismo teisėjas — 42,500 dot. 
per metus. Jis yra pirmas Ape
liacijos teismo teisėjas apkaltin
tas, teistas ir pasmerktas per 189 
metų to teismo istoriją.

+ “Chicago Today”, komen
tuodamas Remerio nuteisimą, 
sako, kad dabar prokuroras ap
kaltins visa eilę kitų politiku, 
turėjusių arklių lenktynių stadi- 
jonų akcijų. Jų tarpe esąs Cook 
apskrities tarybos prezidentas 
George Dunne, atstovas Dan Ros- 
tenkowski, keli teisėjai ir Spring 
fieldo legislatures nariai.

+ “Chicago Today” vakar 
įsidėjo ilgą Romos Olšauskas iš 
Cicero laišką apie pavergtas tau
tas ir lietuvių kovą prieš sovietų 
priespaudą.

Lindy Boggs, Now Orleans pirminiuo
se rinkimuos* laimėjo teis* kandida
tuoti j kongroM- Ji nori laimėti vist#, 
kurlg turėjo jos vyras Halo Boggs, din

gos tu nadidoliu lėktuvu Aliaskoje.

Prancūzų ginčas 
dėl Petaino kūno
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

snauda vėl karštai svarsto sena 
rinča. liečianti maršalą Henri- 
Philipne Petaina, kurio karstas 
dingo iš nedidelės salos lie d’Yeu, 

_ esančios prie Prancūziios kran- 
~ to Atlanto vandenyne. Nors mar

šalas buvo I-moio Pasaulinio ka- 
i ro herojus, vadovavęs Verdeno 

. į mūšiui, jis po II-troio Pasaulinio 
jkaro buvo teistas kaip kolabo- 
i rantas su vokiečiu okupantu, nu-

Komisijos nebaigė 
organizuotis

SAIGON AS. Pietų Vietna- teistas sušaudyti, vėliau mirt’es 
me taika ateina labai pamažu, bausmė pakeista į kalėjimą iki 
nes Paryžiaus sutartyje numa- gyvos galvos, 
tytos komisijos dar nepradėjo į ’ Petainas kalėjo toje saloje ir 
savo darbo Pagrindinės komisi- ten mirė 1951 metais, sulaukės 
jos yra dvi. Viena tarptau- 95 metų. Prancūzijos dešinieji 
tinė, sudaryta iš Kanados, Len- karštai jrodinėio, kad Petainas 
kijos, Vengrijos ir Indonezijos Prancūzijai niekuo nenusikalto 
karininkų. Ji vadinama Inter- jr reikalavo, kad jo kūnas būtų 
national Commission of Control palaidotas kartu su Verdene žu- 
and Supervision, arba inicialais vusiais kariais. Kairieji priešta-

ICCS. į ravo, grasino demonstracijomis
Tos komisijos šio mėnesio pir- , streikais. Tuometinė vyriau- 

mininku yra kanadietis Michel sybė pabijojo Petaina po mir- 
Gauvin. Jis pareiškė, kad komi- ties “išteisinti” ir paliko jo kūną 
sija prižiūrės ne tik karo paliau- toje saloje, kur jis kalėjo ir bai- 
bų vykdymą, bet ir amerikiečių kė gyvenimą, 
kareivių išvežimą bei ginklų tie- ! Petaino kūno dingimas sukelia 
kimą Saigono vyriausybei, kad naują rūpestį Pompidou vyriau- 
nebūtų laužomi Paryžiaus sutar- sybei, nes kovo 7 ir 11 bus par
ties nuostatai. jlamento rinkimai. Jei iki to lai-

Pirmininkas nusiskundė spau- ko maršalo kūnas bus rastas, 
dai, kad ICCS veikla nėra deri- ’ vyriausybei teks padaryti spren- 
nama su kitos komisijos darbais 
— Four Party Joint Military 
Commission veikla, ši komisija 
trumpai vadinama CJMC (Cent
ral Joint Military Commission) J h atsinaujinti ir tas gali pa- 
Ji dar neparūpino savo atstovų kenkti degolininkų partijai. 
P. Vietnamo apylinkių koman- ‘ Spauda spėlioja, kad marša- 
doms, tik sudarė apygardų gru-,lo Petaino kūną galėjo pagrobtil^ali tik spėlioti. Komunistų tie- 
pes, išskyrus Hue miestą, kur dešinieji prancūzai, gyveną Is-1 kimą toliau persekioja Amerikos 
dar nėra Viet Congo atstovų. Be panijoje, nes kapinėse buvo ras- lėktuvai, Laoso vyriausybei pra- 
jų šioje CJMC grupėje yra š. tas ispanų kalba laikraštis. Ka-Išant- 
Vietnamo, P. Vietnamo ir Ame- po cementinis dangtis buvo per- T 0 
rikos karininkai. Tarptautinė skeltas ir plyšys buvo užkištas 
komisija neprivalo paliaubų įgy- laikraščiu ir užtempliotas dar 
vendinti, pareiškė jos pirminin- nesustingusiu cementu. Karstas 
kas, jai tenka tik stebėti ir nu- svėrė 1,760 svarų, todėl policija 
statyti kas ir kur laužo Pary- 5o dar ieško saloje, galvodama, 
žiaus sutartį. Paliaubų įgyven- kad tokį sunkų daikta grobikai 
dinimas priklauso karinei ko- negalėjo nepastebėti iš salos iš- 
misijai, kuri dar nebaigė orga- gabenti, 
nizuotis. I Prancūzijos karo veteranų są-

1 junga jau pareiškė, kad Petaino 
j kūno laidojimas tarp žuvusių 
, karių būtų veteranams nepriim
tinas.

dimą ar jį grąžinti į sala ar pa
laidoti karinėse kapinėse. Pran
cūzijoje nuomonės šiuo klausi
mu dar labai skiriasi, ginčas ga-

Svarstys Amerikos 
ir rinkos santykius

LONDONAS. — Britanijoje 
lordas Harlech, buvęs Sir David 
Ormsby Gore — ambasadorius 
Washingtone, paskelbė, kad ne
tolimoje ateityje bus šaukiama 
plati konferencija, kuri svars
tys Europos Rinkos ir Amerikos 
santykius. Bus kviečiami ne vy
riausybių nariai, bet įvairių val- 

1 stybių pramonės, politikos, dar- 
| bo unijų, universitetų atstovai 
Konferencija įvyks Amsterdame 
kovo 26-28 dienomis.

Amerikos delegacijoje numa
tyti New Yorko gubernatorius

Kita žinia, paskelbta AP agen
tūros, atėjo iš Kambodijos, ku
rios prezidentas Lon Nol. Ame
rikos soaudžiamas, pažadėjęs pa
sitraukti iš pareigu ir išvažiuo
ti į Havajus gydytis. Jis prieš 
dvejis metus buvo gavęs širdies 
smūgį ir buvo dalinai suparaly- 
žuotas. Maršalas Lon Nol savo 
vietą paliksias buvusiam prem
jerui Sirik Matak. kuri ameri
kiečiai Kambodijoje labai ver
tino kaio teisinga ir energingą 
vyriausybės galvą. Jis yra, be 
to. nuversto princo Sihanouko gi
minaitis ir turima vilčių, kad jam 
bus lengviau susitarti «” asilė
je gyvenančiu princu ir jo šali
ninkais dėl Kambodijos ateities.

Neaišku, kiek itakos turėjo į 
Laoso padėties išsprendimą dr. 
Kissingerio lankymasis Hanojuj 
ir Pekine. Nėra abejonių, kad 
Laoso taikos klausimas tuose 
pasikalbėjimuose iškilo. Dar vi
sai neseniai Laoso taikos viltys 
buvo labai tolimos, nes komunis
tai statė visai nepriimtinus rei
kalavimus. Galimas daiktas, kad 
Hanojus padarė vietiniams Pa- 
thet Lao vadams savo spaudimą.

Dar tik vakar Amerikos spau
da skelbė žinias, gautas iš Pen
tagono žvalgybos valdininkų apie 
komunistų jėgų stiprinimą Lao
se. žvalgyba pastebėjo per pra
ėjusį mėnesį 250 tankų, 122 mm. 
artilerijos pabūklų ir 50 šarvuo
tų automobilių iš šiaurės Viet- 
•namo traukiant į pietinį Laosą. 
Sakoma, kad karinės medžiagos 
atvežta virš 1,300 tonų. Sieną r 
Laosą peržengė ir apie 15,000 
šiaurės Vietnamo kareivių. Ar 
tos jėgos skirtos Laoso mūšiams, 
ar vėlesniam perkėlimui į Pietų 
Vietnamą, žvalgyba nežino ir

Laoso premjeras yra, vadina
mas, neutralistas, bandąs išlai
kyti balansą tarp komunistų ir 
dešiniojo sparno politikų ir kari
ninkų. Dešiniųjų vadai pagrasi
no. kad jie neleis parduoti Lao
so komunistams. Dabartinis gy
nybos ministeris Champassak 
ir viešųjų darbų ministeris Sa- 
nanikonė yra dešinieji. Juos re
mia kariuomenės generolai, ku
rių vadas yra Tailandijoje apsi
gyvenęs buvęs gen. Phoumi No- 
savan, pabėgęs 1965 metais po 
nepavykusio perversmo. Jis pa
laiko su kariuomene Intose glau
džius ryšius ir, gal. būtų paėmęs 
Laoso valdžią, jei jį remtų ame
rikiečiai. Amerika tačiau remia 
neutralistą princą Souvanną 
Phouma, kuris dabar paskelbė 
susitarimą su komunistais.

Rockefelleris. buvęs valstybės 
sekretorius Dean Busk, buvęs iž
do sekr. Henry Fowler ir valsty
bės, buvęs pasekretorius Eugene 
Rostow.

Konferencija greičiausiai pa
liks kokį nors komitetą, kuris pe
riodiškai duotų pasiūlymus, kaip 
sustiprinti, pagerinti ryšius tarp 
išplėstos Europos Rinkos ir Jung
tinių Amerikos Valstybių.



T noai. bet drūtai,

APIE DARBŠČIĄ KANADĄ
p risią LSS Suvažiavimu: skautininkas Kazys Batūra

Kanados rajone skautų-čių vienetai veikia Toronte, Montrea- 
lyje Londone, Ont., Hamiltone, St. Catherines - Niagara ir Delhi. 
Ha j one yra apie 520 skautų ir skaučių.

v. s. KAZYS BATŪRA, 

Kanados Rajono skautp-čiu Vadas

šventės ir renginiai

nes, ps. G. Šerno ir ps. P. Regi
ne. Kelionėje dalyvavo 40 skau
čių ir 7 skautai iš. JAV, 52 skau
tės ir 33 skautai iš Kanados, 20 
asmenų Toronto tautinių šokių 
grupė (kone visi skautai), va
dovaujama ps. J. Karasiejaus ir 
s. R. Karasiejienės ir pagaliau 
28 skautų tėvai bei kiti lietuviai. 
Organizatoriai turėjo du tikslus: 
stovykla Vokietijoje ir ekskursi
jos po 5 V. Europos valstybes. 
Abu tikslai pasiekti. Mes paro
dėm, kad esame gyvi ir sąmo
ningi ne tik uždaram veikime, 
bet ir plačiam tarptautiniame gy- 

' vertime.
Kanados lietuvių skautų 
bendradarbiavimas su kitų 

tautybių skautais

Rajono vietovėse, be skautiš
kų švenčių, skautams atskirai 
rengiama Vasario 16 šventė. 
Tikslas daugiau įsąmoninti 
jaunimą į nepriklausomybės 
šventės minėjimo prasmę. Bend
ruomenės rengiamose Vasario 16 
šventės minėjimuose skautai ir 
skautės yra aktyvūs dalyviai, o 
magesnėse vietovėse vieni iš tos 
šventės organizatorių.

Be švenčių yra ruošiama: Ka
ziuko Mugės, bazarai, bendros 
Kūčios ir t. t. Pelnas, gauna
mas iš parengimų, naudojamas 

; skautų reikalams ir yra skautų 
vadovybės kontrolėje.

Stovyklos
Kanados rajono skautai-skau- 

- tės stovyklauja dviejose stovyk
lose — skautų-skaučių stovyklo
je Romuvoje ir Montrealio ben- 
druomenės Baltijos stovykloje. 
Stovyklos paprastai trunka 2 sa
vaites.

1972 metais Romuvos stovyk
loje stovyklavo apie 300 skau
tų-skaučių. Be to, įvyko atskira 

Jūrų skautų ir skaučių 50 m. ju
biliejinė stovykla. Abiejose sto
vyklose stovyklavo ne tik Kana
dos skautai, bet ir sesės-broliai 
iš JAV; Detroito. Rochesterio, 

^Buffalo ir kitų vietovių. Balti
jos stovykloje stovyklavo apie
60 skautų-skaučių. Tokiu bū
du, Kanadoje stovyklavo apie 
480 skautu ir skaučių.

Suvažiavimai

Kas metai kviečiamas prieš- 
Stovyklinis vadovų ir vadovių 
Suvažiavimas aptarti praeitųjų 
metų stovyklavimo trūkumams, 
programoms, bendros tvarkos ir 
ūkio reikalams. Kartu numato
ma vadovybė būsimoms stovyk
loms, nagrinėjamos naujos idė
jos geresniam stovyklų pravedi- 
mui. Nuo rajoninių vadovų su-
važiavimų atsisakyta, nes. kaip 
praktika parodė, jie nėra pras
mingi, o kai kuriais atvejais net 
ir žalingi. Mano manymu, va
dovų suvažiavimai turėtų būti 
organizuojami sąjunginiu mas
tu: j:e yra naudingi ir jaunimo 
mėgiami.

Kelionė Europon Į I SS at
kūrimo 25 m. jubiliejinę 

stovyklą
Kanados rajono vadovybės 

iniciatyva ir pastangomis buvo, 
suorganizuota 183 asmenų ke
lionė į Europą. Organizacinį dar
bą atliko sudarytoji komisija iš 
ra'ono vado v. s. K. Batūros, s. 
M. Vasiliauskienės, s. D. Keršie-

1967 m. Kanados rajone buvo 
atnaujinti ryšiai su kitų etninių 
gr. skautų vadovybėmis. Per ei
lę metų buvo aptarta etninių gru
pių skautų padėtis ir veikla Ka
nadoje. Jų priimti nutarimai bu
vo persiųsti Kanados skautų są
jungai. Po keleto konferencijų 
buvo priimtas susitarimas ir 
gautas raštas, nusakąs etninių 
skautų padėtį ir veiklą Kanadoje. 
Svarbesnieji punktai yra:

1) Lietuvių skautų vienetai 
registruojasi Kanados skautų 
sąjungoje.

2) Lietuvių kilmės skautai tu
ri teisę sudaryti savo tautybės 
skautiškus vienetus Kanadoje.

3.) Vienetai turi teisę veikti 
ir vadovautis pagal lietuvių skau
tų vadovybės nustatytus potvar
kius, tobulintis lietuvių skautų 
vadovybės rengiamuose vadovų 
kursuose.

4) Lietuvių skautai turi teisę 
dėvėti savo tautinę uniformą ir 
Ženklus, kartu dėvint ir Kanados 
skautų sąjungos ženklą, savo 
sueigose kalbėti gimtąja kalba, 
puoselėti savą kultūrą, tradici
jas.

5) Pasaulinėse stovyklose lie
tuvių skautų vienetai dalyvauja 
Kanados skautų globoje, dėvint 
savo tautinę uniformą ir iške
liant savo tautinę vėliavą Kana
dos pastovyklėje.

Skautų-skaučių stovyklavietė 
Romuva

1972 m. Romuva atšventė savo 
įkūrimo dešimtmetį. Vieningos 
ir sutartinai dirbančios vadovy
bės veikimas atkreipė visuome
nės dėmesį ir pritraukė naujų 
rėmėjų, kurie stambiomis auko
mis (net po keletą tūkstančių 
dolerių) įgalino stovyklą plėsti 
ir tobulinti. Be anksčiau minėtų 
skautų ir jūrų skautų stovyklų, 
1972 m. Romuvoje vyko II pa-

MliKO BROLIAI SU BALTAIS APSIAUSTAIS

praleidžia Kūčias Rako miške.
J. Kapačinsko nuotr.

SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell !3L, Chicago, I1L 60629
> ; METAI Ar. 8 (402)

KAZIUKO SEKLYČIA RAKO MIŠKE ŽIEMA

V«win« Chicago; Lituanicos tunto užuovėja ir valgykla dabar rami: po 
sniego patalu

VEipAI 
IR

DARBAI
★ Chicaga laukia Kaziuko Mu

gės, kuri įvyks kovo 4 d., sek
madienį. Kodėl laukia? Visi ži
no, kad Jaunimo Centras papla
tėjo, siekdamas suteikti daugiau 
erdvės ankštai susispausdusioms 
mūsų organizacijoms, sambū
riams bei įvairiausiems lietuviš
kiems renginiams. Savoji visuo
menė Jaunimo Centro užmojus 
suprato, ir dabar mus džiugina 
ir gaivinna pagausėjusios patal
pos, atitinkančios bėgamojo me
to reikalavimus.

Daug lankytojų apgailestau
davo, kad Kaziuko Mugėse iš 
tikrųjų ankšta, šiemetinė mugė 
bus naujiena — didesnė, plates
nė (įskaitant naujas patalpas) 
ir, kiek teko patirti — įmantres
nė muginiais dirbiniais.

Tik nepamirškime: Kaziuko 
Mugė atidaroma 10 vai. ryto. 
Atvykusioms penktą vai. po pie
tų gali tekti tik stebėti baigia
muosius šlavimo darbus.

Koresp.

s. ROMAS RAČIŪNAS, 

ilgametis Rako stovyklavietės direktorius

saulinio lietuvių jaunimo kongre
so stovykla. Už stovyklavietę te
buvo paimtas nedidelis atlygini
mas faktinėms išlaidoms. Tat 
buvo auka Jaunimo Kongresui. 
Romuvoje 1972 m. stovyklavo 
apie 1000 asmenų. Per dešimtį 
metų Romuva pasinaudojo 3332 
stovyklautojai.

Jei jaunoji karta supras šios 
stovyklavietės svarbą ir dirbs 
taip sėkmingai, kaip dabar dir
bama - yra galimybių, kad šis 
gražus, uždaras lietuviškas kam
pelis galės priglausti ir mūsų 
tautines stovyklas.

v. s. K. Batūra, 
Kanados Rajono Vadas

★ ’’Skautų Aidas” Nr. 1, 1973. 
Dar nespėję šiame skautų sky
riuje paminėti naujo šiemetinio 
“Skautų Aido” numerio, jau 
abiejuose mūsų dienraščiuose 
(“Naujienose” . ir “Drauge”)' 
skaitėme gražius atsiliepimus. 
Abiejų dienraščių redaktoriai 
(be abejo — nesusitarę) pažy
mėjo, kad “Skautų Aidas” savo 
medžiaga įdomus ne tik skau- 
tams-ėms, bet ir visiems, ypač 
jaunimui.

“Skautų Aido” pirmojo šių me
tų numerio turinys.

“Suvesdami statistikas, pami
nėkime” (trejų metų apžvalga), 
“Ta amžina jūra — ji kalba 
mums apie Viešpatį”, “Skautų 
Aido” praeities puslapiuose”, 
“Svarstome apie skautavimą, 
tautinę kultūrą”, “Gimtosios kal
bos ir tautinės kultūros ryšiai”, 
“Seniau ir dabar“, du galvosū
kiai jauniesiems, “Broliams ir 
sesėms — gamtos draugams”, 
“Baltijos pajūriu", viduryje: 8 
puslapių knygelė (pasaka) —Kj. 
Šimonio “Visgeida ir jo žirgas” 
su autoriaus piešiniais, “Baden- 
Powell pasakoja apie mankštą”, 
“Ar tikrai gandrai skrisdami 

miega?”, “Pirmieji skautiški 
pašto ženklai". Skyriuje “Laiko 
žodžiai” Lietuvos skautų įkūrė
jas Petras Jurgėla ir jo sūnūs 
su šeimomis dėkoja užjautu- 
siems a. a. Eleną Sofiją Jurgė- 
lienę. J. Rajeckas, Lietuvos at
stovas, dėkoja už sveikinimus ir 
dovaną — Liet. Skaučių Seseri
jos albumą. Toliau (paminimi, 
naujieji skautų-čių vienetų lei
diniai. pateikiama žinių iš “Mū
sų didžiosios šeimos”, pabaigoje 
— šypsenų puslapis — “Pro pa
lapinės plyšį".

Šis numeris (24 puslapių) la
bai gausiai iliustruotas: per 50 
nuotraukų, piešinių, braižinių, 
užsklandų.

★ Los Angeles. Tuntininkė s. 
L Vilkienė atsisveikina su tuntu. 
Vasario 10 įvyko paskutinis šios 
kadencijos tuntininkės s. L Vil
kienės vadovaujamas posėdis. 
Dalyvavo: s. I. Vilkienė, ps. D. 
Rasiulienė. ps. D. Balčienė, ps. 
B. Dabšienė. ps. L Bužėnienė, s. 
B. Juodikienė. ps‘. L. Vilimienė, 
ps. V. Radvenienė, B. N. Grinienė 
vyr. sk. si. S. Nefaitė, vyr. sk. 
si. O. Pakalniškytė, vyr. sk. psl. 
D. Araitė, vyr. sk. R. Vizgirdie
nė. jūrų skaučių vadovė V. Ke- 
valaitytė ir f ii. R. Kulikauskienė.

Buvo aptarti einamieji reika
lai; Vasario 16 sueiga, Kaziuko 
Mugė, skiltininkių kursai. Pri

statyta naujoji tuntininkė ps. 
Danutė Basiulienė

Iš pareigų pasitraukianti tun
tininkė s. Irena Vilkienė labai 
jautriai su vadovėmis atsisvei
kino, kiekvienai įteikdama gra
žiai įrėmintą tunto vadovių nuo
trauką su įrašu ir iš ilgos tauti
nės juostos atkirpdama juostos 
dalelę k ekvienai vadovei. Šiai 
rrogai juostą išaudė vyr. sk. v. 
si. Alma Vilkaitė.

Dž’augiamės kad iš »-ūpest:n- 
7ų rankų tuntas pere n.. į nema
žiau darbščias rankas.

★ Stovyklos Rako miške lie
pos 7-21. Chicagos skautų-čių 
šių metų vasaros stovyklos Ra
ko stovyklavietėje įvyks liepos 
7-21 d. Pobūdis ir apimtis iš
ryškės, paaiškėjus Jubiliejinės 
stovyklos vietai ir laikui.

šiemetiniai Rako miško val
dytojai. šių metų Rako stovykla
vietės administracinis komitetas 
sausio 14 d. ir vasario 2 d. įvy
kusiuose osėdžiuose pasiskirstė 
pareigomis ir aptarė įvairius 
stovyklavietės reikalus.

Komitetą sudaro stovyklavie
tės direktorius s. Romas Račiū
nas, v. s. Vaclovas Tallat-Kelp- 
ša, tuntų stovyklaviečių admi
nistratoriai ir tuntininkai-kės. 
Tuntams atstovauja; Aušros 
Vartų — tuntininkė v. s. A. Na- 
mikięnė, ądm. B. Bikulčius, Ker
navės — t-kė ps. Ę. šalčiūnienė, 
adm. M. Kiela; Lituanicos — 
t-kas ps. Sigitas SĄiknaitis, adm. 
Ą. Pocius; Nerijos — t-kė Ir. Re- 
gienė, adm. R. Dičius. Tuntų at
stovai pareigomis pasiskirstė: 
A. Pocius — pirm., B. Bikulčius 
— ižd., M. Kiela — sekr. ir R. 
Dičius — paežerės priežiūrai. 
Protokolų sekretore pakviesta 
Rūta Chiapetta.

One good lease* is the Payroll Savings 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
are purchased tturoegh the Plan. It’s 
helping Americans save more money 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Savings 
Plan is such an easy way to save. All 
SI do » sign up where you work and 

amount you specify is set aside from 
aaoh paycheck and used to buy UB. 
Savings Bonds. It's the easy way to 
bold a nest egg.

You’ve got your reasons to save money. 
There’s orient w*y to do it painlessly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

Why 
Americans own 
WWW00 

worth of 
US. Savings 

Bonds.

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.

NAUJIENOS
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Chicagos oras š varėj a
švaresnis Chicagos oras jau 

leidžia saulei įšviesti. Chicagos 
oras š varėj a. Dėl to nebėra abe
jonės, užtikrino Chicagos ap
linkos kontrolės komisionierius 
Wallace Poston.

‘Tai reiškia, kad žiūrėdamas 
aukštyn matai skaistų dangų. 
3us dar švaresnės dienos, kada 
marškiniai nebebus dulkini ir 
langai suodini. Ir emfizema ser
gantieji pajus, kad kvėpuoti yra 
lengviau”.

Per 20 stočių mieste, kuriose 
tikrinama oro švara, nustatyta.
kad dar 1970 metais mieste vie-i kurie savo 
name kubiniame metre oro buvo' viendegiu
vidutiniškai 105 mokrogramai 
dulkių, 1971 m. buvo 97,0, o per
nai 85. Dar teks kietai spausti, 
kol bus pasiekta 75 niikrogra- 
mų kaip nustatyta federaliniais 

3EROS DOVANOS
SIOS KF Y.:OS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Or. A. J, Cws»n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vieloje $4 00 dabar tik ...........  1. $3.00
Minkštais viršeliais tik .......     .............. $2.00

Or. A. J. Gusstn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik ............................ .......... ............. 1............. -_________ $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
A V1NIT IO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. čikagietės Įspūdžiai oku 

motoje Lietuvoje apsilankius 101 psl Kaina $1.00.

d. Jasmines, A KISS »N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
.prašymai, paimu is gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išteista, 
i 50 psl. Kaina $2.50

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

I>r. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLR Vy- 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istoriją. 

’41 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. -,

Jauguma šių knygų yra tinkamos "dovanos Įvairiomis progomis Jas ir 
vitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
•iruj hę perlaidą.

NAUJIENOS
•7XH <<oiiit< Halsted StneL Ciiirago III.

staudavtąis. ,
Kad nėra lengva grąžinti mie

sto aplinkai švarą, Poston primi
nėj ikad 1070 metais buvo paša
lintas iš .pareigų net Chicagos 
oro taršos kontrolės direktorius 
ir nubausti keturi didžiausieji 
plieno fabrikai, kurie teikė mie
stui melagingus pranešimus apie 
oro švarą.

Chicagos pramonė praeitais 
metais oro taršos kontrolei iš- 
le do $30 milijonų, o užpernai 
išleido $20 milijonų.

Sekančioji didžioji kova dėl 
švaresnio oro Chicagoje būsianti 
nukreipta prieš automobilius, 

išmetamu anglies 
(carbon monoxide)

dažnai sudaro oro stovį kritišką. 
Apskaičiuota, kad iki miesto 
centro kasdien ųuvąžiuoja ir iš
važiuoja po 250.000 automobi- 
Eų, sunkvežimių ir autobusų...



Los Angeles. Cal
Džiuginantis jaunasis prieauglis 
švytėjo Vasario 16-tos šventėje

Los Angeles ir apylinkių lie
tuviai, kaip jau rašyta, vasario 
11 d. paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės dieną, 1918 metų 
vasario 16. Iš ryto šv. Kazimiero 
parapijos sodyboje iškilmingai 
pakeltos JAV ir Lietuvos vėlia
vos. Po to gausiai žmonių daly
vavo bažnyčioje buvusiose pa
maldose.

Marshall mokyklos auditorijo
je buvusi akademija pradėta Al
to skyriaus pirmininko V. Čeka
nausko įžanginiu žodžiu. Kariai, 
skautai ir kitų organizacijų vė
liavnešiai išstatė scenoje vėlia
vas. Amerikos himną giedojo 
solistė J. čekanauskienė. Klebo
nas J. Kučingis paskaitė patrio
tinę maldą — invokaciją.

Lietuvos generalinis konsulas 
J. Bielskis publikai kalbėdamas 
trumpai žvelgė į Lietuvos pra
eitį ir reiškė gerų vilčių atei
čiai. Konsulas neseniai turėjo 
operaciją. Po ligos į visuomenę 
vėl sugrįžusį konsulą J. Bielskį 
publika sveikino gausiais ploji
mais.

Toliau kalbėtojų ir sveikinto
jų eilėje buvo Estijos vicekonsu
las, Los Angeles miesto burinis-

tro atstovas ir latvių sąjungos 
atstovė. (Kaip praeitą kartą mi
nėtą, pagrindiniu kalbėtoju bu
vo prel. Tulaba ir jo kalba at
pasakota) .

Vasario šešioliktosios aktą, 
nepriklausomybės paskelbimo 
dokumentą, skaitė R. Vitkuvie
nė. Skaitymas lydimas varpų 
muzikos, kurią tvarkė V. Gilys. Į 
Alto skyriaus pirm. V. Čeka
nauskas perskaitė Santa Moni- 
cos miesto burmistro proklama
ciją ir rezoliuciją kuri minėjimo j 
dalyvių vardu bus pasiųsta įvai
riems JAV valdžios ir politikos 
vyrams bei įstaigoms.

Iškilminga skautų sueiga 
ir jaunųjų dainos, šokiai

Losangeliškiai skautai kasmet 
paminėdavo Vasario šešioliktą
ją, bet atskirai savo sueigoje, šį
met Alto skyriaus valdyba su 
skautų vadovybe susitarė ben
dram minėjimui. Ir reikia pri
pažinti, kad tai labai sveikinti
nas ir pavykęs žygis. Minėjimo 
publika švytėte švytėjo nuo tiek 
gausiai mažųjų ir jaunųjų skau
tų uniformomis pasipuošusių 
šventės dalyvių.

Muziko Mikulskio vadovaujamas Čiurlionio ansamblis dainavo Cleveland? Vasario 16 dienos 55 metų sukakties šventėje.

r s

te į 
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>au kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekse 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 Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORUOS DRAUGIJOS 
vardu Ir paslysti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO. ILL. EO6OS
k

Lietuviams reikalinga literatūrą
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir betu

riu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti 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.

St»fani|a Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

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

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

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

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

D. Kuraitis, KELIONĘ J ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas. VINCAS KRĖVE SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m 49 
psl., $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju» 
kfrigi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl.. $1.00

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO ILL 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu tr pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

civiliais drabužiais, bet nešio
ja revolverį. Pirmieji rezulta
tai pasirodę daug žadantys.

Antroje iškilmės dalyje dau
giau kaip šimtas skautų ir skau
čių išsirikiavo prieš publiką. Bu
vo skaitomi skautiški įsakymai. 
Vyko vadų pasikeitimas — vie
ni savo laiką atidirbę atsisveiki
no, kiti naujai pareigas perėmė. 
Buvo keliami skautai į aukštes
nius laipsnius, priesaika, kakla
raiščiu rišimai ir kt.

Skaitytojų Balsai
______... —-

Ir visą šią skautišką iškilmę 
stebėjo ir sekė Vasario 16 minė
jimo publika, besidžiaugdama 
tokiu jaunųjų prieaugliu.

Į minėjimo pabaigą scenoje 
išsirikiavo mokytojos O. Razu- 
tienės vadovaujamas jaunimo 
ansamblio choras. Apie 60 dai
nininkų. Dainavo keletą dainų.

Jaunieji dainininkai susilaukė 
apsčiai plojimų, tuo jiems iš
reikštos publikos simpatijos. 
Sveikintina ir mokytoja Razu- 
tienė, kad ji per metų metus vis 
taip nuoširdžiai ir sėkmingai dir
ba su jaunaisiais lietuviais.

Baigiamąją maldą atkalbėjo 
evangelikų kunigas M. Preikšai- 
tis. Minėjimas salėje baigtas 
Lietuvos himnu, visai publikai 
giedant*

Penktadienį, vasario 16 d., kaip 
pranešė Alto skyriaus pirminin
kas, prie Los Angeles miesto ro
tušės bus iškelta Lietuvos vė
liava.

Kaip aną karią minėjau, ne
paisydami lietingo oro, lietuviai 
suvažiavo iš plačių apylinkių ir 
vieną kitą iš toliau atvykusių 
pasitaikė susitikti.

• Janina ir Vincas Dovydai
čiai atvažiavo iš San Clemente. 
Prieš daugiau kaip 10 metų jie 
gyveno arčiau Los Angeles ir ak
tyviai veikė įvairiose organiza
cijose.

• Rūta ir Petras Sakai taip 
pat gyvena tolokai nuo Los An
geles, San Bernardino kalnuo
se. Jie nepasibaidė lietaus ir at
vyko į Lietuvos šventę. Petras 
Sakas tarė komplimentų už ko
respondencijas Naujienose.

• Netvarka pašto darbe. Sau
sio antroje pusėje net kelių Nau
jienų numerių neatnešė. O taip 
pat mano itšsiųstos sausio 15 ir 
21 dienos korespondencijos Nau
jienų nepasiekė. Kartu buvo 
siunčiami ir Naujienoms gauti 
prenumeratos pinigai — čekis. 
Mėnuo praėjo, bet Naujienų ad
ministracija čekio negavo ir jis 
bankan negrįžo, kažkur pake
lyje dingo.

• Ona Motiekienė čia Tauti
nius namus steigiant daug pasi
darbavo. O taip pat nekartą ir 
kitoms organizacijoms gero pa
darė savo šeimininkavimo suge
bėjimais.- Ji nuo seniai Naujie-

BALSAS IŠ MINIOS
Kalba P.T., Detroit, Mich.
Pone Redaktoriau! Būkite ma

lonus, paprastam eiliniui minios 
žmogeliui, leiskite trigrašį pri
kišti prie Jono Vaičiūno straips
nio “LB reikalai atvirai (4) Ben
druomenė ir politika” (Naujie
nos Nr. 36, 1973 m. vasario mėn. 
12 d.) bendruomenės reikalu.

1950 m. liepos mėn. 22 d. 
Schweinfurto emigracinėje sto
vykloje (kurioje ir miniažmoge- 
lis gyveno) įvykusio pirmame 
Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės Tarybos ir Valdybos posėdy
je tuometinis Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininkas, dabar jau amžinos at
minties prelatas Mykolas Kru- 
paviius savo istorinėje kalboje 
tarp kitko pabrėžė:

“Ši organizacija — Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė — ap
jungdama visame pasaulyje iš
sisklaidžiusius lietuvius, galės 
atlikti milžiniškus darbus tik 
tuomet, kada ji nesimes į poli
tines aistras, o atsidės pozity
viam lietuvybės išlaikymo dar
bui, kada vietoje skaldymosi bus 
jungiamasi”. (“Tremtis” 1950. 
VII.25) ..

Amžinos atminties prelatas 
Mykolas Krupavičius savo isto
rinėje kalboje dar kalbėjo, kad 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės yra pareiga, kad mūsų ma
žieji būtų auklėjami lietuviškoje 
dvasioje, kad jie pradžios moks
lą gautų lietuviškose mokyklose. 
Jei jie kalbės poterius lietuviš
kai, bus paruošti lietuviškai pri
imti pirmąją komuniją ir mel
sis iš lietuviškų maldaknygių — 
jie visuomet kalbės lietuviškai 
ir save laikys lietuviais. Jei Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė to 
nepadarys, ji bus nieko nepada
riusi.

Kur ne kur, bet Amerikoje bu
vo tas labai lengva padaryti, nes 
mokyklas ir bažnyčias radome 

[pastatytas, tik reikėjo tas mo
kyklas pripildyti lietuvių vai
kais ir tas svarbiausias Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės daly
kas (mano pabraukta P. P.) bū
tų buvęs išspręstas ir atliktas 
bent šiuo kartu.

Jei mūsų mažieji (kaip prel. 
M. Krupavičius kalbėjo) būtų 
atiduoti ne į svetimtaučių mo
kyklas, bet į senųjų ateivių lietu
vių pastatytas mokyklas, šiuo 
metu dar nereikėtų taip rėkauti 
per laikraščius ir radiją, kad

klebonai ir vienuolės seselės bru
ka anglų kalbą į lietuviškas baž
nyčias ir mokyklas.

Bet tas triukšmingas ieškoji
mas kaltininkų yra lygus figos 
lapui savo nusikaltimus paslėpti. 
(1967 m. spalio mėn. “Garsas”

Man šį pasisakymą rašant, pri
simena mano a. a. mamytės man 
taikomi, daug kartų jos sakyti, 
senos liaudies išminties žodžiai: 
“Petreli, ne tam gėda, kas daug 
ėda — bet tam kuris prisideda 
ir neišėda”.

Kadangi sena liaudies išmin- 
I tis sako, kad mažiau žodžių — 

‘ daugiau prasmės, tuo ir baigsiu 
.savo trigrašėlį, dar pridedamas, 
kad sena liaudies išmintis sako: 
Kuprotus tik grabo lenta ištie
sina.

• Žymaus Londono gydytojo 
laukiamajame, Harley gatvėje, 
kabo iškaba;

“Jei pacientas serga sloga, tai 
prašau išeiti, nes aš neturiu net 
sau vaistų nuo širs ligos”.

• Cheshire mieste, Anglijoje, 
prie didžiųjų bažnyčios durų ka
bo ši iškaba:

“Tai yra Dievo namai, tai yra 
durys į dangų”, bet toje pačioje 
iškaboje, kiek žemiau minėto įra
šo, yra kitas įrašas: “žiemos mė
nesiais durys uždarytos”.

— Kuo tamsta gali paaiškinti 
padidėjusį skyrybų skaičių? — 
buvo klaustas šios srities specia
listas.

— Padidėjusių vedybų skai
čiumi, — buvo atsakymas.

Išprievartavimai
Paskutinioji FBI statistika 

rodo, kad motepų išprievarta
vimai didmiesčiuose paskuti
niais metais labai padaugėjo. 
Iš kiekvienų 100,000 moterų 85 
yra smurtingų išprievartavimų 
aukos, kur piktadariai yra 
kartais net keli vienoje rujoje. 
Policija mano, kad nukentėju
sių skaičius yra žymiai dides
nis, kadangi moterys nemėgs
ta vyrams valdininkams pasa
koti užpuolimo smulkmenų ir 
dar dėl to, kad nelengva yra 
teismuose būti liudininku.

Pradedantiems buriuoti
Amerikos Raudonasis 

. žius perspėja 
vandens sportų

i burlaiviu, valtimi ar 
I išklausyti trumpą 
sporto kursų, 
Kryžius teikia nemokamai.

Pirmadienį, kovo 12 <1. nuo 
7 iki 10 vai. vakaro toks kursas 
— pamoka Įvyks Amerikos Rau
donojo Kryžiaus būstinėje, 43 
E. Ohio Street, Chicago, kam
barys 231. Bus plačiai išdėsty
ta, kaip visokiose situacijos 
elgtis plaukiojau! įvairių rūšių 
laiveliais. Pamokas teiks pa
tyrę vandens sporte savanoriai 
instruktoriai.

Registruotis galima rašant 
Am. Raud. Kryžiui aukščiau 
nurodytu adresu arba telefonu 
167 — 5800, extension 262.

Kry- 
pradedančius 
jachta, jole.

r canue 
buriavimo 

kurį Raudonasis

IEŠKOMI LIETUVIAI
Pažemis (Pazhemis), Jokūbas 

(dėdė), Pažemis Povilas (pus
brolis) ir Pažemis Anna ir Adelė 
(pusseserės). Ieško Ona (Jurgio 
Malinausko duktė) Malinauskai
tė (dukterėčia).

Ribokas, Juozas. Ieško Ribo- 
kas Povilas Stanislovas.

Ieškomieji arba kas apie juos 
žino, prašomi pranešti: Foreign 
Inquiry Service Departament of

New Yorke išprievartavimų 
per vienus metus padaugėjo 39 
nuošimčiais ir 1972 metais nu-Į the American Red Cross, 43 East 
kentėjusių moterų buvo 2,964? Ohio Street, Chicago, Illinois, 
Kovai su tos rūšies piktadariais 
įvesta speciali policijos rūšis iš 
pačių moterų, kurios yra ati
tinkamai išmokslintos ir fiziš
kai ištreniruotos piktadarį nu-

60611, tel. 467-5800.

• Sloga negydoma praeina per 
tris savaites, o gydytojo prie
žiūroje išgydoma per 21 dieną.

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems , bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla. >

Antanas Rūkas, VIENIžO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA -NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl- daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčrant čekį ar Money or

deri tokiu adresu:

nas prenumeruoja, užsisakė ir 
šįmet.

• Alė Rūta, rašytoja, neilgai 
Lietuvių Dienų žurnalą redaga-Į 
vusi, iš to darbo pasitraukė. 
Spaustuvėje, nors į pensiją iš
ėjęs, tebedirba poetas B. Braz
džionis.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

• J. Kuprionis, vietos žurna
listų skyriaus pirmininkas, per 
radiją ragino skaityti ir prenu- j 
meruoti spaudą. Paminėjo oku
pantų naudai dirbančią Laisvę 
ir Vilnį, tardamas, jog manoma, I 
kad toji spauda remiama Mas
kvos pinigais. Į laisviečių ir vil
niečių grupę įrikiavo ir Vienybę.

J. Klauseikis
NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — WEDNES, FEBRUARY 21, 1973

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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JONAS VAIČIŪNAS

PRIEŠ JAV LB TARYBOS RINKIMUS
Lietuviškoji spaudo skelbta 

JAV LB Tarybos rinkimus Šių 
metų gegužės 19 — 20 dieno
mis. Yra sudaryta pagrindinė 
rinkimų komisija, ir ji,, be 
abejonės, išsiuntinės LB apy
linkėms ir apygardoms rinki
mų tvarkos taisykles.

Naujieji JAV LB įstatai nu
rodo, kas sudaro "Tarybą. Sa
koma taip: “JAV LB Tarybą 
sudaro Tarybos nariai, kuriuos 
trejiems metams JAV LB Tai
syklėse nurodyta tvarka renka 
JAV lietuviai lygiu, tiesiogi
niu ir slaptu balsavimu, Kraš
to Valdybos nariai ir Apygar
dų pirmininkai”.

“Tarybos narių skaičių nu
stato veikianti LB Taryba”.

Įstatuose nenurodyta pats 
pagrindinis reikalas. Argi gali 
rinkimuose dalyvauti lietuviai 
(jie taip save vadina), priklau
są “pažangiesiems”, jeigu jau 
nepavadintume visai tikru var
du ir jų satelitams? čia jau 
įstatymuose atsirado skylė, 
kuri būtina užlopyti. Reikia 
galvoti, kad bent rinkimų tai
syklėse bus tas klausimas stip
riai pabrėžtas.

Rinkimų taisyklės, be abe
jonės, nustatys ir tai, ar soli
darumo įnašo mokėjimas bus 
balsuotojo pagrindas. Ar ne
moką solidarumo įnašo turės 
teisę balsuoti, ar ne.

Mano mažas siūlymas būtų, 
kad balsuotojai turėtų tą mažąBrežnevas valo partiją

Amerikos žinių agentūros vakar pranešė iš Maskvos, 
kad dabartinė komunistų partijos vadovybė jau pradėjo 
partijos valymą. Iš komunistų partijos išlėks didokas skai
čius partijos narių, bet politinis biuras nutarė šį kartą 
nekapoti galvų neištikimiesiems.

Oficialiai paskelbta, kad partija bus išvalyta nuo ne
tinkamo, neatsakomingo, darbo drausmės nesuprantan
čio elemento. Dabartiniu metu į komunistų partiją buvo 
priimtas kiekvienas valstybės tarnautojas. Užteko bet 
kuriam jaunuoliui ar jaunuolei primelžti daugiau pieno 
ar suversti tiesesnę užuoganą, jis jau buvo verbuojamas 
į partijos narius. Vėliau paaiškėjo, kad tas tiesios vagos 
artojas buvo geras kombinatorius, neatsakomingas, gir
tuoklis. Oficialiai tvirtinama, kad partija nusikratys 
balasto, kuris “komunizmui” garbės nedaro. Dabartiniu 
metu valstybės aparatas pilnas kombinatorių, kuris pir
mas eikvoja valstybės turtą ir kenkia “geram komunistų 
partijos vardui.”.

Bet tikrovė yra truputį kitokia. Komunistų partijos 
eilėse atsirado didokas nepatenkintų žmonių skaičius. Di
džiausias nepasitenkinimas kyla dėl vidaus ir užsienio po
litikos. Daugelis rimtesnių komunistų pripažįsta, kad 
reikia imtis rimtų priemonių krašto ūkiui pertvarkyti. 
Valstybė negali žengti pirmyn, jeigu ji nepajėgia pasiga
minti pakankamai duonos ir riebalų. Iki šio meto komu
nistų karo jėgoms pavyko apiplėšti kaimynines valstybes. 
Tuojau po karo buvo plėšiamos Lenkija, Rytų Vokietija, 
Čekoslovakija ir Balkanų valstybės. Ten jau viskas išva
lyta ir sulyginta su buvusiais Rusijos standartais, visi 
paversti proletarais. Išimtis, aišku, padaryta aukštiems 
partijos pareigūnams ir valstybės administracijos prie
šakiu pastatytiems žmonėms. Pačių proletarų dar labiau 
proletariųti negalima. Negalima plėšti ir Rytų Europos 
tautų. Jeigu valdovai sraigtą dar stipriau pasuks, tai 
katilas gali sprogti, kaip prieš porą metų jis sprogo Len
kijos uostuose.

Brežnevas buvo nutaręs duoti daugiau duonos ir 
daržovių bet jam nesiseka. Kraštas apsėstas kombi
natoriais, o partijos nariais, esančiais žemesnėse pako
pose, negalima pasitikėti, jam atrodo, kad bus lengviau 
valdyti, kai partijos narių skaičius bus mažesnis, bet tie 
nariai bus ištikimesni.

'. Didelio nerimo kelia ir užsienio politika. Niekam ne 
paslaptis, kad Egipto avantiūra rusams nepavyko. Sa-

datas, negavęs iš Maskvos prižadėtų ginklų, liepė so
vietų kariams kraustytis iš Egipto. Šiaurės Vietnamo 
reikalai taip pat neina Maskvos pageidaujama linkme. 
Kaip Brežnevas, taip ir prezidentas Podgornas sukinė
josi, su Šiaurės Vietnamo komunistais keliais atvejais 
tarėsi, bet prezidentas Niksonas nuolaidų nedaro, jis 
taip išgriovė Haifongą ir kelis komunistų pramonės cent
rus, kad daugiau rizikuoti jie nebenori. Jie sutiko pasi
rašyti taikos paliaubas, nepadarę jokių pakaitų Pietų 
Vietnamo vyriausybėje. Anksčiau jie reikalavo, kad da
bartinis prezidentas būtų pavarytas, tuo tarpu dabar ko
munistinės Kinijos “taikos atstovai”, tariasi su Thieu 
vyriausybe. Hanojus žino, kad prezidentas Niksonas 
Amerikos aviaciją gali ir vėl pavartoti, jeigu jie bandys 
jėga primesti savo valią visai Pietų Azijai.

Sovietų Sąjunga yra sukišusi nepaprastai dideles su
mas pinigų į šiaurės Vietnamą. Ji siuntė pačią geriau
sią karo medžiagą, bet nieko iš to neišėjo. Amerikos la
kūnai sunaikino labai daug sovietų raketų, atvežtų į 
Haifongo uostą. Egiptan nuvežtus tankus ir artileriją 
pasiėmė žydai ir vamzdžius atsuko prieš egiptiečius. 
Naujausi sovietų pabūklai guli sulankstyti šiaurės Viet
name ir pagal Ho Či Minh kelią. Rusai nenori siųsti nai
kintuvų, kad galėtų apsiginti nuo didžiųjų Amerikos 
bombonešių. Jie pasiuntė priešlėktuvines patrankas, ku
rios padarė daug nuostolių, bet didžiųjų lėktuvų nesus
tabdė. Amerikos lakūnai išmoko pirma išnaikinti prieš
lėktuvinių patrankų lizdus, o vėliau siųsti didžiuosius 
lėktuvus.

Rusai būtų turėję siųsti naujausius lėktuvus ir kitus 
karo pabūklus, bet į Šiaurės Vietnamą nėra jokios pras
mės tai daryti, nes vietnamiečiai nemokės modernių gink
lų naudoti. Prakišimas Vietname labai pakenkė sovietų 
prestyžui. Nepasitenkinimą kelia užsienyje esančios 
komunistų partijos. Brežnevas yra pasiryžęs apvalyti 
partiją nuo kiekvieno žmogaus, kuris nepritaria dabar
tinei jo politikos krypčiai.

Lietuvoje valymo darbams vadovauja pats Antanas 
Sniečkus. Jis jau turi sudaręs kontrolės komisijas, ku
rios apvalys partiją nuo neatsakomingų darbininkų, bet 
taip pat pašalins kiekvieną, kuris drįs suabejoti Brežne
vo pasukimu. Amerikoje Jokubkos nereikės valyti. Jis 
yra Brežnevo žmogus ir pritaria Sniečkaus prisitaiky
mo politikai.

solidarumo įnašą susimokyti. 
Nemanyčiau, kad ta trijų do
lerių suma atbaidytų balsuo
tojus, tvirtai nusistačiusius 
balsuoti.

Toliau įstatuose sakoma, 
kad “JAV LB Taryba: a) nu
stato JAV LB veiklos kryptį ir 
veiklos būdus”. ,

Vadinasi, JAV LB Taryba 
yra viskas lietuvių gyvenime. 
Ką ji pasakys, bus įtaigojimas 
mažesnėms LB įstaigoms ir vi
siems lietuviams vykdyti.

Būtina prisiminti, kad JAV 
LB Taryba “renka trejiems 
metams JAV LB Krašto Valdy
bos pirmininką ir tvirtina JAV 
LB Krašto Valdybos narius”.

Tad nuo Tarybos priklauso 
Bendruomenės veikimas.

O nuo lietuvių balsuotojų 
priklausys, kokią Tarybą iš
rinksime. Prieš rinkimus bal
suotojo rankose glūdi Bendruo
menės ateitis.

Kada mes pasakome tiesą 
apie LB darbus, kada atsiran
da per nelyg didelė opozicija 
dabartinei vadovybei dėl jos 
ėjimų, nuoširdžiai ir atvirai 
prisipažinkime: mes patys juos 
išsirinkome. Beveik norėčiau 
sutikti su vieno pokalbio, vy
kusio Marijos mokykloje vie
no parengimo metu, tiesa. Vie
nas asmuo padarė priekaištą, 
ir gana aštrų, vienam iš LB 
vadovų. Jo atsakymas buvo 
toks: kokia tauta, tokie ir va
dai!

Reiškia, jūs mus išsirinkot, 
reiškia ir jūs esat tokie, kaip 
ir mes.

Kodėl mes išsirinkome juos, 
o ne kitus? Atsakymo neduo
siu, tik pakartosiu vieno labai 
gero lietuvio žodžius: aš bal
suosiu įpirmiausia už visus dak
tarus ir inžinierius, nes jie turi 
daug pinigų

Nesvarstoma, koks kandi- 
ato nusistatymas, kokia yra 

o idėja, koks yra jo Įveliąs.
Ar tikrai “vien tik auksas 

valdo mus, vien tik auksui 
mes tarnaujam?”

Gink Dieve, niekad nieko 
prieš neturėjau, kad turtinges
nieji įeitų į LB Tarybą. Jie bū
tini. Bet lygiai taip pat būtini 
ietu visko  jo jaunimo auklėto
ji ir spaudos žmonės, įskai

tant ir paprastus darbininkus, 
"aryba negali būti vienašališ

ka. Joje turi sutilpti visų luo
mų lietuviai.

Skleidžiu šias mintis, norė
damas mūsajai išeivijai tik ge
ra. Praeitą kartą, LB Tarybą 
renkant, gal nepagalvojome 
apie pačią idėją, o jei ir pagal
vojome, tai nesistengėme iš
siaiškinti, kad idėja stovi'daug 
aukščiau už viską.

Sakoma, kad kai kurios par
tijos stengiasi savo žmones į 
Tarybą prakišti, šiukštu...

Kada ateiname į Bendruome
nę, visokie partiniai “kalio
šai”, anot prel. Krupavičiaus, 
turi būti palikti už durų, nes 
Bendruomenė nėra kokių nors 
partijų vienybė, bet visų lie
tuvių, o tų pačių lietuvių dau
guma net ir nepriklauso jo
kioms partijoms.

Lietuvių Bendruomenėje, 
pagal jos prigimtį, stovi pir
miausia lietuvis patriotas. Tau
tininkai, ateitininkai, krikščio
nys demokratai, frontininkai, 
liaudininkai socialdemokrat ir 
visi kiti turi būti užmiršti. Kas 
galvoja kitaip, nėra įsisąmo- 
nėję LB esmės.

Žinoma, ne taip jau labai 
lengva prisiversti balsuoti už 
kito sambūrio kandidatus, čia 
reikia aukštos kultūros ir la
bai didelės tolerancijos. Bet 
tik tas būtų vienintelis būdas 
vystyti Bendruomenę, ją stip
rinti, kad ji, Bendruomenė, 
būtų tokia, kokia privalėtų 
būti.

Būta pačių Bendruomenės 
darbuotojų siūlymų, kad LB Ta 
rybos nariai turėtų būti renka
mi apylinkėse. Nežinau, ar 
toks rinkimų būdas ką nors 

(padėtų, nes rinkimų išdavos 
vis tiek priklausys nuo to, už 
ką apylinkėse gyvenę lietuviai 
balsuos.

Mažesnės apylinkės visuo
met nukentės ar bus vienokia 
ar kitokia Tarybos rinkimų 
tvarka. Jau pirmiausia dėl to, 
jos niekad savo kandidatui ne
įstengs surinkti pakankamai 
balsų. Tas kandidatas gali bū
ti labai geras, bet jeigu jis ki
tose apylinkėse mažai žinomas, 
jį žino, ir juo tiki tik apylin
kės lietuviai. Iš kitos pusės: 
jeigu apylinkėje išrinktas as
muo (gavęs daugiausia balsų), 
taptų Tarybos nariu, tad, vis 
tiek, didesniųjų apylinkių iš
rinktuosius pridėjus, LB Ta
ryba turėtų turėti labai daug 
narių. Maža apylinkė niekad 
negali reikalauti, kad vienas 
Tarybos narys būtų iš jos, o 
vienas iŠ didelės apylinkės.

Kaip šį klausimą išspręsti, 
nėžinau.

Vienas dalykas tai tikrai aiš
kus: už ką nubalsuosime, tą ir 
turėsime. Tik mūsų rankose 
stovi ateinančios LB Tarybos 
narių vardai, o tie vardai pa
rodys kelią.

Baigsiu savo penkių rašinių 
ciklą. Ne dėl to baigiu, kad 
daugiau neturėčiau ką pasaky
ti, bet tik dėl to, kad nenoriu 
būti perdaug įkyrus Skaityto
jui. Ir taip jau atsiranda ma
no ir kitų panašių rašinių ne
norinčių skaityti. Nenorinčių 
dėl tiesos baimės. Geriau ne
skaityti ir nusiplauti rankas. 
Tik užvakar šnekėjausi su vie- 
Du pažįstamu, ir jis man pa-

Nauja* Maisto ir Vaistu administraci
jos direktorius Charles Edwards ap
klausinėjimo metu senato komitete.

sakėt tavo rašinių neskaitau, 
nes bijau juos skaityti.

Ne visi pajėgia išlaikyti įtam
pą, atsirandančią skaitant Jo 
gišką rašėją, šnekantį drąsiai 

‘ir atvirai.
Po JAV LB Tarybos rinki

mų daug paaiškės, kur mes, 
banališkai šnekant, stovime. 
Ar mes mėginsime rinkti asme
nis, mūsų nuomone, sugebė
siančius pataisyti ■ dabartinės 
LB vadovybės “klaidas”, o, jei
gu sakysime, kad ne klaidos, 
kad taip turi būti, — tada mū
sų valia.

šiame trumpame savo cikle 
neminėjau nei vardų, nei pa
vardžių. Tuo nusikaltau žur
nalistikai, nes žurnalistas turi 
rašyti aiškiai, kad skaitančio
ji visuomenė viską gerai su
prastų. Pavardės buvo pami
nėtos tik teigiamos.

Neminėjau dėl to, kad man 
buvo svarbu parodyti tik ben
drą LB vadovybės laikyseną, 
tą dvasią, atsispindinčią aukš
tųjų vadovų įtaigojimuose ir 
darbuose.

Jei skaitančioji visuomenė 
būtų nepatenkinta dėl vardų 
nutylėjimo, jei atsirastų naujij 
išsimušimų, gali tikėti, Mielas 
Skaitytojau, atsiras ir vardai, 
atsiras ir daugiau paryškinti 
darbai. Užgauti nieko nenorė
jau ir neužgavau. žinoma^ tie
sos pasakymas gali būti ir už
gaunantis.

Sakys gal kas: čia Vaičiūno 
nuomonė. O aš atsakysiu: nuo
monių gali būti tūkstančiai, 
kiekvienam leista savo nuomo
nę turėti. Bet tiesa yra tik vie
ną, ir ji dažnai žygiuoja už
rištom akim. Ačiū.

• Žmona demonstruoja vyrui 
naują suknelę, kurioje gana gi
liai išpirpta dekolte.

— Na, kaip aš atrodau šioje 
suknelėje?

— Neblogai, tik manyčiau, 
kad turėtum giliau į ją įlisti.

M. GUDELIS

Į POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

n
Z Šiuos prezidento Roosevelto žodžius Po

vilas įsidėjo sau į širdį. Savo ausimis jis 
jujps girdėjo ir ne vieną kartą jis juos kar
tojo. Povilas mėgdavo diskutuoti, aiškinti 
įvykių eigą. Šis Roosevelto pareiškimas 
jam labai giliai įstrigo, ir jis prisiminė 
kiekvieną žodį... Jis kartojo dar vieną 
Roosevelto pastabą. Delegacijoje buvo tei
sėjas Zuris. Jis prasitarė, kad Lietuva yra 
maža valstybėlė. Prezidentas Roosevltas 
tuojau jį pataisė. Amerikoje yra dar ma
žesnių valstybių negu Lietuva, bet jos gra
žiai gyvena ir sėkmingai savo ekonominius 
ir kultūrinius reikalus tvarko Rooseveltas 
delegacijai pabrėžė, kad pati mažiausioji 
tauta turi tokias pačias teises būti nepri
klausoma. kaip ir pati didžiausioji.

MILERIS BUVO DfcMOKRATAS
Pasimatymas su galingiausios valsty

bės prezidentu gerai nuteikė Povilą. Jis 
btivo demokratas. Jam patiko lietuviams 
pasakyti prezidento Roosevelto žodžiai. 
Rooseveitą jis ir anksčiau gerbė, bet gyvas 
jo balsas, nuoširdus priėmimas ir lietu
vių nuotaikų pažinimas Povilą sužavėjo.

Povilas niekad nesiveržė į politikus. Jis 
atidžiai sekė visuomeninį gyvenimą, ko

mentavo įvykius ir priremdavo savo petį 
prie kiekvienos svarbesnės akcijos. Bal
tuose Rūmuose Povilas nesiveržė į pirmas 
eiles, arčiau prie prezidento. Smulkūs po
litikai fotografijoje norėjo būti arčiau pre
zidento. Povilas džiaugėsi, kad jis galėjo 
savo akimis pamatyti ir ausimis užgirsti 
gyvą prezidento žodį. Povilas buvo gana 
pastabus. Jis matė visą darbo kambario 
tvarką ir prisiminė, kas buvo ant prezi
dento stalo.

Povilas panaudojo kelionę į Washing- 
toną Amerikos sostinei apžiūrėti. Buvo 
užėjęs JAV senate ir atstovų rūmuose, 
aplankė Lietuvos atstovybę ir apžiūrėjo di
desnius paminklus. Jam patiko Washing
tone buvusi švara ir. palyginus, gana gera 
tvarka. Povilas buvo įsitikinęs, kad Ame
rika pajėgė pasiekti tokio aukšto gyveni
mo standarto tik dėl tikrai demokratinės 
jos santvarkos. Jis priėjo įsitkinimo, kad 
bet kokios pakaitos yra galimos, jeigu gy
ventojų dauguma joms pritaria. Jeigu žmo
nės nenorės tai ir gražiausios idėjos bus 
bevertės, prievarta niekas nepajėgs jų 
įgyvendinti. Demokratinė santvarka su
daro sąlygas gabesniems išeiti priešakio ir 
būti naudingais kraštui Ir žmonijai.

I*irmasis Amerikos Lietuvių Tarybos 
kongresas įvyko Pittsburghe. Jį vykusiai 
organizavo Povilas Dargis, jo žmona Ger
truda, Petras Pivaronas ir kiti vietos vei
kėjai. Antrasis Altos kongresas vyko Chi- 
cagoie. I^abai daug prie organizacinio jo 
darbo prisidėjo Povilas Mileris. Daug dir

bo Euphrozine Mikužiūtė, Dr. Antanas 
Montvidas, Elena Domkutė, K. Mačiukas 
ir kiti.

PAŠALPA TREMTINIAMS
Amerikos Lietuvių Taryba rėmė JAV 

pastangas laimėti karą. Lietuviai pirko 
valstybės bonus ir pritarė prezidento Ro
osevelto vedamai politikai. Valstybės bo
nus pirko abu Mileriai. Visi norėjo, kad 
karas būtų laimėtas ir kad Lietuva atgautų 
nepriklausomybę. Sąjungininkai karą lai
mėjo, bet daug lietuvių pateko tremtin.

Pirmiausia reikėjo padėti visko neteku
siems ir svetiman kraštan patekusiems lie
tuviams. Amerikos lietuviai žinojo, kad 
nuo rusų bėgo tūkstančiai. Jiems buvo aiš
ku. kad bus reikalinga žymiai didesnė pa
rama. negu paskiri asmenys gali pakelti.

Tuojau matėsi, kad parama buvo rei
kalinga dvejopa. Reikėjo padėti be pasto
gės, be darbo, be maisto ir drabužių sve
timan kraštan patekusiems tremtiniams. 
Taip pat buvo aišku, kad jiems reikėjo su
rasti darbo ir pragyvenimo šaltiniai. Ame- 
rikios lietuviams teks veikti dviem krypti
mis.

Vakarų Europon patekusiems lietu
viams atrodė, kad JAV įsikiš į Rytų Euro
pos reikalus ir prviers rusus pasitraukti į 
anksčiau laikytas jų žemes. Tuo tarpu Ame
rikoje gyvenantieji lietuviai žinojo, kad 
Amerika nenorės įsivelti į naujus konflik
tus. Tolimieji Rytai ir Japonija ne Europa. 

rūpėjo Amerikos politikams ir karo vadams.
Povilas Mileris, gavęs laiškų iš Vakarų 

Europon patekusių pažįstamų, siuntė jiems 
pagalbos siuntinius, bet jam rūpėjo pla
tesnės paramos organizavimas. Tuo reika
lu jis tarėsi su savo draugais, kai klausimas 
buvo keliamas socialistų ir sandariečių 
tarpe. Jis dalyvavo 1944 m. kovo 25 d. Chi- 
čagoje vykusiame įvairių grupių atstovų 
pasitarime. Tame pasitarime buvo padėti 
pagrindai plačiši organizuotai tremtinių 
šalpai, ten buvo įsteigtas Bendras Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondas.

Kai buvo sudaryta Balfo vadovybė, tai 
Povilu Mileris, kariu su Nora Gugiene, 
adv. Foriunalu Ragočium, Antanu Žy
mantu, P. Grybienė, Juozu Bacevičium ir 
kitais nuėjo dirbti į Balfą. Prel. Dr. J Kon
čius buvo išrinktas Balfo pirmininku, o 
Nora Gugienė — sekretore. Povilas buvo 
Balfo Tarybos narys. Jis rodė reikalingos 
iniciatyvos naujiems klausiniams kelti.

Sudarius Amerikos Lietuvių Tarybą, 
buvo sudaryti tarybos skyriai kiekvienoje 
didesnėje Amerikos lietuvių kolonijoje. 
Buvo suorganizuotas tarybos skyrius ir Chi- 
cagoje. Povilas Mileris buvos veiklus Chi- 
cagos Lietuvių tarybos narys. Jis daug dar
iu) yra įdėjęs didesniems susirinkimams or
ganizuoti. šioje srityje jis turėjo patyrimo. 
Jis gana gerai pažino Chicagoje esamas di
desnes sales, pažino jų savininkus ir galė
jo lengvai susitarti.

Mileris yra padėjęs suorganizuoti ne 

vieną Vasario 16-tos sukakties minėji
mą, bet daugiausia jis prisidėjo prie Alto 
konferencijos Chicagoje organizavimo. 
Be to, jis noriai dalyvaudavo Amerikos 
Lietuvių Tarybas konferencijose. Porą 
metų prieš mirtį jis buvo ne tik Alto kon
ferencijos atstovas, bet konferencijoje jis 
keletą kartų kalbėjo bėgamaisiais Ame
rikos politikos reikalais.

LIETUVIŲ ĮSILEIDIMAS
Povilui rūpėjo pašalpos reikalas. Jis 

asmeniškai stengėsi padėti paskiriems 
tremtiniams, bet dar labiau jam rūpėjo 
darbo ir saugumo klausimas. Jis aiškiai ži
nojo, kad privačiais pažįstamų siuntiniais 
pabėgėlių masės neišmaitinsi. Be to kiek
vienam reikėjo rasti naują apsigyvenimo 
vieta, įsikūrimo pagalba ir darbas.

Amerikoje tuo metu veikė labai jau ar- 
bitrariški įstatymai. Kiekvienai valstybei 
buvo rtustatytas aprėžtas imigrantų skai
čius. Airių kvota buvo labai didelė, o lie
tuviams nepaprastai maža. Kilo mintis 
pravesti įstatymą, kuris leistų iš Rytų Eu
ropos pabėgusiems žmonėms įvažiuoti be 
jokios kvotos. Naujas įstatymas vadinosi 
Išvietintų Žmonių įstatymu. Angliškai 
Displacer Persons. Iš pirmųjų angliškų 
žodžių raidžių pasidarė Dypy, ® iš čia at
sirado lietuviškas dypukas. Povilas Mile
ris stengėsi kiek pajėgė padėti išvietintų 
žmonių įstatymui praeiti kongrese.

(Bus daugiau)
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OR. ANNA BAUUNAS
AKIU, AUSŲ, NOSISS 
I* GBRKLM LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal nikų turimą

R»rx tel. 239A683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Se. PuiMki mX (Crewfora 

Medic*! Building). * TeL LU 5-6446 
Priima lipomu k pagal suutaruuą. 

jei aeaismepias aaaauunu 3/44U12

totoL: P Respect 8-1717

DR. S. BEZiS
GYDYlvJAS IX UniKVKGAS 

3144 WEST 63rd STREET
YaL; kas areną po pietų 1-3. vak. 7-8 
ua.ua amraauuuau u penktadieniais, 
treciaa. ir seaxuaa. ousas uzaaryuu. 

ku 324) WES1 earn PLACE
Phone; REpubbc L/W»

to. C. L BOBEdS
• INKSTU iR SLAPUMU IAIK.V 

CH1RURGUA
. Telef. 69S-U533

Po* Valley Medical Center
868 SUMMIT ST.

ROUTE X ELGIN, ILLINOIS

DR. PĖTER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON

M34 WEST 71st STREET 
OfiRMB HEmlock 44849
* Rezid.; 188-2223

UF1SQ VALANDOS:
.. uinadieiiuti. ir Ketvirtai. 1—7 vaL. 
•airaa.. peuKtadieu) nuo 1—5. tree.

a sestaa. tikta; susitarus,____
Roz.; Gl 40872

DR. W. EISIN ■ EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
ulNEKOLOGlNR CHIRURGIJA 

0132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skamDinti Mi 3-0001.

DU NINA KRAIKU- 
KRIAUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE A V E.

Telef. WA 5-26/0.
Neatsiliepus — akamnmti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rondo nei jos: PR 6-9801

DR. J. MURAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOAAETRISTAS ■

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tol. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
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

ŽYDAI GINASI NUO
MISUONIERIŲ 

Amerikoje
Rabinas Chaiiu D. Keller 

laiške Chicago Tribune rašo, 
kad žydai esą pasipiktinę Ma
dison Avenue esan&ų misio
nierių centru, kurs esąs pasi
ryžęs “visus amerikiečius pa
daryti krikščionimis“.

“Žydams, kurių tradicijos 
yra beveik 2,000 metais senes
nės negu krikščionių”, rašo ra
binas Keller, “įkyrėjo klausy
tis kaip juos pagonimis skaito 
tos religijos (Amerikos Bibli
jos Draugijos) nariai už tai, 
kad žydai atsisako pripažinti 
kaip Taikos kunigaikštį tą as
menį, kurio vardan tiek daug 
žydų kraujo pralieta”...

“Mums neduoda ramybės su 
savo overtiūroinis krikščionių 
misionieriai, kurie geriau pa
darytų susirūpindami tokiais, 
kurie yra nuklydę nuo krikš
čioniškojo tikėjimo, arba kurie 
jokio tikėjimo neturi (ne žydai). 
Mes nesiduosime koncentruo
toms pastangoms mums ardyti 
ramybę mūsų namuose arba 
mus užkabinėti televizijoje— 
Mes tiems gero norintiems bet 
klystantiems evangelistams, pa- 
siryžusiėms “išgelbėti mūsų vai
kų sielas” sakome “Ne, ačiū. 
Mes žydai ir toliau eisime savo 
tėvų keliu“.

Izraelyje
Izraelio valdžios oficialio

mis žiniomis, numatoma tūks
tančiui krikščionių misijonie- 
rių uždrausti jų Veiklą Izraely
je, kadangi esą perdaug žydų 
apleidžia savo tikėjimą. Prem
jerė Goldą Meir praeitą sekma
dienį tuo reikalu turėjo pasita
rimą su savo kabineto minis- 
teriais. Pasitarimo tema buvo 
pasiūlyti Izraelio parlamentui

r

CRADINSKAS
GRUNDIG 

nešiojamas Stereo
5 BANGOS • 4 Garsiakalbiai 

2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariam Ava. — 586-1220

DR. P. ST lUli AITO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tol.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 265? WEST 5?th STREET 

Tėt: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niai* 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 42123
Rend, telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 42123. 
Jei neatsiliepia. tai telef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. San

to dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

Val.: b—4 ir 6—8. Šeštadieniais 8—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospoct 6-5084

r-----------------------------------

SOPHIE BARČUS
RADIJO 8EIMOS .ALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.; HEmlock 42413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIRNOŠK". — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ KZNYJk

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas*

(knesset) kad išleistų įstaty
mą, uždraudžiantį tiems mi
sionieriams veiklą Izraelyje.

Vidaus reikalų ministerijos 
pranešimu, praeitais metais 
buvo ištremta 10 misionierių ir 
likusieji perspėti, kad jie ir jų 
veikla nėra pageidaujami.

Vienas rabinas Meir Kahane, 
karingosios Žydų Gynybos Ly
gos pirmininkas, vasario 15 d. 
ištisą dieną badavo priė Jeru
zalės Raudų Sienos, protestuo
damas prieš misionierių veik
lą. “Aš nekenčiu sielų plėšikų. 
Ar žydas būtų miręs Aušvico 
kacete ar atverstas (į krikščio
nybę) — ir vienaip ir kitaip tai 
yra nuostolis žydų tautai”, pa
sakė rabinas Kahane.

RAGANŲ SĄJUNGA
Kenijos (Afrikoje) raganiai 

susiorganizavo į “medicinos 
draugiją”, kad jų profesija bū
tų legalizuota ir priimtina Af
rikos valstybių valdžioms. Ra
ganių sąjunga pavadinta “Wa- 
ganga Wa Mti Shamba” (sva- 
hili kalba) ir joje apjungiami 
visi raganiai, kerėtojai, žolė
mis gydytojai, palmistai (spė- 
jikai iš delnų linijų) ir astro
logai. Vakarinės Kenijos ra
ganius ir šios organizacijos 
general, sekretorius Ouama 
Makadudi pareiškė, kad or
ganizacija siekia apjungti visus 
5,000 Kenijos raganius.

Kaip galima laimingai 
gyvehti iki 100 metų

Mrs. Anna LeMay iš Memphis, 
Tenn., praeitų metų rugpjūčio 
mėnesį šventusi 102 metų savo 
amžiaus sukaktuves, papasakojo 
“spaudos konferencijai”, kaip ji 
iki tol išgyveno ir mielai nori 
toliau gyventi. “Būk laiminga ir 
veikli, tai yra mano vienintelė 
medicina”, pasakė ji. “Aš jokių 
vaistų neimu. Sugretink pilnas 
rankas užsiėmimo su sveiku 
per naktį miegu; suvalgyk kas
dien po obuolį ir “T-bone s tei
kę“, turėk savo mėgiamą užsi
ėmimą laisvalaikiui (hobby); 
vartok apsčiai pieno, bet ne vais
tų ir laimingomis mintimis vai
ruok iki 100 tn e tų". Mano mo
tina visada mane mokė teisin
gai gyventi ir padėti savo arti
mui. Žinoma, ir aš neabejoju, 
kad mankšta padeda ilgai gy
venti”.

Ji pridūrė: “par yra vienas 
Idalykas, kurį aš skaitau svarbiu: 
aš per naktį miegu kaip (rinka 
ir rytmetį guliu kiek tik noriu... 
Aš niekada nesapnavau, kad gy
vensiu iki 100 metų. Smagu taip 
ilgai gyventi”.

Kodėl nepiliečiai gauna 
Social Security pensiją
Socral. apsaugos klausimus 

Chicago Tribune aiškinąs ben
dradarbis Walton straipsnyje 
“Svetimšaliai ir social, security 
išmokėjimai” rašo:...

■ ■ ■■ YYTTOTWlTWIIIIIIBIIIIim WWWm*B

JVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAlSKMMAI.
KIEKVIENA DIENA BUTINI 3CI0NIUI

Apsiėjimo būkite be godulyztės: kad pakakto tų daiktų, kuriuos 
turite. Ebr. iii

Saumylinga malda yra buko praleidimas. Kai kurie suaikrovė turtus ir 
pamatė Tiesą ir jos tarnavimą) kiti laimėjo sveikatą dėlto, kad patirtu, jog * 
kartu su ja jie gavo sunkesnius mėginimus, dar kiti atgavo savo mylimus, 
lyg kaip ištrauktus iš mirties dantų tiktai dėlto, kad jie paskui velytus ver
gaus jog Dievas nebūtą atsakęs į jų maldą; — arba tikriau pasakius, jie vo- 
Ivja, kad jie būtų nusitikėję Dievo išmintimi su užsiganedinimu, nesiskųs- ' 
darni. 1 Dvasiškas Izraelis turi išmintingai vartoti tokius daiktus, kokius 
jis turi — priimdamas viską kaipo Dievo Dovaną su padėka; o jo prašymai 
turi būti prašymai dvasiškų dovanų, kad jis galėtų kantriai kentėti ir širdyje— 
būti užganėdintas.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zevist, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

•V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Kodėl svetimšaliai, dirbantieji 
Jungtinėse Valstybėse, gauna 
Social Security išmokėjimus? 
Toks klausimas dažnai yra ke
liamas.

Social Security į tai atsako: 
“Kodėl jie neturėtų gauti, jei 
jie mokėdami mokesčius padėjo 
remti tą sistemą?’.

Faktas yra, kad kiekvienas, 
dirbantis Social Security siste
moje ir mokantis mokesčius, tu
ri teisę (are eligible). Amerikos 
pilietybė nėra lemiantis fakto
rius. Social Security sako, kad 
13 nuošimčių aplikacijų korte
lėms gauti yra svetimšaliai.

Ar gali, sakysim, kanadietis 
slaptai įslysti į Jungtines Valsty
bes būdamas 63 metų ir padir
bėjęs pora metų iki 65 imti sau 
social, apsaugos čekius visą sa-i 
vo likusį amžių?

Ne. Nė vienas, net Amerikos 
pilietis, negali pradėti dirbti 
būdamas 63 metų ir po dviejų 
metų išeįti į pensiją ir gauti so
cial Security. Kvąjifikuoti So
cial Security pensijai reikia iš
dirbti 20 bertainių arba 5 me
tus. 1975 metais reiks išdirbti 
6 metus.

— To tai jau perdaug. Grįžtu 
išvargęs po sunkaus dienos dar
bo ir pietūs dar neparuošti. Ne
ruoštu einu restoranan.

— Nesinervuok, brangusis. 
Lukterėk penketą minučių — 
Meta žodį žmona.

— Kas bus pietum ? -— Stabte
lėjo vyras.

— Ne. Aš tik apsirengsiu ir 
eisim kartu. — Atsiliepia žmona.

MIRĖ
SOFIJA BAČIŪNIENĖ
Sofija Bačiūnienė, čikagie- 

čiams gana plačiai pažįstamo 
Alekso Bačiūno žmona, pre- 
eitą šeštadienį mirė laive, ve
žiojusiame velionę Karibų jū
ros vandenimis. Savo laiku 
Bačiūnai Bridgeporte turėjo 
krautuvę, bet paskutiniais me
tais gyveno farmoje, esančio
je Sodus Mich., netoli Tabor 
Farmos.

Aleksas Račiūnas yra Juozo 
Bačiūno brolis. Juozas mirė 
prieš kelis metus. Jo palaikai 
buvo sudeginti ir palaidoti Lie
tuvių Tautinėse Kapinėse, kur 
prie kapo yra gražus pamink
las

Bačiūnienė buvo išvažiavusi 
atostogų kartu su savo sūnumi 
Tadu Bačiūnų. Velionės palai
kai bus parvežti į Chicagą.

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

SŪSmiNKIMV

PRANEŠIMAI
♦

— Žemaičių Kultūros Klubo eili
nis narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, vasario 21 d. 7:00 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes rei
kia aptarti klubo reikalus. Po su
sirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgelvis, ravt.

— Humboldt Parko Lietuvių klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 21 d. 12:15 vai. 
popiet Almera Simons parkelio sve- 
tainėpe. 1640 N. Drake Ave,, pirmame 
aukšte. 103 kambaryje. Nariai ir na
rės prašomi atvykti ir kandidatų, no
rinčių įstoti j musų klubą atsivesti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

A. Menkus, rašt.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KS1Ė AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArda 7-1741 ■ 1742

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

MODEKN1SKOS AIK-COND1T10NED KOPLYČIOS

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 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1.50.

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

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

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

juota knyga, joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos. 188 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas tvarstąs, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuvišku skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn. ** ■»

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6OGO8

NARIAI:
ChicagM
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijoe

AMBULANCE 
PATARNAVk 
MAS PIENĄ 
IR NAKYI * 
TURINU 

AOPLYČ»K» 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUAN'ICA AVENUE. Phone: Y Aru. 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, UI. Phone: OLympic 2-100b

PETRAS BIELIŪNAS
434b So. CALIFORNIA ĄVĘ. Phone: LAfateUe 3-3572

GEORGE F. RUDM1NAS
3319 So. UTĮŲANĮCA AVfi. TeL: Y Aras 7-1134-113$

STEPONAS C. LACK Ui SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 U ES t 69th STREET KEpubUr 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6«7£
11028 SOUTHWEST HIGH D AY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. R1DIK.LS
3354 Se. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1911
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tys, š. m. kovo mėn. 24, 25 ir balandžio 1 dieną Maria H. S. 
auditorijoje.

Ask for Mr. DELAMATER.
2622 No. PULASKI 

PHONE — 227-5900

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA NAMŲ SEIMININKĖ 
DUODAMAS ATSKIRAS kambarys. 
2 vaikai šeimoje. Susikalbėti angliš
kai. Reikalingos rekomendacijos. 
Tel. 769-2230 Prašyti ir kalbėti tik 

su Mr. Lifschultz.

WAITRESSES
COCKTAIL: 6:30 - 12:30 P. M.

FOOD AND LIQUOR: 5 P.M. - 2 A M.
• Banquet. Weekends 

MARDI.GRAS RESTAURANT
2967 No. HARLEM 

237-5500

Su solistu Algirdu Braziu priešaky, Pirmyn Choras stropiai re
petuoja Strauso komišką operetę “čigonų Baronas”, kurią sta-

REAL ESTATE
TYPIST - CLERK

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, tema — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MA1S

DĖL VISŲ LNFORMACDŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

TRADICINĖ MENO PARODA
Naujosiose Čiurlionio gale

rijos patalpose Jaunimo Cent
re vyksta pavadinta “16-to Va
sario tradicinė meno paroda”, 
kuri prasidėjo praeitą penkta
dienį, vasario 16 d. ir tęsis iki 
ateinančio sekmadienio, vasa
rio 25 dienos imtinai.

Parodoje dalyvauja 43 dai
lininkai ir dailininkės, ir kas 
įdomiausia pastebėti tai kad 
šioje srityje “moterų liberaci- 
ja” lietuvių tarpe padariusi di
džiulę pažangą, nes parodoje 
gražiosios lyties atstovės be- 
inažko jau patapo vyrams ly
gios, būtent tarpe 23 vyrų jau 
20 yra moterų, kurias verta ir 
suskaičiuoti vardais ir pavar
dėmis: Dalia Aleknienė, Dalia 
Ancevičienė, Vanda Balukie- 
nė, Raminta Baukytė, Gražina 
Balsienė, Ona Baužienė, Stefa 
Kvietienė, Vida Krištolaitytė,

Dalia Kolbaitė, Aldona Labo- 
kienė-Valis, Janina Marks, Ele
onora Marčiulionienė, Irena 
Mitkutė, Regina Matusevičiūtė- 
Smith, Aleksandra Navickai
tė - Bodner, Jadvyga Paukš
tienė, Sesuo Mercedes, Magda
lena Stankūnienė, Zita Sodei- 
kienė, Danguolė Stančiutė, Ve
ra švabienė, Elena Urbaitytė ir 
Giedrė Žumbakienė. Parodoje 
išstatyta 65 darbai. Didžioji 
menininkų dalis turi išstatę po 
du paveikslus.

Naujosios parodoms patal
pos labai jaukios ir šviesios iš 
kelių kambarių ir nišų, jei taip 
galima pavadinti puskamba- 
rius ir vingius.

Parodoje dalyvauja apsčiai 
“senųjų vilkų”, tokių kaip Mi
kas Šileikis su savo neatskiria
mu parodų kompanjonu An- 

jthony J. Cooper, Bronius Mu-

rinas, AI. Marčiulioniai, Vytau lionė į septintą 
tas Jonynas, ,~ 
(su vienu miniatiūriniu vaizde-, 
liu “Pavasaris mieste”) Elskus,1 
Dagys, Kelečius, Virkau, Valius 
(Telesforas), Valeška, Vizgir
da ir k t. I

WAITRESSES
11:00 to 7:00 P. M. shift. 

Apply in person.
GOLD COAST RĘSTAI RANT 

162 E. OHIO ST. 
CHICAGO, ILL.

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT A S — VERTIMAI

| Visų Rūšių draudimo agentūra ]

stotį’4, šioji
Juozas Pautienius valandėlė skiriama jaunimui. :

— Sen. Charles H. Percy kai- HOUSEKEEPER
bą JAV Senate per Lietuvos Northwest sublIrb. Good trans. 
nepriklausomybe minėjimą porĮation. 4 or 5-day week, 
komentavo WBBM radijo sto- cleaning and light laundry.

225-2130Parodon įėjęs atsiduri kaip( _ Jaunųjų verslininkų (Jun- 
kokioje gėlių konservatorijoje jor Achievement) 31-ji metinė 
pavasarinio žydėjimo nietu. parO(]a jr inugė blis jį §eštadie- HBLP WANTED — MALE-FEMALE 
Yra gerokai ir ne teptuko dar-’nį jr sekmadienį 1 — 8:30 vai. J?eikia Darbininkv ’r Darbininkių 

bo eksponatų, pav. Petro Alek- j International amfiteatre. Da- 1 1 •- KK-WT -V « 1
lyvauja 31 vietinė jaunųjų ben
drovė, gaminanti 45 produk
tus, taip pat 225 b-vės iš kitur. 
We the People b-vė, kurios 
pirmininkė yra Lourdes aukšt. 
mokyklos junjorč Linda Savic-; 
kaitė, ne tik pardavinės savo _ _________  _ ________
gaminius, bet ir demonstruos FURNITURE AND FIXTURES 
jų gamybą. Junior Achięvment Rakandai ir {rengimai 
centras Chicagos pietvakarių 
apylinkėje yra 3001 W. 59 St..

sos skulptūra “Neišspręsta! 
problema”, Janinos Menkutės 
-Marks kilimas “Genezis” ir šil
ko gobelenas “Egzotiški žiedai” 
Stončiutės “Paskendę rūmai”, 
medžio raižinys, paties Valeš- 
kos “Motina” (skaidytas stik-! 
las), Jokūbo Dagio ir Ramo
jaus Mozoliausko skulptūra 
“Slalom”. Visa kita yra alie
jus, ofortas, akrilika ir grafika. 
Neretas paveikslas jau atžymė
tas įvertinimo žymenimis.

ROOKKEEPER
OR

ASSISTANT BOOKKEEPER
Must speak English. Either Woman 

or Man.
108 WESf T AKE STREET Room 200 

PHONE: 372-8600
MR. THOMAS

PARDUODAMI
IS MODELINIU NAMU BALDAI

r. „ . rr 1 :•„ I A iki 50^ nuolaida. Galima pirktiBosary Kolegijos studen- dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 
~ ‘ ‘ lietuviai.

SOUTHWEST FURNTTURĘ CO.
TEL. GR 6-4421

6200 So. WESTERN AVE.

ei. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-
--------------------------------------------------  BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS
REAL ESTATE — OUT OF TOWN j DRAUDIMAI NAMU IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441 

LAIMA JAKUŠOVAS, brokeris

♦ LB Brighton Parko apylin
kė, talkinama Lituanistinės mo
kyklos, Nepriklausomybės su
kaktuvinę šventę minės vasario 
25 d. Šv. Mišios įvyks Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje 10 vai. 
ryto, o bendras minėjimas — quett^Parką7štatjdas “mūro "luksus

*. ... * ■ . 7 karpetai. naujas garažas. Daug prie-
minejinio sueigoje dų — S31.500.

MODERNI o Kamb. mūro reziden
cija, puošnūs nauji karpetai. “built- 
in” virtuvė. vonios. Du greta po 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33.500.

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, nauias ga- 
zu šildvmas ir garažas aptvertas pla-

Arti

PAŽVELK
1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18.800.

10 BUTU 2 aukštų mūras.
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIES DEŠIMT metų, prieš Mar-

mokvklos salėje 3 vai. p. p. Pa- Pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
J * 1 * bnmažoi noinoc oornvoc Tiancr nrio.

maldose ir i
prašome visus* [gausiai daly
vauti. (Pr).

ŽVEJO MALDA

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, 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 Orderį tokiu adresu:

N AU JIENO S
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. TeL WA 6*9209

tų Politinės Ekonomijos klu- 
Yra įvairiausių mėginimų iš bas. 7900 W. Division St., Ri- 

“klasikinio meno” kūrybos rė- ver Forest, Ill. ruo-ia viešą pa
inų išsilaužti, kaip savo tech- skaitą kovo 6 d. 7:30 v. v. kal- 
nikos originalumu, taip darbui bės Illinois Circle campus prof.

Willjam D. Grampp tema: 
“Komunizmas - intelektualų Pa^mm. Naujienų vajui ji pa- 
opiumas”. Jis yra parašęs 2 to
mų studiją “F.kororhinis Libe-

visą parodą lemia- rajizmas« K()V0> mėn. prasi- niai ViUa Park. Ill., atskiru 
'^sų spalvų fQS kolegijos studentų me

no darbų paroda ir yra orga
nizuojami puošmenų bei bran- misijai ir
■ - • In“ biams gero pasisekimo ir geros

jfcirmacįjai tel. (312) 369 - 6320, sveikatos, kad Naujienos ga
ilėti! eiti ir rasti keljus į visų 
lietuvių namus. “Tai yra pats 
geriausias lietuvių laikraštis”, 
— pareiškė laiške jų duktė Flo
rence.

medžiagos pasirinkimu, pačia 
idėja ir savo darbo rezultato 
pavadinimu.

Žinoma, 
mai dominuoja 
kombinacijos ir ilgiau jomis 
besidžiaugiant net galva gali ! * * a v« • v* a.* a * į y K < ' •’ ».» « i a ai vi *^v-a *
aps^aigti. Bet jei būčiau ga- [ genvbjų jšdirbvstės kursai, 
lioje ką nors premijuoti, tai!- * •• - - •*----- —
pasirinkčiau Petro Bugailiškio1 pxt 213 arba 916 
iš Anglijos “Lietuviškas vaiz-Į 
delis” aliejų. Tokio skaistumo > — Dail. Jūratės Batūraitės 
ir žavingumo Lietuvos vaizdelį darbų parodą surengė “76 Ga- 
begalima tik savo gražiausiuo- llerie” Toronte. Jaunos daili- 
se sapnuose matyti.

raščių, bet ir juos aukomis

kartotinai atsiuntė 5 dol.

— Stefanija ir Palmer Polo-

laišku atsiuntė Naujienų vajui 
25 dol., linkėdami Vajaus ko- 

• visiems bendradar-

Anglų humoristo interpretaci- ‘ tuS sklvuas/paiamų $6.600 metams, 
joje meškeriotojo malda turėtu Prašo$45.000. Priims rimtas derybas.

‘ PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras.
taip SKamoeti: 2 atskiri šildymai, keramikos vonios,

“Mano Dieve, teikis, kad pa- kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge-
Vari Tezinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 

’ Kaa $36.000.

PUIKUS 2 BUTU 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios.

gaučiau tokią didelę žuvį, 
galėčiau apie ją nemeluoti pasa
kodamas per visą savo gyveni
mą.

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

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

f —— ...............................—Hl »■■■ ........................ ..

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

llerie
ninkės pirmoji paroda sėkmin
gai praėjo ir atkreipė meno į _ Pauj Deltuva, Rockford, 
mėgėjų bei vertintojų tinkamą jp , 
dėmesį ir teigiamą vertinimą. 
Ji yra baigusi pedagogikos 
mokslus ir baigianti dailės stu
dijas Ontario meno kolegijoje.
Natūralūs realizmas yra jos ta
pybos stilius su nežymiais šių 

, - • oo i laiku modernizmo bruožais,rytoj vasario 22 d.
skaitys —Marija Knystautienė, Dan- 

Jankutės bury. Conn., ne tik prenume- 
spaudai paruoštos knygos “Ke- ruoja daugelį lietuviškų laik

TRUMPAI

— “Pelkių Žiburėlio" lite
ratūrinėje valandėlėje, girdi
moje per Margučio radiją tarp 
8 — 9 v. v. i 
aktorė Stasė Kielaitė 
ištrauką iš Nijolės

kartu su gerais linkėji
mais visiems Naujienų bendra
darbiams ir skaitytojams, at
siuntė vajui 5 dol.

— Klemas Shereiva. Sudbu
ry. Ont., Canada, kartu su pre
numerata atsiuntė vajui du dol. 
Vajau# komisija visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkoja.

ČESLOVAS GEDGAUDAS 
MŪSŲ PRAEITIES 

BEIEŠKANT

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

T608 Wart 69th St, Chicago, UI. 60629. • TeL 5-2787 
Dideli* pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, 1ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tom* yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami ui $4.00, o kietuose 

viršeliuose ui $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
lw39 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

/ -----------------------------------------
JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted Street. Chicago 8. Ulinob
. ■ -------------—1

i — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILU — WEDNES., FEBRUARY 21, 1973

Jaunas vietnamietis, pasiėmęs krepšį, eina žuvų gaudyti. Jis pats 
mažas, tai ir {o sugaunamos žuvys yra nedidelės, bet mama ir Iš 

nedidelių žuvyčių išverde skaniu sriubą.

fllist Pranas JBotMunt

ši nekantriai laukta knyga, 
atskleidžianti daug mūsų seno
vės paslapčių, pagaliau išvydo 
šviesą. (Kietais viršeliais, 15 
dol).

Perlaidas galima siųsti tie
siog aktoriui P. O. Box 5544. 
Santa Monica, Cal. 90105.

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. G. AUTO REBUH.DERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokį blankai

HOME r

Mi!" f*™ i re an„ . jsuatty tomtM'r,

A."& L. INSURANCE R RĖAL i Y 

A. LAURAITIS 
INCOME IAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775 

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775 

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

SKAITYK F ATS IR °AF^C-INf 
KITUS SKAITYTI 
N A U J ? ERAS

6^ KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip nauias. S23.000.

2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismontas. Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metų mūro reziden
cija. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai. Cent, oro vėsinimas. Garažas. 
Arti Kedzie ir parko. $40.000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas gazo šildymas. 2 auto mū
ro garaža®. $2$ 500.

6 KAMBARIU modemus medinis. 
Nauias gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIU \Vz aukšto 18 metų 
mūras. 2 vonios. įrengta^ beisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters'). 
Oirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 80809. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
■R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro se- 
rvirtinimas ir valymaa. Mūrininko, 
italiaus. cemento ir dažytojo darbai, 
keltui įkainavimas. Skambinkite dabar
AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Federalinių B veisti|os pafamų 
mokesnių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas

REAL ESTATE 
Paiešų paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo lnformecl|os 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

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

lel. 436-7878

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




