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KOMUNISTAI STATO NAUJUS REIKALAVIMUS
Stabas rekomendavo

invaziją sianreje
WASHINGTONAS — Atsto- Į 

vų Rūmų lėšų komitete kalbėda
mas, jungtinio štabo viršininkas | 
admirolas Moorer pripažino, kad j 
Vietnamo kare štabas ne kartą 
rekomendavo daryti invaziją 
Šiaurės Vietname. Toks žygis 
būtų buvęs labai reikalingas, 
žiūrint grynai iš karinio taško.

Admirolas pridėjo, kad 
Vietname nebuvo vedamas pagal 
grynai karinius principus, buvę 
daug politinių komplikacijų ir te
kę kovoti skirtingais metodais. 
Visą laiką teko žiūrėti, kad ka
ras būtų apribotas.

BRAŽINSKŲ BYLA TURKIJOS TEISME

SUSTOJO BELAISVIŲ PALEIDIMAS
SAIGONAS. — šiaurės Vietnamas oficialiai paskelbė per ra

diją, kad jis tol nepaleis likusių amerikiečių belaisvių, kol Amerika 
ir Pietų V ietnamas neįvykdys šešių reikalavimų. Antradienį Ame
rika tikėjosi dar vienos belaisvių grupės, tačiau komunistai pra
nešė, kad belaisviai nebus paleisti. Hanojaus pirmas reikalavimas 
yra baigti įvairius trukdančius manevrus, kuriuos Saigono vy
riausybė naudoja prieš komunistų atstovus įvairiose komisijose, 
š. Vietnamo delegacijoms nutraukiamas vanduo, elektros srovė, 
telefonas, nepristatomas maistas. Tas trukdo š. Vietnamo delega- 
tams eiti pareigas Jungtinėje Karinėje Komisijoje ir Tarptauti- 

j nėję Kontrolės ir priežiūros komisijoje.

Incidentas ir jo aplinkybės
(Tęsinys)

Lietuvis Pranas Bražinskas, sūnus Stasio, kartu su savo Sū
num 1970 iii. spalio 15 d. sėdo į lėktuvą, kuris turėjo skristi iš 
Batumo į Suhumą.

Tėvas Bražinskas, kuris teis
mui įteiktame prašyme kartu 
su jo advokato įteiktais notari- 
zuotais pareiškimais bando įro
dyti, kad jis dalyvavo laisvės 
kovotojų pogrindžio organizaci
jose Rusijoje ir kad būdamas įs
pėtas, kad jis yra išaiškintas, 
bandė pasiekti laisvę ką jo kovęs 
draugai yra padarę anksčiau, ir 
to siekdamas nukreipė lėktuvą į 
Turkiją.

Susidūrimas lėktuve
Kai tėvas ir sūnus pradėjo 

vykdyti savo planą ir ėjo į pilo
tų kabiną, vienas asmuo (pagal 
rusų tvirtinimus tai buvęs ke
leivis, bet pagal advokatų ir pa
čių kaltinamųjų tvirtinimus tai 
buvęs policininkas) bandė pa
naudoti savo revolverį. Laike 
susišaudymo du įgulos nariai bu
vo sunkiai sužeisti, o lėktuvo pa
lydovė mirė Trebzono 
nėję ligoninėje, kur ji 
vežta.

valstybi- 
buvo nu-

SovietųAr incidentas įvyko 
Sąjungoje ir Turkijos teritorijos 

erdvėje?

Pats svarbiausias šios bylos 
klausimas yra. ar lėktuvo pa
grobimas ginklų pagalba ir to 
pasekmės, kaip palydovės mir
tis ir dviejų įgulos narių sužei
dimas, įvyko Turkijos ar Rusi
jos teritorijos erdvėje? Kaltina
mieji ir jų advokatai - tvirtina, 
kad tai įvyko Turkijos teritori
nėj erdvėj, bet rusų pusė tvir
tina, kad tai įvyko Rusijos teri
torijos erdvėje.

Ką sako daktarai?
Mirusiąją palydovę apžiūrėję 

daktarai po to kai ji buvo atvež
ta į Trebzono valstybinę ligoni
nę nustatė, kad kulkos sužeidė 
arteriją ir plaučius tiek, kad po 
to ji negalėjo išlikti gyva ilgiau 
negu tris minutes. Pagal , tokį 
daktarų raportą išeitų, kad susi
dūrimas ir iš to sekusi palydo
vės mirtis įvyko Turkijos terito
rijos erdvėje.

Teismo eiga
ši byla, kuri susilaukė pasau

linio dėmesio, pradžioje buvo 
rankose Trebzono Viešojo Pro
kuroro, kuris Bražinską ir sūnų 
atidavė Trebzono Pirmos Instan
cijos Kriminalinių Bylų Teismui, 
šis teismas nusprendė, kad lie
tuviai tėvas ir sūnus buvo politi-

Detroito lietuviai 1973 metais mini Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 55 metų sukaktį. Paveiksle matome Detroito lietu
vių organizacijų ir Detroito miesto atstovus iškilmių metu.

niai nusikaltėliai, nes nusikalto 
vykdydami politinį uždavinį. Ta
da Viešasis Trebzono Prokuroras 
apeliavo j Trebzono Aukštąjį 
Kriminalinių Bylu Teismą, bet 
ir šis teismas, sutiko su Pirmo
sios Instancijos Kriminalinių 
Bylų Teismo sprendimu.

Po to, kai tėvas ir sūnus Bra-. -----n,. .--------- —» —
zinskai buvo pripažinti politi- ^Saigono ' nusamdyti chuliganai
niais nusikaltėliais, tuometinis 
Teisingumo Ministeris raštu įsa
kė Aukščiausiam Viešajam Pro
kurorui siekti teismo sprendimo 
pakeitimo.

Aukščiausio Apeliacinio Teis
mo Pirmos Instancijos Krimina
linių Bylu Rūmai apžvelgė Auk
ščiausio Prokuroro reikalavimo 
raštą ir du teisėjai buvo tos nuo
monės, kad Vyriausybė negalė
jo duoti parėdymo raštu tos rū
šies byloje ir vienas iš kitų tri
jų teismo narių pritarė pirmųjų 
nuomonei ir patvirtino pirmo
sios instancijos nutarimą priim
damas pagrindu tai, kad kaltina
mieji buvo politiniai nusikaltė
liai. Tada Aukščiausio Proku
roro Įstaiga kreipėsi su protes
tu į Aukščiausio Apeliacinio Teis 
mo Generalinės Tarybos Krimi
nalinių Bylų Rūmus, kurie nu
sprendė, kad lietuvis tėvas ir jo 
sūnus yra eiliniai kriminalistai.

Teisingumo Ministeriui reika- 
laukant viešojo saugomuo pa
grindu ši byla perkelta iš Treb
zono į Ankara ir šiuo metu yra 
Antrajam Aukštojo Kriminali
nių Bylų Teismo Ankaroje žinio
je.

Gynėjų advokatų prašymas 
paleisti lėktuvo grobikus tėvą ir 
sūnų buvo teismo atmestas. By
los svarstymas atidėtas kitai da
tai iki bus išversti iš Rusijos at
siųstieji dokumentai.

ROMA. — Popiežius atleido iš 
pareigų tris senus kardinolus, 
vadovavusius svarbioms kurijos 
įstaigoms: šventajai kongrega
cijai, Apaštališkai kanceliarijai 
ir kitų tikėjimų sekretoriatui, 
šventajai kongregacijai vado
vauti paskirtas 59 m. Sardinijos 
kardinolas Sebastiano Baggio, 
kitoms įstaigoms nauji viršinin
kai dar nepaskirti, šventoji kon
gregacija tvarko viso pasaulio 
vyskupus, rekomenduoja pakėli
mus ir atleidimus, todėl yra la
bai svarbi įstaiga.

Amerika išvežė 
pusę kareivių

SAIGONAS. — Amerika jau 
išvežė iš P. Vietnamo pusę savo 
kareivių, buvusių’Vietname sau
sio 28 d., kada prasidėjo karo 
paliaubos. Iš 23.516 kareivių da
bar ten liko 11,724. Išvežimas vi
dutiniškai vyksta po 400 per die
ną.

Pagal susitarimą Hanojus iki 
šiol turėjo paleisti pusę savo tu
rimų karo belaisvių, tačiau tiek 
dar nepaleido.

Komunistai skundžiasi, kad 

primušė devynis Hanojaus atsto
vus Jungtinėje Karinėje komi
sijoje. Tris teko išvežti į Hano
jaus ligoninę. Saigonas sako, 
kad tai buvusi spontaniška ma
sių reakcija, kurią sunku buvę 
sukontroliuoti.

Libija palaidojo 
savo žuvusius

BANGAZI. — Libijoje buvo 
palaidoti keleiviniame lėktuve 
Sinajuje žuvę žmonės. Laidotu
vėse ivyko susirėmimų tarp įsi
karščiavusių arabų ir policijos. 
Minia šaukė keršto šūkius, rei
kalavo ginklų ir karo prieš Iz
raelį, kurio kariniai naikintuvai 
numušė Libijos keleivinį lėktu
vą.

Libijos vyriausybė pareiškė 
oficialiai, kad lėktuvo numuši- 
mas negali praeiti nenubaustas. 
Arabų aviacijos bendrovės Bei
rute apeliavo j viso pasaulio avi
acijos bendroves, reikalaudamos 
boikotuoti Izraelio aerodromus.

Egiptas formaliai kreipėsi į 
Tarptautinę Civilinės aviacijos 
organizaciją, prašydamas svars
tyti Libijos lėktuvo numušimo 
klausimą. Ženevoje arabai spau
džia Žmogaus Teisių komisiją, 
kad ji pasmerktų Izraelio veiks
mus.

Premjere G. Meir 
atvyko Amerikon
WASHINGTONAS. — Izrae

lio premjerė Goldą Meir atvyko 
Amerikon. Rytoj ji susitiks su 
prezidentu Nixonu svarstyti pa
dėties Viduriniuose Rytuose. 
Viešnia išbus Amerikoje 10 die
nų ir dalyvaus aukų rinkimo Iz
raeliui susirinkimuose Miami, 
New Yorke ir Bostone.

Premjerė pareiškė korespon
dentams, kad "tragedija” Sina-

DARBO UNIJŲ AFL-CIO VADOVYBĖ 
REIKALAUJA KONTROLIŲ BIZNIUI

BAL HARBOUR. — Floridoje susirinkę ALF-CTO darbo uni
jų federacijos vadai nutarė nepritarti prezidento kainų kontrolės 
įstatymui, jei'kongresas nepanaikins nelygybės, kuri tame jsta-' 
tyme yra. Vyriausybė nustatė, kad darbininku algos negali kilti 
daugiau kaip 5.5%. Vyriausybės pareigūnai, tačiau, pareiškė uni
jų vadams, kad tas nuošimtis gali būti keičiamas pagal sąlygas. 
Unijų vykdomoji taryba reikalauja, kad ne tik algos, bet pelnai ir 
kainos būtų griežčiau prižiūrimos.

Oficiali statistika parodė, kad 
nuvertinus dolerį, Amerikoje 
vėl pakilo maisto produktų ur
mo kainos. Per pirmąją savaite 
po nuvertinhrifc nuo vasario 15 
iki 23 dienos, lašiniu urmo kai
nos pakilo 8.5%, kiauliena — 
4.4%, jautiena — 2.3% ir net 
pigioji vištiena pabrango 10%.

Darbininkų linijos pageidau
tų, kad vyriausybė visiškai pa
naikintų ekonominio gyvenimo 
kontroliavimą, tačiau jos parem
tų vyriausybe kontrolių klausi
mu, jei tos priemonės lygiai pa
liestų visus.t Korporacijų pel
nai vis didėja, & darbo žmonių 
perkamoji galia, kylant kainoms, 
vis mažėja. Unijų vadai reika
lauja, kad vyriausybė griebtųsi 
priemonių suvaržyti Amerikos 
technologijos ir kapitalo išveži
mą į užsienius. Vyriausybė tu
rėtų suvaržyti importus, kurie 
kenkia Amerikos darbo žmo
nėms, atima jų darbus. Vyriau
sybė turėtų atimti mokesčių pav- 
lengvinimus iš tokių biznio įmo
nių, kurios gamina užsieniuose. 
Korporacijos ir bankai išveža 
kapitalą, reikalingą Amerikai, 
gamina užsieniuose prekes, ku
rias galėtų gaminti patys ame
rikiečiai. Kompanijos išvengia 
pajamų mokesčių už savo užsie
nyje gautus pelnus. Visa tai ken
kia Amerikai ir mažina jos eks
portus, o kartu atneša nepalankų 
prekybos balansą.

Unijos siūlo uždėti kontroles 
butų nuomoms, kurios vėl smar
kiai ėmė kilti.

Sausio mėn. prekybos su už
sienio valstybėmis balansas davė 
363.8 mil. deficitą, kuris yra 
nedidelis, palyginus su 563 mil. 
deficitu gruodžio mėn.

juje, kur buvb numuštas arabų 
lėktuvas, netrukdys pasitari
mams dėl taikos. Izraelis pasi
rengęs derėtis dėl taikos su ara
bais, tačiau be jokių iš anksto 
statomų sąlygų. Arabų tvirtini
mas, kad jie neatiduos nei colio 
savo žemių tiek pat neprotingas, 
kaip būtų neprotingas Izraelio 
tvirtinimas, kad jis nesugrąžins 
nei colio okupuotų teritorijų, 
pareiškė Meir.

valiusios ŽINIOS

♦ Nors karinė prievolė Ame
rikoje panaikinama birželio 30 
d., kovo 8 d. įvyks loterijos trau
kimas jauniems vyrams, gim. 
1954 m. Jiems greičiausiai ne
teks eiti į kariuomenę.

+ Britų kareivius š. Airijoje 
vis dažniau puldinėja ginkluoti 
vaikai. Du 13 metu berniukai 
apiplėšė keturias pašto įstaigas, 
pagrobdami 3,260 dol. Kita gru
pė apšaudė britų kareivių pa
truli. Vienas 15 metų vaikas su
žeidė britų kareivį.

# Britanijos uostuose ir ae
rodromuose, muitininkams strei- 
kaujant, įvažiuojanti gali pa
dėti nelegalius daiktus į paliktas 
“sąžiningumo dėžes”.

Vokiečių policija ieško ban
ko sargybinio, kuris pabėgo su 
1.4 milijonais markių.

+ Ixiuisianos teismas nu
sprendė, kad Amerikos vyriau
sybė turi sumokėti Lee Harvey
Oswaldo našlei 17,700 dol. už kad pirmasis lėktuvnešis bus pa- 
konfiskuotą Kenedžio žudiko vadintas “Kijevo’ vardu.
dienorašti, laiškus ir kitus po- j Be žvalgybos nuotraukų iš sa- 
pierius. Tie daiktai turį didelę telitų, Pentagono ekspertai mini 
istorinę vertę.

< Čikagos policijos viršinin
kas James Conlisk paskelbė, kad 
sausio mėn. Čikagos didieji nu
sikaltimai pakilo 9.2%, palygi
nus su praėjusių metu sausiu. 
Išprievartavimo atvejų buvo net 
41% daugiau.

ir karo laivyno aviacijos virši
ninko Ivano Berževo pakėlimą i 
maršalo laipsnį. Tas rodo, kad 
laivyno aviacijos jėgos bus ge
rokai padidintos. Sovietų laivy
no vadas admirolas Sergejus 
Gerškovas neseniai rašė. kad. sie
kiant politinės įtakos toli nuo 
valstybės ribų, reikia būtinai tu
rėti jūroje bazuotas aviacijos jė
gas. Spėjama, kad tokiu tempu. 

,kaip dabar, statydami, sovietai 
už 5 metų turės 3 lėktuvnešius, 
o už 10 metų — 12.

Amerika šiuo metu turi 14 ata
kos lėktuvnešių. Galvojama, 
kad sovietų pirmieji lėktuvnešiai 
bus daug mažesni ir blogesnės

(Sovietai planuoja laivus vertika- 
, liai pakylantiems lėktuvams ir 
helikopteriams.

TOKIJO. — Japonijos valdan
čios partijos vadas Hashimoto 
kritikavo didžiąsias pasaulio val
stybes, kad jos ignoruoja Japo
niją. Amerikos pakeitė savo vi
są politiką Kinijos atžvilgiu, ne
painformuodama Japonijos. Pa
saulio valiutos krizės metu, do-! 
lerio nuvertinimo klausimas ir-L . , .. , ., . ,.
gi buvo sprendžiamas be Japo- 
nijos. Dabar vyksta tarptauti
nė konferencija Vietnamo klau-' 
simu irgi — be Japonijos daly
vavimo. Japonija turėtų gauti 
Jungtinėse Tautose nuolatinę 
vietą Saugumo Taryboje su ve- traukė pašto ryšius su kaimyni- 
toteise, kaip kitos didžiosios vai-' ne Zambija, kurios kareiviai pa- 
stybės, pareiškė Hashimoto. ' grobė baltą geležinkelietį.

Australijos ryšiai 
su Š. Vietnamu
SYDNĖJUS. — Pirmadienį H “ “““

Australija oficialiai užmezsė di-1 . Han0J“st. 7lka^“?. P“1“?’
i. i • x- ■ ^i visus politinius kalinius, uz- plomatinius santykius su šiaurės u , ,• > , .

a Z v- m , baigti karo paliaubų laužymus, Vietnamu. Australiją 23 metus Q -- QC b „f ’
valdė konservatorių vyriausy
bė. Prieš tris mėnesius valdžią 
laimėjo darbiečių partija. Per 
tą trumpą laika vyriausybė pri- Š. Vietnamas nusiskundžia, kad 
pažino komunistinę Kinija ir nu- Amerika neisima minų iš Š. Viet- 
traukė ryšius su Tautine Kinija, namo uostų. Amerika vengianti 
Australija pripažino Rytų Vo- savo atsakomybės, vilkinanti mi- 

i kietija, baigė karinę paramą Pie- Į nų rinkimo darbą. Amerika tū
tų Vietnamui, nutraukė ekono- 1 rinti tuoj užbaigti aviacijos puo- 
minę paramą (anie 15 mil. dol.' limus I^aose ir Kambodijoje.
per metus) P. Vietnamui. Su
stabdė Kambodijos ir P. Vietna
mo karininkų apmokymo progra
mą ir paskelbė planą neutrali
zuoti Pietryčių Aziją ir Indijos 
vandenyną.

Pirmadienį iš Australijos na
mo išvyko šiaurės Vietnamo dar
bininkų sąjungos delegacija, iš
siveždama australų unijų sudė
tus 9,000 dol. Hanojaus ligoninės 
atstatymo darbams, šis Hano
jaus delegacijos vizitas sukėlė 
Australijoje nemažą triukšmą ir 
demonstracijas.

Saigonas ramiai priėmė Aus
tralijos diplomatinius ryšius su 
Hanojum. P. Vietnamas pareiš
kė vilti, kad tie ryšiai nepakenks 
draugiškiems Saigono santy
kiams su Australija.

Sovietai pradėjo 
antra lėktuvneši

WASHINGTONAS. — Ameri
kos žvalgyba įsitikinusi, kad so
vietai ėmė statyti lėktuvnešių 
laivyną. Ilgą laiką Nikolajevo 
uoste, Juodojoj jūroj, statytas 
didelis laivas, jau buvo išvilk
tas iš dirbtuvių dokų ir jo vieto
je statomas kitas laivas. Patirta.

SALISBURY. — Rodezija nu-

Hanojus toliau reikalauja, kad 
Saigonas baigtų š. Vietnamo de
legacijų puldinėjimus. Įvyko jau 
apie 20 demonstracijų prieš ko
munistų delegatus, kurių devyni 

s buvo sumušti pietų vietnamie- 

kurių Saigonas pradėjęs “dešim
tis tūkstančių”.

Be šių reikalavimų Saigonui

Kol šios Hanojaus sąlygos ne
bus vykdomos, amerikiečiai be
laisviai liks Hanojaus stovyklo
se.

Pietų Vietnamo valdžios at
stovas pareiškė, kad derybos dėl 
civilių paleidimo vyksta tarp 

^Saigono valdžios .ir VietjQpngo 
atstovų? Saigonas pristatė ko
munistams 5,801 civilio kalinio 
sąrašą, tačiau iš Viet Congo ga
vo tik 200 žmonių sąrašą, nors 
yra tikrų žinių, kad komunistai 
pagrobę laiko apie 60,000 civilių, 
kurie yra ištikimi Saigono vy
riausybei.

Paryžiaus tarptautinėje kon
ferencijoje pavyko susitarti, kad 
paeiliui tai konferencijai pir
mininkaus Lenkija ir Kanada. 
Buvo svarstomas klausimas, kaip 
suteikti paramą Indokinijos ka
ro aukoms. Amerika siūlė, kad 
parama būtų duodama tarptau
tinės grupės, tačiau š. Vietna
mas tam pasipriešino, sakyda
mas, kad Amerika turinti para
mą duoti pati viena. Iš kitų pa
yrama bus priimama tik atskirai 
susitarus. Hanojus pasipriešino 
ir Kambodijos bei Laoso klausi
mo svarstymui.

Britų darbininkai 
grasina streikais

LONDONAS__ Britanijos dar
bininkai atmetė vyriausybės 
taupymo ir kainų kontrolės po
litiką. Vakar 21 valandas strei
kavo įstaigų valdininkai, strei
kus skelbia aerodromų kontro
lieriai. muitininkai, garvežių in
žinieriai, ligoninių darbininkai, 
Londono mokytojai ir Fordo au
tomobilių fabrikų darbininkai. 
Jau 13 dienų streikuoja dujų 
pramonės darbininkai.

Vyriausybė tikisi, kad strei
kai ilgai nesitęs, kad viešoji opi
nija privers darbininkus nusi
leisti, tačiau darbo unijos, nepa
tenkintos algų suvaržymais, rei
kalaują naujų pakėlimų, nes vi
sos kainos kyla.

Britų kainų kontrolė ir kova 
prieš infliaciją neduoda vaisių. 
Maistas brangsta, o valdžia kon
troliuoja tik darbininkų algas, 
nekreipdama dėmesio į pelnus ir 
dividentus. Unijos su tokia 
vienšališka kontrole nesutinka.
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KLOJĘ,

"Romuvos" stovyk 
Mirga Kižienė.

leidžia LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
REDAGUOJA SKTN. SALTS VOSYLIUS
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PHILADELPHIJOS SKAUTAI IR SXAUTtS BENDRŲ KŪČIŲ METU 

gieda kalėdines giesmes. Akordeonu talkina Algis Dante.
K. Čikoto nuotr.

STOVYKLA
Hfinaus aistovyklinės 

v 9 r* * v * »r' r. j

Liet? Skautų M-fot darybos Pinhįnrikas v. s. Antanas Sau- 
iaitiskad ' Česnių fcksitarimu bei svarstymų, 
L’3S^ryQ*s' _Pirtaija; arė metais Jubiliejinę

- * ipnt sto^lŪB^etėjC (prie Cleveland©,
Ohio) m. rugpjūčio 19^—29. Bėaįrtitrtft stovyklavietė laikoma 
vieha geriausių ir fttoderiiiatiBių BSA'dtotf^lavia^ Ji pasiekiama 
iš ’nt:;9^XCftveland^Buffaio) Ohio
keliu tobula — Rock CrbekI f pietūs (tuo keliu apie

Stovyklavietės gavimo reikalu kla yra viso mūsų lietuviškojo
r . V.‘ didžio Stovykla:

< : ■- ■ * .
pasitardamas su kitais LSS 

vadovybe airiais. Principe su
sitarta it*šiindiMi galutinai pa

Sesės ir Broliai, Vadovės ir Va
dovai. visi didžiosios Lietuvių 
Skautų Sąjungos nariai ir narės 

tvirtu šuoliu į Jubiliejinę Sto-
•BfvyklĄ'.

Jubiliejinės Story klos reika
lais LSS vadovybėje taniai gal
vota, planuota, tartasi. Jos pro
gramos, tvarkos, organizacijos, 
aprūpinimo ir p. klausimais v. s. 
L. Milukienės, v. s. P. Molio, v.k • ■ •*
s. č. Kiliulio, v. s. V. Jokūbaičio, 
v. s. A. Saulaičių ir k. tartasi ir, 
pasiskirsčius darbais, ruošiami 
konkretūs planai.

Pagrindinai nusistatyta, kad 
JS bus paskirstyta į Bendrijos, 
Seserijos, Brolijos bei Akad. Sk. 
Sąj. stovyklas, kurios savo keliu 
susidės dar iš mažesnių pastovy- 
klių.

Programos reikalu nusistatyta,
kad ji bus lietuviškai skautiš

ka, pagrįsta jubiliejinių metų bei 
kitų įvykių aktualijomis, plačiai 
išreiškianti lietuviškosios skau- 
tybės auklėjimo, veikimo, užsi
ėmimų uždavinius. Todėl visi 
užsiėmimai, parodėlės, dariniai, 
įrangos, žaidimai, laužai ir t. t. 
ir t. t. — kūrybingi skautiško
sios nuotaikos ir liėtuviškosios 
dvasios reiškiniai.

Naujoji LSS vadovybė, kai tik 
bus išrinkta, perims visut rėi- • 
kalus į savo rankas toliau ruoš- 
ti mūsų Jubiliejinę vtoVyklą. I •

šiuo tarpu svarbiausia
ruoštis dalyvauti Jubiliejinėj 

Stovykloj: a) kaupti lėšas sto
vyklos mokesčiui, kelionės ir ki
toms Išlaidoms: b) susiftarkyti, 
papildyti’ar naujai įsigyti — tiek 1 
asmeninį, tiėk vienetu — sto
vyklinį inventorių bei reikme
nis; c)’Jau dabar užsiimti ir uo
liai ruoštis -gražiai, turiningai, 
lietuvišką! ir skautiškai daly-! 
vauti vitoae Jub. Stov. progra-1 
mose; d} gerai susiorganizuoti, I 
gerai pasirengti ir gerai atsto
vauti savo vienetams, tuntams- 
vietininkijoms bei vietovėms; e) 
iš anksto (veikti visus kliuvinius 
ir būtinai dalyvauti Jub. Stov. Į

Jubiliejinėje Stovykloje visi I 
ir visos reikalingi, nes ta stovy-

KA

VEIDAI 
IR
DARBAI

+ Padėkime broliams ir 
sems iš tolimesnių kraštų
vykti į Jubiliejinę stovyklą. La
bai svarbu, kad LSS 1973 m. Ju
biliejinėje Stovykloje (VIII.19- 
29), šalia sesių ir brolių iš Ka
nados ir JAV, galėtų dalyvauti 
mūsų sąjūdžio brangiųjų brolių 
ir sesių iš Vokietijos, Anglijos, 
Australijos ir k.

Todėl turėtumėm griebtis ge
rai organizuotais būdais į Jubi
liejinę Stovyklą tikrai atsikvies
ti reikalingų brolių ir sesių iš tų 
kraštų.

Pirmiausia, kas ir kiek gali, 
tegul ruošias vykti savo ar sa
vo šeimos ištekliais. Reikėtų 
siekti, kad Kanadoje ar JAV-ėse 
gyveną giminės iš savo pusės 
prisidėtų parsitraukti svečių iš 
tolimųjų kraštų. Iš ten vykti

FORĄ 
IBNl

ligi Kaziuko Muges
f

Visų keturių Chicagos skau
čių-^’tuntų sesės ir broliai, va- 
dovai-vės ir talkininkai tėveliai 
skuba atlikti“ paskutiniuosius 
darbas, kad sekmadienį kovo 4 
d., 10 vai. ryto, plačiai prasivė
rus erdviųjų Jaunimo Centro rū
mų durims, galėtų savo metinėn 
šventėn pakviesti plačiąją lietu
višką visuomenę.

Ir šiemet, tikintis tūkstan
tinės tautiečių minios, buvo 
kruopščiai dirbta ir ruoštasi.
Sukurta daugybė vertingų me

niškų rankdarbių, medžio .dro
žinių, paveikslų, žvakidžių, lie
tuviškų kryžių, koplytstulpių, 
statulėlių ir kt. Daug pastangų 
įdėta planuojant ir ruošiant de
koracijas, patalpų puošimą. Ypač 
sunkus darbas tenka šeiminin
kėms ir valgyklų darbuotojoms, 
stengiantis skaniai ir sočiai lie
tuviškais maisto gaminiais pa-

vaišinti nesibaigiančias svečių 
eiles.

Šių eilučių tikslas nėra išskai
čiuoti visus darbus ir pastangas, 
bet tik pakviesti tėvus ir vi
suomenę Kaziuko mugėn, pa
remti pozityvų jaunimo ir jų va
dovų darbą bei pastangas, ku
rios siekia sutelkti lėšų prakti
niam skautavimui.

I'D Ypač reiktų atkreipti dė
mesį į mūsų mažųjų ir jau

nųjų darbus.
įsigyjant jų rankdarbių, įver

tinant jų rūpestį dirbti ir kurti. 
Ak, su kokiu rūpestingumu ir lū
kesčiu mažieji ruošiasi Kaziu
ko mugei ir su kokiu nusivylimu 
iš jos išeina, patyrę, kad net jų 
pačių tėvai neįvertino jų darbe
lių nerasdami reikalo jų įsigyti. 
Ironiška, bet skaudi tiesa, kad 
asmenys, kurie priekaištauja, 
kad jaun imas per mažai įjungia
mas į Kaziuko mugės darbus, 
mugėn atsilankę praeina į vaikų 
darbelius nė nepažvelgę, nes 
skuba ieškoti aukšto meninio 
lygio vertybių, ieškodami įsigy
ti jas už pora dolerių... Tikimės, 
kad šioje Kaziuko mugėje jau
nieji neliks apvilti, o bus pa
skatinti kūrybai ir darbui. Jie 
nekantriai laukia visų atsilan
kant.

Tad iki pasimatymo Kaziuko 
mugėje!

IR.

BŪRELti SUSIKAUPUSIŲ CLĖVELANDO ŠEŠIŲ, 

4weh*uošiančiv Kaziuko Mugei
apjį:» - « «■- • t - <V. Bacpvičiaus nuotr.

galintiems pagalbos gal galėtų 
suteikti ir vienetai, tuntai, vie
tininkuos ar iš viso vietovės.

Stipresnieji junginiai ar vie
tovės Kanadoje ir JAV galėtų 
įjungti ir savo pastangas padė
ti sesėms bei broliams iš toli čia 
atkeliauti. Iš Kaziuku mugių 
bei kitų parengimų pajamų dalis 
galėtų būti skiriama tam svar
biam reikalui.

Gal gali atsirasti ir mecena
tų, kurie prisidėtų prie tos tal
kos.

Jub. Stovyklos vadovybė iš 
savo pusės, be abejo, pateiks 
planą, kuriam įvykdyti visi telki- 
nėmis jėgomis kaip nors pajėg
sime praturtinti Jub. Stovyklos 
dalyvių sudėtį ir prisidėsime sti
printi mūsų gyvuosius ryšius 
su broliais ir sesėmis kituose 
kontinentuose.

Talkos — tai visų reikės!
Dar primintina, kad tuoj po 

mūsų Jub. Stovyklos JAV-ėse' 
įvyks Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimas. į kurį'turi at
vykti atstovų ir iš tolimųjų kraš
tų. Būtų puiku, kad jų tarpe 
nestigtų ir mūsų sąjūdžio žmo
nių, tuo pačiu galinčių'dalyvau
ti ir Jubiliejinėje' Stovykloje.

Pasispauskime! '
★ Atsiliepkite Uchtės skau

tai-ės, priklausę Vilniaus tuntui. 
Vilniaus tunto Uchtėje (Vokie
tijoje) buvę skautai ir skautės 
renkasi Jaunimo Centro kavinė
je kovo 10 d., šeštų 6 vai. Čika
goje ir apylinkėse gyvenantiems 
žinomiems to tunto buvusiems 
nariams išsiuntinėti kvietimai 
raštu, tačiau jei kas tokio kvie
timo nėra gavęs, o priklausė Vil
niaus tuntui, rengėjų yra ma
loniai kviečiamas šiame susiti
kime dalyvauti kartu su savo 
“antrąja puse". • •

-Ą- Petras Molis išskrido į Pie
tų Ameriką. LSB Vyriausias 
Skautininkas v. s. Petras Mo
lis vasario 15 d. tarnybos reika
lais išvyko į Pietų Ameriką. Lan
kysis Venezueloje, Argentinoje 
ir Brazilijoje. Aplankys ten gy
venančius lietuvius skautus ir 
vietinius lietuvių veikėjus. Taip 
pat dalyvaus Sao Paulo, Brazili
joje, lietuvių Jaunimo Kongre
so uždaryme.

★ Nerijos tuntui — jau treji 
metai. Čikagos jūrų skaučių Ne
rijos tuntas kovo 18 d. minės sa
vo trejų metu veiklos sukaktį. 
Iškilminga sueiga ir “gimtadie
nio atitinkamas minėjimas įvyks 
tą pat dieną. 10 vai. ryto Jauni
mo Centro didžiojoje salėje. .

★ Persitvarkė Atlanto Rajo- 
! no stovyklavietės komitetas.
JAV Atlanto Rajono Stovykla- 

j vietės Komiteto Pirmininkui ps. 
S. Lisauskui pristačius, I^S Ta
rybos Pirmija. vietoje Komiteto 
nario pareigų atsisakiusio ps. A. 
Alksninio, K-teto nariu patvir
tino s. Aldoną Saimininkienę, li
gi šiol ėjusią Komiteto sekreto
rės pareigas be sprendžiamojo 
balso. Tokiu būdu dabartinė JAV 
Atlanto Rajono Stovyklavietės 
Komiteto sudėtis yra tokiat 
pirm. — ps. Saulius Lisauskas, 
ižd. — ps. Sigitas Liaukus, sekr. 
— s. Ąidona Saimininkienė. kiti

nariai: rajono vadas — v. s. Mi
kas Subatis, rajono vadeivė — 
s. Irena Jankauskienė (pakei
čianti iš vadeivės pareigų atsi
sakiusią s. Danutę Siemaškienę) 
ir rajono vadeiva — s. Gediminas 
Surdėnas.

KITI 
RAŠO

APIE VIENĄ . VYRESNIŲJŲ 
SKAUČIŲ LAIŠKĄ “SKAUTŲ 
aidui”

Trys vyr. skautės Daiva, Vilią 
ir Rėdą “Sk. Aido” Nr. 10-72 m. 
rašo, kad peržiūrėdamos “Sk. Ai
dą” juo nusivylusios. Jos, gir
di, dar ilgai norėtų priklausyti 
skautų sąjungai, bet iš “Sk. Ai
do” mato, kad skautų veikla pri
klauso paukštytėms - vilkiukams 
ar vyresniems vadovams. Todėl, 
girdi, tos vyresnės skautės ne
supranta, kaip galima jaunimą 
prilaikyti skautų eilėse, kai “Sk. 
Aidas” teduoda skaityti istori
nius straipsnius. Toliau jos sta
to klausimą, ar tikrai kas skai
to apie pašto ženklus?

Viena, ką tos vyr. skautės 
kaip jos rašp supranta yra tai, 
kad tik vyresniesiems skautybė 
yra brangi. Už šį pastarąjį su
pratimą seses reikia tik pagirti. 
Būdamas senesniu vadovu, no
rėčiau sesei Daivai ir kitoms pa
sakyti, kad skautybę branginti 
turėtų ir jaunimas, nes tai ke
lias, kuris žmogų gali padary
ti šviesesniu, aktyvesniu ir są
moningu lietuviu. Bet tai ne aki
mirkos kelias, ne greit praeinan-

CHICAGOS SKAUTŲ MIŠKO BROLIŲ DALINYS 
į • .......... _

Rako miške ant praėjusių Kūčių stalo pasidėjęs J. Daumanto 
"Partizanų" knygą šalia tautines vėliavėlės.

Kapačinsko nuotr.

cio8 mados Aceliaa. Tai kelias ku
riuo bando žengti daugelis laisvo 
pasaulio jaunuolių. Pagaliau, 
mano supratimu, tai žmoniškas 
kelias, kuriuo reiktų žengti, no
rint nelikti gyvenime niekieno 
nepastebėta ir jokios žymės ne- 
paliekančia dulkele. Suaugusio 
ar bręstančio jaunimo kelias tu
rėtų linkti į tarnavimą kitiems, 
i tobulėjimą. Tiesa, žmoniškas 
gyvenimas dažnai neišvengia 
klaidų ar neigiamybių, bet mes 
savo kelyje turėtume ne vien rei
kalauti, bet patys duoti. Mūsų 
kelias turėtų būti pilnas meilės 
r supratimo kitiems. Mūsų ke
lias — pasiaukojimo, tarnavimo 
kelias. Atrodo, kad tokį kęjią 
turėtų branginti visi!

Atrodo, kad sesė Daiva ir ki
tos bodisi istoriniais straipsniais 
ir pašto ženklų aprašymais. Sa
kykim, kad tai jų skonio dalykas. 
Bet aTgk“Sk. Aide” būna tik to
kie rašymai? Ne! Ten labai daug 
skautiškos veiklos aprašymų, 
puikių pavienių ir grupinių jau
nimo nuotraukų, kelionių ar nuo
tykių atpasakojimų, įvairių ge
rų patarimų. Taip pat netrūks
ta poezijos ar humoro dalykėlių.

Tiesa, sesė Daiva ir kitos sa
vo laiške pažymi, kad norėtų daž
niau matyti savo amžiaus jauni
kio. Atrodo,'kad. šiuo savo pa
sakymu jos išreiškia mintį, jog 
norėtų daugiau matyti savo am
žiaus jaunimo, “Skautų Aido” 
bendradarbių tarpe. Sesės ir bro
liai, mielasis jaunime, rašykit 
“Sk. Aidui” ir. kitai skautiškai 
bei lietuviškai spaudai. Rašykit 
visais jums įdomiais ir rūpimais 
klausimais. Savo rašiniais jus 
praturtinsit mūsų spaudos pus
lapius ir tada turėsit tai, ko pa- 
geidaujat. Mums vyresniems 
skautams bus tikrai malonu 
skaityti jūsų rašinius.

L. Eimantas

ftAS*”—
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The end of work,

of worry?

Most people look toward 
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be

don’t, it can be a time of wosry 
and discontentment. A time wh<

a million ways that you could 
have saved, but didn’t.

Well, there’s no better time 
to think about retirement than

One easy way to save on a 
regular basia is by purchasing 
U.S. Savings Bonds through the 
Payrol Savings Plan where 
you work.

Now there’s a bonus interest 
rate oh all U.S. Savings Bonds— 
for E Bonds, 5H % when held to 
maturity of 5 years, 10 months

Takestod
Now Bonds pay a bonus at maturity

(4% the first year). That extra 
H %»payable as a bonus at 
maturity, applies to all Boads 
issued since June 1, 1970... with 
a comparable improvement for

retirement just what you want

in America.

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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VASARIO 16 ŠVENTĖ MONTRĖALYJE
Vasario 16 šventė Montrealy- 

je, šiemet buvo paminėta vasario 
18 d., sekmadienį. Aušros Vartų 
ir šv. Kazimiero bažnyčiose 11 
vai. ryto, buvo celebruotos iškil
mingos Šv. Mišios giedant cho
rams ir dalyvaujant organizaci
joms su vėliavomis. Abi bažny
čios buvo pilnos žmonių.

Lietuvos valstybės atstatymo 
minėjimas, suruoštas Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Mon- 
trealio apylinkės valdybos, pra
sidėjo 3 vai. popiet didelėje Pla
teau salėje, kuri buvo pilna mon- 
trealiečių.

Simpatingoji Rūta Rudinskai- 
tė, tapusi kaip ir nuolatinė iškil
mingųjų parengimų pranešėja, 
puikiai kalbanti lietuviškai, ang
liškai ir prancūziškai, pakvietė 
susirinkusius sugiedoti Kanados 
himną ir po jo atsistojimu pa
gerbti visus žuvusius už Lietu
vos laisvę.

Į sceną buvo pakviesti svečiai 
estų ir latvių bendruomenių at
stovai, kurie nuoširdžiai vtisus 
pasveikino.

Vytauto Gruodžio paskaita
Toliau sekė Vytauto Gruodžio 

paskaita. Kiek teko klausytis per 
tuos 25 metus Vasario 16 minė
jimuose prelegentų, galima 
drąsiai pasakyti, kad V. Gruodžio 
paskaita buvo viena iš pačių įdo
miausių turinio, formos ir artis
tiško skaitymo atžvilgiu.

Trumpai buvo peržvelgta di
dinga, liūdna ir tragiška Lietu
vos istorija nuo Karaliaus Min-

daugo laikų iki Kudirkos ir Ka
lantos tragedijų.

Šviesiai buvo paminėtas ne
priklausomos Lietuvos laikotar
pis išugdęs sąnjoningą lietuvį, 
kuris dabar okupanto paverg
tas ir prislėgtas, be kompromisų 
kovoja už laisvę Lietuvai, nesi
gailėdamas net savo gyvybės.

V. Gruodis palietė ir pasauli
nės politikos įvykius, pavyzdžiui 
Jungtinėse Tautose keliamus 
klausimus sovietų rusų reika
laujant Portorikai nepriklauso- \ 
mybės! Kanados provincijos 
Kvebeko separatistų kovas, ku
rie daug laisvės turėdami dar 
kovoja už pirmenybę prancū
zams, siekdami pasiskelbti ne
priklausoma provincija, kalbė
tojas palygino su mumis, kovo
jančiais dėl laisvės Lietuvai, pra
radusiais savo valstybę ir viską 
ką turėjome. Visi reiškiniai 
rodo, kad niekas nestovi vietoje, 
kad santykiai tarp valstybių ir 
jų valdovų nuomonės keičiasi.

Ateisiąs laikas kai ir rusų im
perializmas susvyruos ir bus pa
judintas jo pavergtų tautų klau
simas.

Lietuvos okupantas per mums 
leidžiamą savo laikraštuką 
“Gimtąjį Kraštą” mus visus, vi
są mūsų veikimą, ir kiekvieną 
mūsų laisvinimo pastangą šmei
žia ir niekina, pašaipiai mus va
dindamas “vaduotojais”.

V. Gruodis sako, kad mes ne
turime gėdytis vaduotojo vardo, 
bet juo didžiuotis, kad gyven
dami laisvuose kraštuose gali-

ATMINTI

Cicero lietuvi y grupė lankosi pas miesto prezidentą John Karner, jam dė- Iš kairės į dešinę: V. Lašinskas, B. Palionis, O. Brusokaitė, E. Palionis — 
koja už dėmesį Lietuvai ir pavergtiems lietuviams, — už išleistą — pasira- Cicero Lituanistinės mokyklos mokiniai. Z. Juškevičienė — skautininke Al. 
šytą proklamaciją Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo sukakties proga. Brusokienė — LB Cicero apylinkės valdybos narė.

ka stipriu.-, Park fore.sto 
matinihkus, o vėliau kovo 23 die- 
ną turės vykti pas Blue Island 

[Žaidėjus, kurie pirmauja lygo
je tarp kitų Chkagos pietų prie
miesčių klubų. Turime vienin
gai susiburti būsimiems turny
rams. Kiekvieną vakarą penkta
dieniais renkamės nuo 7 iki 10 
vai. Jaunimo Centre šachmatų 
žaidimams savųjų tarpe.

Dalyvis

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50

Knygos bus išsiųstos, jei SI .50 čekis arba Money Orderi* 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St. Cihcago. IU. 6060?

me laisvai reikšti savo troški
mus, kovoti ir dirbti Lietuvos 
vadavimui. Mums nereikia čia 
kovojant nei degintis nei sėdėti 
kalėjimuose. Mes turime būti 
tik vieningi ir kovoti tol, kol Lie
tuva bus laisva ir nepriklausoma.

Tokiomis maždaug mintimis 
buvo perpinta V. Gruodžio pa
skaita, kurios dideliu dėmesiu 
išklausė pilna salė publikos, o pa
baigoje ilgai ir nuoširdžiai plo
jo dėkodama prelegentui už to
kią paskaitą, kurį mus sustipri
no ir atgaivino mūsų pasiryžy- 
muose kovoti ir toliau už laisvę 
Lietuvai.

Meninė dalis

mėtas taškas mūsų tvirtuolio 
Marcelino Rimkaus iš smagaus 
vokietuko Jeff Hartz. O štai Ri
čardas Estka kombinuotais ėji
mais antroje lentoje be vargo 
sudoroja Harry Vollangeon ir lai-

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir herų 

zių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintom^ knvgpmis 
*is» -suminėta“ knvgas galima užsisakyti Naujienose

Liuda* Dovydėnas MES VALGYSIM PASAULI A’simtnima! !’ 
-ntymfls duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuos*' 
‘rainuoja po 4 dol tomas Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą. SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simr 
Kudirkos pabėgima ir io išdavimą rusams - 
darhifliitoju ir tiltu statvtniu su sovietais 
besikeičianti komunizmą 158 psl.. kaipa

Jurgis Gliaudą. AGONIJA. Romanas 
•ašoma T.ietnvos vvriausvbės kanitnliaeHs 
•” •Irroęvc H-aęičknse Hienose

Stefanija RūHenė GRĮŽIMAS i LAISVE Sibiro tremtinė. at« 
ninlmai narašvti ramin klasišku stiliumi apie sunkia navervtn lietu 
rio dalią Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Purk kūriniams 52fi psl kietais viršeliais ka’ 
••’ola A dol

Juozas Kapačlnska* SIAUBINGOS DIENOS Stsimininuu aple
dijant Lietuvą bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stow* 
'o«e Vokietijoje 273 nsl Metais drobės viršeliais kaina 4 dol

J. Audėnas PASKUTINIS POSĖDIS Minučių tfkshnnu sprašvr, 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos kurtose yra 
išpyškėjęs nosikeičias komimirmn klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 270 nsl <4 00

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
\ntnrė hnvo Vilniuje Trekuose DrusMninkunse Kaime NaudaHuosr 
Klaipėdoje ir Palangnie Vaizdūs aprąšvmai ka H ten matė kokis- 
kalbas girdėto ir ka jai žmonės pasakė 05 psl <1 00 Yra taip pat 
išversta i anglu kalba

D. Kuraitis MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ Kelionės 1 Lietu 
va f snūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl <3 00

D Kuraitis KELIONE I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS 
'oriaus pastabumą neapgauna inhiristo ir agitprono propaganda 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu gražiu stiliumi

V. MaelOnas VINCAS KREVt SAVO LAIŠKUOSE 1044-54 m 
psl. $1.00 Didžiojo klasiko mintvs ir rūpesčiai apie išeivijos kultu 
rini gyvenimą Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus Bet lis ir to vadai vra ne mažian ta
king!. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl. $1.00

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE. 1739 So. HALSTED ST. CHICAGO ILL 606M

atailankanT darbo valandomis arba užsakant paštu tr pridedant 
čeki <r piniginę perlaidą.

Tragedija iwkn bendra 
sukeltu mitu miglose 
3 dol
4ŪF» nsl kaina 5 dol A o 
n r-o? HnlSp-HMu- i>“ io»

bei
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Po trumpos pertraukos sekė 
meninė dalis. Pradžioje ir kon
certo pabaigoje mielas mūsų jau
nimo ansamblis “Gintaras”, va
dovaujamas Zigmo Lapino, iš
pildė net 14 numerių: grodamas 
liaudies instrumentais visu or
kestru ir duodamas atskirų in
strumentų duetus, kvartetus ir 
kvintetus. Dainavo mergaičių 
kvartetas ir visas ansamblis. R. 
R. Lukoševičiutė ir A. Staškevi- 
čiutė deklamavo eilėraščius ir 
pašoko kelis šokius. Koncertą 
užbaigė savo tradicine daina 
“Lietuva brangi”.

Po pirmojo “Gintaro” pasiro
dymo scenoje, Aušros Vartų 
choro oktetas, akomponuojant M. 
Roch, padainavo 4 dainas ir ant
ru išėjimu su solistu A. Kebliu 
dar 4 dainas. Buvo padainuotos 
J. Gaidelio, VI. Jakubėno, Br. Bu- 
driūno, M. Petrausko ir su so
listu Kebliu V. Budrevičiaus ir 
Švedo dainos labai muzikaliai ir 
gera interpretacija.

Sekė “Neringos” tunto vyr. 
skaučių išraiškos šokio grupė, 
kuriai vadovauja B. Nagienė. 
Akompanuojant, deklamuojant 
ir dainuojant R. ir J. Lukoševi- 
čiutėms ir A. Vasiliauskaitei, 
grupė labai grakščiai pašoko 
“Obelėlę”.

Dainuojant senovines sutarti
nes dainas akompanimentui gal 
tiktų geriau kanklės negu lietu
viškai muzikai visai svetima gi
tara.

Reikia visgi pasakyti, kad me
ninė dalis buvo ilgoka ir gerokai 
privargino atvykusius į minėji
mą nuo 21/ž vai. iki 6 vai.

Toks iškilmingas Vasario 16 
minėjimas juk nėra specialus at-

ŠACHMATAI PER SNIEGO PUSNIS
žiema, 14-tos vasario vakaras, Į leonas Binderis pakloja savo 

temo ir didelės snaigės krito ant priešą Lynn Waltz ir laimi antrą 
namų, medžių ir klojo baltuoju: tašką lietuviams. Po jo seka lai- 
ramumu Marquette parką, bet tą 
vakarą ne visi nurimo žiemos po
ilsiui. Jau temstant, keli lietu
viai šachmatų entuziastai rinko
si kelionei į toloką East Gary 
šachmatų turnyrui. Kelionei
praslinkus, už valandos dvi ma-, mi lietuvių naudai persvaros taš- 
šinos sustojo apytuščiame mies- Į ką. Tuo tarpu Vladas Karpuška 
telyje, prie apšviestų bibliotekos 
namų. Buvo jau žinoma, kad to 
miestelio apylinkėje yra susibū
rę apie 150 šachmatų žaidėjų, 
su kurių rinktine lietuviai su
sitiks prie šachmatų kvadratų. 
Atvykusius lietuvius šiltai pa
sveikina East Gary klubo pirmi
ninkas Jim Weidman, jo žmona, 
pasipuošusi klubo direktorės ti
tulu, ir didelis būrys jaunų ir 
vyresnių šachmatininkų.

Draugiškai spaudžiamos ran
kos, vienuolika lietuvių išsiri- 
kiuoi a prie nawostu lentų ir laik
rodžiu žaidimui. Nustatytas pa-

ir Romas Fabijonas ištempia ly
giąsias prieš stiprius East Gary 
žaidėjus Lester Weiss ir Chuck 
Hinsaw. Ramus ir apgalvotas 
Algis Litvinas lėtai ir šaltai lai
mi prieš kitą kietą amerikoną 
S. P. Davis. Jau turnyras bai
giasi, bet čia dar vienas rūpes
tis lietuviams, mūsų pirmūnas 
Kazys Jakštas dar kovoja prieš 
East Gary klubo pirmininką Jim 
Weidman. Jakštui teliko 5 mi
nutės, o Weidmano laikrodis dar 
turi 25 minutes žaidimui. Pa
dėtis komplikuota. O čia Kazys 
Jakštas parodė savo sugebėji-

Jakštas žaibo ėjimais prispau
džia ir klasiškai laimi pirmos 
lentos tašką lietuvių šachmatų 
klubui.

Atsisveikiname su maloniais ir *
nuliūdusiais šeimininkais. Už
gęsta šviesos East Gary mieste- 
lio^biblibfekos namuose. Lietu
viai su džiaugsmu per sniegą ir 
pusnis parsiveža namo 7 prieš 4 
taškus laimėjimą. Sveikiname 
ir dėkojame kiekvienam klubo 
nariui laimėtojui ir pralaimėto
jui, kurie ryžtingai dalyvavo šia
me turnyre. Dabar greit, nes jau 
mėnesio 9 dieną lietuviai savo 
buveinėje Jaunimo Centre sutin-

Senukai švęsdami savo vedy
binio gyvenimo penkdešimtmetį 
kalbasi apie praeitį ;

-— Ar prisimeni kaip pirmą 
kartą mėnesienoję plaukiojom 
:žere laiveliu? O keletą savai
čių vėliau restoraną :valgėm ne
parastai skaniai paruoštą un
gurį? •

—- .Klysti, brangiausia, tai bu
vo sardinės, — protestuoja žmo
na. Ir taip žodis po žodžio juodu 
susipyko ir senukas žmoną išva
dino.kurmiu. Po trumpos tylos 
jis mėgina ją atsiprašyti:

— Labai atsiprašau, be rei
kalo tave supykinau..

— A, tai smulkmena, — atsi
liepia žmona. — Be to, tu buvai 
teisingas. Tai buvo tikrai ungu
rys. Sardines valgiau su kitu.

Only you can 
PREVENT FOREST FIRES

Sau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ 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 pasiunčient čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St. Chicago. 111. 60608

J. A U G D S T A I T I S

154 pusi, knyga

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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gal sąlygas laikas normalus: 60jis keičia, savo antrą bokštą 
ėjimu per 90 minučių. Erdviose [P^ešo rykį ir pradeda stiprią 

I ataką dviem vidurio pėstininkais 
. dviem rykiais ir karaliene prieš 
priešo karalių, ginamą dviem 
bokštais, karaliene ir pėstinin
kais. Weidmanas ilgai galvoja.

patalpose tylu, tik smalsūs žiū
rovai seka idomų ir įtemptą žai
dimą. Audringas Jonas Laukai
tis žaibo ėjimais spaudžia Jerry 
Corley, East Gary jauną šach
matininką: jo per greitas ranku 
nalietimas pranuldo karaliene ir 
mūsų Jonas pralaimi: jis kvie
čia revanšui, gana lengvai sudo
roja priešą revanšo partijoje, 
bet, deja, tik pirma partija ga
lioja turnyro eigoje. Tuo metu 
paaiškėja pirmas laimėtas taš
kas lietuviu naudai, kai Kons
tantinas Valdis dvidešimt penk
tu ėjimu matuoja jauna vokie
čiu kilmės žaidėją James Scheuer 
rykio ir karalienės vykusia kom
binacija.

Mūsų veteranas fizikas ir ma
tematikas Antanas Žukas, turė
damas patogią dviejų pėstininkų 
persvarą, netikėtai pralaimi ga
biam amerikonui Lenny Yarsh. 
Po jo krinta ir mūsų jaunutis Vy
tas Om iii jonas prieš jaunikį 
David Green. Įtempimas auga 
ir East Gary šališki žiūrovai ty
liai džiaugiasi gera rezultato pra
džia. Taiau nuo dabar turnyro 
vaizdas pradeda keistis.

Mūsų ramus kovotojas Napo-

skirų meninių vienetų pasiro
dymas. Meninė dalis yra tik įtar- 
pa į bendrą iškilmių minėjimo 
programą, todėl ir koncertas ne
turėtų nustelbti oficialiosios iš
kilmių dalies.

Pasibaigus koncertui, R. Ru
di nskaitė paskaitė 3 kalbom re
zoliuciją, kuri* pasiųsta Kana
dos vyriausybei. K. L. B. apy
linkės pirmininkė Silvija Piečai- 
tienė pasakė baigiamą žodį, pa
dėkodama visiems prisidėju- 
siems suruošti Vasario 16 šven
tės minėjimą ir pakvietė visus 
sugiedoti Lietuvos himną, ku
riuo ir buvo baigta Vasario 16 
šventė Montrealyje.

E. Kardelienė

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knvga bitiną -kiefcrienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
’aikotarpį pažistantieji žmonės tvirtina. Kad J. Augustaitis teisingiau

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060<

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄ5KAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

1973 m. sausio 30 d. Chicago
je, pakely į namus, gatvėje šir
dies smūgio pakirstas mirė tei
sininkas Kazimieras Juknys, 
sulaukęs 80 metų amžiaus. Ve
lionis buvo kilęs iš Dzūkijos, 
Alytaus aps. Linkiškių kaimo.

Buvo mobilizuotas į rusų ka
riuomenę pirmojo pasaulinio 
karo metu ir dalyvavo visą lai
ką Karpatų mūšiuose. Už nar
sumą buvo apdovanotas šv. 
Jurgio kryžiumi.

Karui pasibaigus, grįžo į 
Lietuvą lankė suaugusių gim
naziją Kaune ir ją baigęs įsto-

Įjo Lietuvos univėrsiteto Teisiu 
' Fakultetan, dirbdamas Kauno 
Apygardos Teisme, kaip teis

imo kandidatas.
Baigęs buvo paskirtas Kupiš

kio Apylinkės Teisėju, po ke- 
lerių metų teisėjo darbui buvo 
paskirtas Panevėžio Apygar
dos Teismo Prokuroro padė
jėju, vėliau Panevėžio Apygar
dos Teismo nariu, o pastaruo
ju laik, prieš Lietuvos nepri
klausomybės praradimą, dir
bo Marijampolės Apygardos 
Teismo Teisėju.

Bolševikams užgrobus Lietu-

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

Lietuvos jaunimą svaigina degtine
Užsienio lietuviams okupantas labai dažnai mėgsta 

pakišti įvairiausių statistikos duomenų apie Rusijos ir 
“tarybinės” Lietuvos jaunimo auklėjimą. Jis surenka ži
nias apie steigiamas ir įsteigtas mokyklas, apie statomus 
ir projektuojamus statyti mokslo centrus. Bet gyvenimo 
tikrovė labai dažnai skiriasi nuo oficialių pranešimų ir 
parinktų statistikos duomenų.

Lietuvoje buvusieji turistai pasakoja, kad niekad 
lietuviškas jaunimas taip nebuvo nuodijamas įvairios rū
šies alkoholiniais gėrimais, kaip jis nuodijamas rusiškojo 
“komunizmo” santvarkoje. Lietuvoje jaunimas neturi 
progos pasireikšti. Jis varomas į komunistų kontroliuo
jamus centrus, kuriuose degtinė liejasi upeliais. Rusijoje 
jaunimas -mėgdavo gerokai išgerti, bet rusų pavergtų 
kraštų jaunimas dabar daugiau išgeria, negu patys rusai. 
Okupantas lietuvišką jaunimą varo į klubus, kuriuose 
deįgtinė upeliais teka.

Rusų emigrantų dienraštis Novoje Ruskoje Slovo ap
rašinėja Vilniaus jaunimo paskendimą degtinėje- Rusai 
emigrantai yra geriau informuoti, kas darosi pačioje Ru
sijoje ir rusų pavergtuose kraštuose, šį kartą girtavimo 
pavyzdžiais redaktorius pasirinko Tadžikistaną ir Lietu
vą. Apie vieną ir antrą pavergtą tautą komunistai yra 
daug prirašę. Apie tadžikus jie giriasi “pakelta kultūra”, 
o lietuviams komunistai pakėlę ir pagerinę ekonominį 
gyvenimą.

Novoje Ruskoje Slovo redaktorius rado reikalo net 
įžanginį parašyti apie šią sovietinę “kultūrą” Lietuvoje. 
Jis primena, kaip sovietinėje spaudoje gražiai buvo kal
bama apie šokius. Ten net pasakyta, kad šokis yra aukš
tos kultūros pažymys. Jis stebisi, kad kažkokiais sume
timais “tarybinė” valdžia rado reikalo patikrinti, kaip 
ta “aukšta kultūra” puoselėjama keturiose Vilniaus jau
nimo šokių klubuose. Daviniais nustebo ne tik tikrintojai, 
bet ir komunistų leidžiama Komjaunimo Tiesa. Ji cituoja 
šitokius davinius :

kėjas tikrintojams pasakė: “Kur jūs einate komjau
nuoliai, kad ne tiktai gatvėje, bet ir čia karininkų ra
movėje veisiasi tiek daug ilgaplaukių beždžionių?”

“Kitoje vietoje, Geležinkeliečių klube, kaip ap
rašinėja laikraštis, “pirmon eilėn į akis metasi girtų 
jaunuolių išblyškę veidai. Čia nemaža buvo ir išgė-

vą, kaip ir visi teisįmukai bu* 
vo iš darbo pašalintas. Artė
jant antrajai okupacijai, kaip 
ir tūkstančiai lietuvių, pasi
traukė į Vokietiją ir karui pa
sibaigus atvyko į JAV. Pra
džioje kūrėsi Clevelande, bet 
vėliau persikėlė į Chicagą. Vi
są amžių buvo viengungis.

Velionis, šalia tiesioginio 
teisininko darbo, visą laiką stu
dijavo Lietuvos praeitį, lietu
vių kalbą ir etnografines Lie
tuvos sienas. Ypatingai tam 
darbui atsidėjo išėjęs į pensiją. 
Jis stengėsi išleisti studiją apie 
lietuvių kalbą, jos kilmę. Tuo 
klausimu buvo sukaupęs daug 
medžiagos, įvairios literatū
ros iš užsieninių šaltinių, pir
ko brangias mokslines knygas, 
žodynus, bet deja, netikėta 
mirtis, neleido jam savo planų 
įvykdyti. Chicagoje kurį laiką 
vertėsi nekilnojamo turto par
davinėjimu.

Priklausė Chicagoje Lietuvių

RockfOrdo lietuviai ąžuolai ir liepos. Vaizdelyje matome grupelę ilgamečiu 
dienraščio Naujintų, draugią ir draugą. Iš kairės j dešiną, sėdi: Matilda 
Čepulienė, Bernice Šimaitienė ir Ona Sinkevičienė.- Stovi: Petras Alinaus- 
kas, Juozas Bacevčius (Žvalgas) ir Jonas Stružas. Jie Naujienas skaito veik 
visi nuo pat pirmojo šio dienraščio numerio. Nuotraukoje nėra Kazio Ban
duke ir Marijos Ružienės — nesveikuota. Linkėjimai greit pasveikti. 

Susitiksime kovo 11 dieną per Naujieną pietus.
Nuotrauka A. Pociaus

Mūsų spaudoje metodą ir respektas okupacinio 
režimo atstovams, valdininkams

“Visuose keturiuose klubuose šoko netvarkingi 
jauni žmonės. Jų rankovės buvo paraitytos, dėvėjo 
sportinius, neprosytus drabužius, o vietoj sijonų dė
vėjo — džynus. Tikrintojai paklausė šokėjo A. B., 
statybos instituto inžinerijos pirmo kurso studento, 
kodėl jis taip apsirengęs. O jis tikrintojams atsakė: 
— O kas jums darbo,, kaip aš rėdausi? Visi tokius 
drabužius dėvi... ” O karininkų ramovėje vienas šo-

rusių mergaičių. Vaizdas darėsi klaikesnis šokan
čiųjų laukiniais šūkiais. Daugeliui nieko kito nebeli
ko, kaip eiti namo... Laikraštis pastebi, kad tokių 
vaizdų nebūtų, jeigu karininkų namuose ir klubuose 
būtų pardavinėjama tiktai kava ir vaisinės sunkos, 
o ne degtinė ir konjakas”. (Novoje Ruskoje Slovo, 
1973 m. vas. 6 d, 2psl.).
New Yorke leidžiamo dienraščio redaktoriaus ži

niomis, būklė Estijoje.ir Latvijoje nei kiek negeresnė. 
Okupantas pardavinėja svaiginamus gėrimus ne tik dar
bininkams, bet ir jaunmui. Brežnevas pradėjo kampani
ją prieš girtavimą, bet jis nesiėmė priemonių, kad jauni
mui būtų sudarytos sveikos ir padorios sąlygos pašokti ir 
pasilinksminti. Tokios pačios sąlygos yra ne tik darbo 
jaunimui, bet karo tarnybon paimtiems jauniems vyrams. 
Kiekvienam aišku, kad girtuokliaujančiam jaunimui rei
kalingas auklėjimas, tuo tarpu “komunistinės santvar
kos” vadovai naudoja policines priemones. Jie nesiren
gia pašalinti degtinės ir įvairiausius gruzinų vynus iš šo
kių salės ,bet jie nutarė ten siųsti policininkus, kad sektų 
išsigėrusius jaunuolius ir vežtų juos į šaltąją. Sovietų 
valdžia apskaičiavo, kad šitoks “komunistinio auklėjimo” 
būdas yra pigesnis. Jaunų žmonių išgerta degtinė lengvai 
apmoka policininkų algas. Ir dar palieka valstybei.

Išgėręs jaunimas labai dažnai susikerta su tikrinimus 
vedančia policija. Buvo atsitikimų, kad šokiai pasibaig
davo muštynėmis. Tada policija veždavo į šaltąją visus 
salėje buvusius jaunuolius, gerokai išgėrusius ir ne to
kius girtus. Tėvai suimtuosius turėjo išsipirkinėti, imti 
atsakomybę... ‘ r' •

Sovietų Sąjungoje komunistų partija turi visą degti
nės ir įvairiausių svaiginamų gėrimų pilniausią kontrolę. 
Komunistai kontroliuoja degtinės gamybą, pilstymą ir 
pardavinėjimą. Visas pelnas eina į komunistų rankas. 
Jeigu neskaityti partijos pastatyto dirbtuvės direkto
riaus, kuris gauna procentus už gerai prižiūrėtų degtinės 
gamybą, niekas negauna jokio pelno. Degtinės gaminto
jam valstybė moka algą, degtinės, pardavinėtojai taip pat 
gauna algą. Sovietų Sąjungoje iš degtinės pasipelnyti 
gali tiktai kombinatoriai, pavogę degtinę iš pačios dirbtu
vės, iš sandėlių arba kurioje nors pervežimo vietoje.

Visos komunistų kalbos apie auklėjimą Lietuvoje nu
blunka, kai pasiskaitai žinių apie “tarybinio” jaunimo 
svaiginimą degtine.

Teisininką Draugijai, Panevė
žiečių Klubui, Dzūkų Draugi
jai, Istorikų Draugijai ir buvo 
uolus BALFo bendradarbis, 
aukų rinkėjas. Pašarvotas bu
vo Lack koplyčioje. Lietuvių 
Teisininkų Draugija vasario 
2 d. surengė velionio pagerbi
mą ir atsisveikinimo akademi
ją, kuriai vadovavo Teisinin
kų Draugijos centro valdybos 
pirmininkas Mečys Mackevi
čius.

Prie karsto velionį apibūdi
no ir atitinkamas kalbas pasa
kė — Lietuvių Teisininkų Drau 
gijos vardu adv. A. Budreckas, 
Istorijos d-jos vardu gen. prof. 
St Dirmantas, Dzūkų D-jos 
— J. Venclova, miškininkų 
d-jos miškininkas V. Žemaitis, 
BALF organizacijos — K. Ka- 
sakaitis.

Vėlionio laidotuvėmis rūpi
nosi jo giminaitė Eugenija Barš- 
kietienė ir daug padėjo velio
nio šeimininkas Petras Balza- 
ras. Prie karsto buvo kėlios 
puokštės gėlių. — p. S. Gladi- 
šienės ir kitų pažįstamų. Šer
menyse ir laidotuvėse dalyva
vo daug įvairių draugijų asme- 
nų ir velięnio pažįstamų bei 
draugų. Vasario 3 d. buvo pa
lydėtas į Lietuvių Tautines Ka
pines, kur prie karsto, leidžiant 
į duobę, gražų atsisveikinimo 
žodį tarė kanauninkas Vaclo
vas Zakarauskas.

Karstą nešė visi kolegos tei
sininkai — A. S. Balčiūnai, K. Ka- 
sakaitis, J. NsršHūnas, K. Sma- 
lenskas ir B. Žukauskas; Gedu
lingu pietų mėtų Gold Cošt 
Banquet Hall velionį apibūdi
no adv. Silvestras Balčiūnas.

Jonas Talaias

SKAITYK PATS IR PAFAGIRG
* ’ KITUS SKAITYTI 
M A U J h A S

_____________________

Koloboravimas pagal - 
Kazakevičiaus temą

Č. Rutkus “Dirvos” vasario 23 
d. nr. 15 skiltyje “Nuomonės ir 
pastabos” straipsnyje “Ar tai 
kontroversijos?”, liesdamas tą 
— ypač Cicero j e — pūliuojančią 
žaizdą virtusį “bendradarbiavi
mo klausimą, pastebi, kad tuo 
klausimu “jėzuitų leidžiamas 
mėnesinukas “Laiškai lietu
viams” pastaruoju metu (L. L. 
Nr. 1) bando užimti gana kelblią 
visuomeniniai politinių dilemų 
arbitro rolę”, kuri atitinkanti 
“kazakevičinio bendradarbiavi
mo komiteto dirbtinai sudursty
tai “bendradarbiavimo su kraš
tu”, bendravimo su Lietuvos liau
dimi” (sovietinė terminologija) 
temai.

Tos nelemtos kvailybės, radu
sios vietą miniatiūriniame išei
vijos masės nuošimtyje, senai 
iššifruotos, pasmerktos, apsvars
tytos, aptartos, pasmerktos”, ra
šo C. Rutkus, “Bet štai ta ap
gailėtiną furunkulą iš naujo pa
liečia... “Laiškai lietuviams”! 
Paliečia nelauktais temos aspek
tais. Pagal “laiškus lietuviams” 
visa tai esanti tik “kontroversi
ja”, “vis dar neišlukštentos pro
blemos”, vis dar “narpliojamos 
temos!”

Minimo leidinio Nr. 1 savo ve
damuoju ir “atgarsių” skyreliu 
visai aiškiai netgi atsiriboja nuo 
tėvynės aptarimo “okupuota”, 
pionierių stovykla tėra tik “jau
nimo stovykla”, deda nuo žurna
lo atsisakiusiųjų laiškus ir čia 
pat vadina juos neišmanėliais... 
“laiškų lietuviams” redaktorius, 
nuskubėjęs į Cicero pionierių 
stovyklos organizatorių šutvę, 
pagarbiai respektuoja ir zalatori- 
nes pažiūras į bendravimą su 
“Lietuvos liaudimi”.

“Bendravimas su Lietuvos 
'liaudimi” pagal kazakevičinį

(jų tarpe E. Juškys, G. Kaukai
tė, įvairūs ten daunorai, trinku- 
nai ir avyžiai). Idėjinis okupa
cinio režimo pripažinimas yra 
ovacijose, kurias kartu su “pa
žangiaisiais”, kelia koncertų ir 
“pagerbimo“ banketų dalyviais.

Kad taip yra, č. Rutkus pa
teikia ir pavyzdį:

Štai, grįžo iš tolimų gastro
lių Kaukaitė, Trinkūnas ir Avy
žius! Tai sovietinis elitas, tai 
tariami sovietiniai eruditai. 
Vienbalsiai itjie pareiškė, kad 
“pažangieji” jiems teikę gėlių, 
o “ne pilno‘proto” išeiviai pro
testavo prieš jų gastroles! So
viet! jo j e rūpestingai “aiškina”, 
kas yra “nepilno proto” pilietis 
ir globojančiai įkiša tokį į psichi
atrinę ligoninę. Tokie yra pa
reiškimai asmenų, kurias “en
tuziastai” čia girdė šampanu.

— Stasys Lukoševičius iš Mar
quette Parko apylinkės įteikė 
vajui 5 dol. Vajaus komisija vi
siems aukotojams, platintojams 
ir naujiems skaitytojams nuo
širdžiai dėkoja.

Mowing Starts in MiHions

Ekonomistai pranašauta, kad 1973 me
tais Amerikoje bus statoma mažiau 
nauju namy. Lentelė rodo, kiek pas

tatu buvo statoma nuo 1969 m.

M. GUDELIS

POVILAS
(Biografijos bruožai)

ga- 
Jis 
to-

34
75-ių metų sukakties proga Povilas 

vo didoką pluoštą sveikinimų ir laiškų, 
-gavo jų žymiai daugiau, negu tikėjosi, 
-dėl tų pačių metų kovo 25 dieną įdėjo į 
Naujienas plačią padėką, šia proga paci
tuosime kelis labai jau mileriškus sakinius. 
Jis tada rašė:

“Vasario 27 dieną sulaukiau 75-ių 
metų amžiaus. Kai mano Širdukas iš ry- 

" to šia proga pasveikino, tai mene užgu
lė gana gilus liūdnuntas. Žinojau, kad 
jau senstu ir aiškiai mačiau, kad jau
nystė jau nebegrįš. Dar čia prie manęs 
yra prisikabinusi liga, kurios negaliu 
kaip reikia iš savo sąnarių išvyti. Jau
natvėje nei vienas mikrobas nebūtų li
kęs mano organizme, o dabar jie dar 
mane kankina ir baigta.

*Tą dieną paštas man atnešė geroką 
pluoštą laiškų ir sveikinimų. Man bu
vo malonu juos skaityti, nes pamačiau, 
kad nesu dar visai užmirštas. įsitiki
nau. kad dar turiu draugų ne vien Chi
cagoje bet ir toli už Chicagos.

“Bet visai atsigavau, kai susidaręs 
komitetas Lietuvių Auditorijoje man 
net 75 metų sukaktį suruošė. Prisipa
žinsiu, kad man buvo labai malonu su

sitikti s utokia didele daugybe senų pa
žįstamų ir draugų ir kartu su jais pava- 
karieniuoti Nuotaika, kaip ankstyvo 
pavasario barometras pradėjo kaitalio
tis, kai prasidėjo kalbos ir įvairios pa
gyros. Tada pasijaučiau labai jau ne
kaip. Man atrodo, kad apie mane pri
pasakojo žymiai daugiau, negu buvau 
vertas ir reikėjo.

“Tų kalbų sverbesnės mintys jau bu
vo paminėtos Naujienose. Aš jų netai
sysiu ir nuo savęs nieko nepridėsiu. 
Man atrodo, kad šiltų žodžių buvo per 
daug. Ir man nesmagu, kad aš pats sa
vo draugams tuo pačiu negalėsiu atsily
ginti, bet aš noriu visiems nuoširdžiai 
padėkoti.

“Nuoširdi mano padėka Dr. G. By- 
laičiui su žmona už atsiųstą telegramą 
gimtadienio proga ir senam mano pa
žįstamam P. P. Balčikoniui iš Bingham- 
ptono. N. Y. atėjusioms į Auditoriją ir 
ten perskaitytoms. Nuoširdi padėka 
Amerikos Lietuvių Tarybai ir josios pir- 
minikui Leonardui šimučiui, SLA Vyk
domosios Tarybos pirmininkui Povilui 
P. Dargiui, SLA iždininkei Norai Gu- 
gienei, Onai Indrelienei, Mikui šilcikiui, 
Aldonai Januškevičiūtei, Florence Mi- 
kulskytei. Matui ir Sofijai Krajcikams. 
Marijai ir Pranui Olšauskams, Onutei 
Skeveriūtei. Algirdui Braziui, Josephi- 
nai Mileriūtei. Povilui Milaševičiui it jo 
žmonai Sofijai, Kostui Augustui, Povilui 

J. Ridikui, Martynui Gudeliui, Mikui 
Vaidylai ir Emai Petraitienei, o didžiau
sia padėka, aišku, eina mano Širdukui 
Petronėlei, kuri ne tik ilgos ligos metu 
mane slaugė, bet ir minėjimo dieną 
mane išpustė ir į ininėjfmą atlydėjo.

Povilas Mileris”

Tai buvo paskutinis Povilo Milerio raš
tas. Tame rašte Povilas pasigyrė, kad jis 
atsigavo, bet taip jau nebuvo, Povilas iš
laikė visą vakarą. Kiekvienam paspaudė 
ranką ir su kiekvienu bandė pasikalbėti, 
bet tas minėjimas jam gana brangiai kai
navo. Parvažiavęs namo turėjo porą dienų 
pailsėti, kad galėtų atsigauti.

Povilas mėga skaityti laikraščius. Jis 
skaitė ne tik jo mėgiamas Naujenas. bet ir 
anglišką spaudą. Jis labai atidžiai sekė 
Amerikos lietuvių ir viso krašto gyvenimą. 
Povilas buvo naujienietist. ’ Jis atidžiai per
skaitydavo Naujienų įžanginius ir įsiskai- 
tydavo į Dr. P. Grigaičio daromas “Apžval
gas”. Jis turėjo gerą atmintį ir prisiminda
vo Dr. Grigaičio vartojamus politinius ar
gumentus. Povilas mėgdavo pasiginčyti* ir 
savo kaimyną “patraukti per dantį”. Jis 
primindavo prieš metus ir kitus Naujienų 
iškeltus faktas ir mėgdavo priminti,’ kad 
Naujienos laiku buvo į Spėjusio* lietuvius 
apie komunistus ir jų vartojamas priemo
nes ekspansijai ir kaimynų'pavergimai.

Su nepažįstamais žmonėmis Povilas bu
vo mandagus. Kiekvienam1 lietuviui jis pa
rodydavo kelią, duodavo reikalingus pa

tarimus ir padėdavo, jeigu pagalba būda- 
vb reikalinga. Jis niekad neklausdavo, ko
kių pažiūrų sutiktas žmogus buvo. Jis bu
vo pasiruošęs padėti kiekvienam lietuviui. 
Jis ištiesdavo ranką net ir politiniam savo 
priešui. Kai kraštą ištinka didelė nelaimė, 
tai didžiausias priešas Įra lietuvių tautos 
priešas, nes visiems kerta vienodai. Bet 
kai susipažindavo su savo tautiečiu arčiau, 
tai tada jis mėgdavo pasiginčyti. Lietuviš
ko gyvenimo faktus jis gana gerai žinojo. 
Jam ne svetima buvo lašinių skutimo isto
rija ir gruodžio t7 dienos perversmas. Jis 
galėdavo rasti bendrą kalbą su tautininku, 
perversme nedalyvavusiu, bet perversmi- 
nę valdžią Lietuvoje jau radusiu. Bet jis 
jokiu būdu negalėjo suprasti liberalo, bu
vusio £>t. Griniaus politikos šalininko, no
rinčio viską užmiršti ir bandančio pervers
mininkams pataikauti. Diskusijose Povi
las nesikoliodavo. Jis bandydavo savo opo
nentą įtikinti, kad demokratinė santvarka 
yra geresnė. Ji leidžia žmonėms susipažin
ti su susidariusia padėtinu ’ ir bendromis 
jėgomis leidžia prieiti prie reikalingų vi
suomeninio gyvenimo pataisų. Jeigu viešos 
diskusijos uždraustos, tai tada primestos 
priemonės esti daug aršesnės, negu kraštą 
slegiantis blogis. Perversmą suruošė prieš 
komunizmo pavojų, sakydavo Mileris, bet 
į komunistinį darbą »uvwtė liberalus, ko
munizmo esmės nežinančius.

Mileris buvo įsitikinęs, kad dabartiniu 
metu, kol Lietuva nebus vėl išlaisvinta ir 
krašto gyventojai negalės demokratiniu 

būdu išsirinkti pageidaujamos valdžios, 
tai ne tik Amerikos, bet ir visiems lietu 
viams reikia dirbti vieningai. Dabar lietu
viams yra vienas pagrindinis reikalas — 
išlaisvinti Lietuvą ir sudaryti sąlygas, kad 
patys lietuviai galėtų savo kraštą valdyti. 
Amerikos lietuviai galės ką gero padaryti, 
jeigu jie vieningai dirbs; jeigu jie parinks 
pačius protingiausius žmones vadovybėn ir 
turės pakankamai takto kalbėti ir veikti 
visų lietuvių vardu. Jeigu lietuviai bus su
siskaldę, tai nei Amerikos kongresas, nei 
krašto administracija į lietuvius nekreips 
jokio dėmesio, kaip šiandien jie mažai dė
mesio tekreipia į ukrainiečius ir vokiečius.

POVILAS ATSIGAVO, BET NEPASITAISft
Povilas Mileris atsigavo nuo gimtadie

nio nuovargio, bet jis jau nepasitaisč. Jis 
pajėgė nusileisti laiptais y; užlipti, bet toli 
nuo namų nenuėjo. Jis galėjo užeiti į Uni
versal Savings įstaigą, bet darbo dirbti jau 
nepajėgė. Jis pasėdėdavo taupymo ben
drovės posėdžiuose, bet didesnio darba jau 
nesiėmė.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti 
“NAUJIENAS*'
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PR 8-3229

M. ANNA KALAMAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 
IR GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susi tarimą

Ron. tol. 239-4663

DR. K. G. DALUKAS
AKUMRUA IB MOTERŲ
GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6444 
Priima ligonine pagal susitarimą. 

Jei neaUUiepias skambinti 374-8012

- PRocpoct 61717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

/aL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penkiadieniais, 
frečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGUA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

.. irmadiemais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
■uitracL.- penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir seštad. Ūktai susitarus.

" - ----- Rez.: GI 8*873

OR. W. EiSlN -EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA

alandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

ŪK. NINA KRAUCEl- 
KRiAUCEUUNAlTE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

,Toief. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71sf STREET

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trėčiad.
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
-U_ _1. po pietų ir kitu laiku

pagal susitarimą.
niaig 24 vai.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezfd. telef.: Gibson D-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospoct 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJTENOOr. — TURI GERIAUSIA 

BIZNY JI

BOSTONO NAUJIENOS

PHILADELPHIJOS 
ATEITININKIŲ KVINTETAS

Kvintetą sudaro (iš kairės į 
dešinę): Rasa Makarauskajtė, 
Zita Starkaitė, Danutė Stanku
tė, Renata Baraitė ir Dana Ju- 
zaitytė (kartu dainas palydin
ti gitara).

Šis Philadelphijos lietuvai
čių kvintetas sekmadienį, kovo 
11 d. dalyvaus seniausių lietu
viškų radio programų Naujojoj 
Anglijoj (vadovaujant Stepo
nui ir Valentinai Minkams) 
39 metų sukaktuvių metinėje 
Talentų popietėje ir Naujosios 
Anglijos Miss Lithuania pane
lės Patricijos Tamošiūnaitės iš 
Brocktono pagerbimo baliuje, 
kuris įvyks minėtą kovo 11 d. 
3:30 vai. popiet So Bostono Lie
tuvių Piliečių Klubo auditori
joje. Tai bus šio Kvinteto pir
mas pasirodymas Bostone.

shall orkestras. Gražios premi
jos bus duodamos už geriausiai 
šokančius polką, valsą, tango 
ir twist.

Susipažinimo valanda bus 
nuo 2 — 3 vai. po pietų, o pro
grama prasidės 3:30 vaL po 
pietų.

Populiari šeimininkė Moni
ka Plevokienė ir jos pagalbi
ninkės gamins skanius lietu
viškus valgius kaip tai dešros, 
su kopūstais, kugelis ir visokį 
skanumynai ir gėrimai.

Pirmą kartą matysime ir iš
girsime Philadelphijos Ateiti
ninkių Kvintetą, taipgi įvairių 
talentų pasirodymus.

Geriausiai pasirodančius ta
lentus ir šokėjus šokių kontes- 
te išrinkti komitete šiemet ap
siėmė būti: Dr. Petras Bizin- 
kauskas iš Brocktono, Gintaras 
Karosas, Algis Makaitis, Alice 
Ruseckiėnė,, adv. Nijolė Šle
žienė ir Elena Valiukonienė.

šokiams gros Joanne Mar-

Gaspadinės ir šeimininkė, 
kurios norėtų paremti seniau
sias radijo programas Naujo
joj Anglijoj, 39 metų sukaktu-" 
vių proga, yra prašomos iškep-1 
ti kugelį, pyragą, tortą, ponė
kas, knistų, ar kas Tamstom 
geriausiai sekasi iškepti ir at
nešti į metinę Talentų Popietę, 
sekmadienį, kovo 11-tą į So. 
Bostono Piliečių Klubą (tre
čiame aukšte). Prinienam, kad 
dabar Klube veikia elevatorius, 
taip kad nereikės lipti laiptais, 
bet elevatorius užveš. Tarkitės 
su draugais ir giminėm susitik
ti šiame linksmame parengi
me ir kartu švęsti radio progra
mų 39 metų sukaktuves.

Stepas ir Valentina Minkai

.los reikalais, kurią perskaitė 
Rima Kažemėkaitis. Rezoliu
cija priimta ir pasiųsta prezi
dentui Nixonui, Valstybės de
partamento sekretoriui, Wis- 
consino senatoriams Proxmire 
ir Nelsonui bei kitiems parei
gūnams.

Minėjimas baigtas susikaupi
mo minute ir t&utos himnu pa
gerbiant žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės.

Po to sekė meninė programa, 
kurią išpildė moterų sikstetas 
“Viltis”. Dainas su gitaromis 
palydėjo dainininkės — Ona Ka- 
žemėkaitienė ir Eleonora Kru- 
žikienė bei Pranas Kružikas.

Taip pat programoje dalyva
vo vyrų dvigubas kvintetas, 
vadovaujamas Juozo Grimskio. 
Dainoms pianu akompanavo 
Bronė Pliūraitė.

Programa buvo trumpa ir 
įdomi. Po jos įvyko bendros 
vaišės, kurios užsitęsė kelias 
valandas.

Aukų surinkta 400,25 dol. Vi
są minėjimą pravedė V. Kaže
mėkaitis.

DLK Kęstučio šaulių kuopos 
metinis susirinkimas įvyks ko
vo mėn. 11 d. 3 vai. po pietų šv. 
Kazimiero parapijos svetainė
je. 815 Park Ave., Racine, Wis.

Jurgis Milas

cialistų.
Dabar sumanė kolonizuoti 

Ukmergę, matomai steigs ko
kią nors gamyklą, kad privež
tų rusų. Praneša, kad atida
ryta vidurinė mokykla su 1.500 
vietų. Tai irgi kolonistų vai
kams, nes Ukmergėje buvo

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI PAAIŠKINIMAI, 
VENA DIENA BŪTIM KRJKSOONM

Galėtų iškilti klausimas, kodėl Dievas, matydamas mūsų reikalus, be 
nauji ir gražūs gimnazijos rū- « be pasisavinimo jo pažadų, nenori suteikti mums tų ±=fh_ . „ .K. .. 8 * >«xijus ru reikalaujame? Be abejonės dėlto, kad pirm te reikia mums
mai pastatyti nepriklausomy- pritaisyti savo širdis priimti jo malones, ir turėti naudą iš jų. Kaip ten 
bės laikais, ir dabar anvlinkės bebūtų, vistiek pasirodo, kad nesame užtektinai įvertinę Dievo apveizdes ant 

x j iki šioL ir dabar, išlietos. Nors ir esame palinkę prie maldų Ir dė-
miesteliuose \ra nemaža vidų- kojimo, gal būt kad nepamatome nė pusės to, kiek daug turėtume jam de
rinių mokyklų. Iš skelbiamų ^oti; tas pilnai pasirodys tik ateityje, tuomet kaip pažinsime jį, kaip ir mes 
statybų aišku, kam jos tarnaus.

Jonas Talalas

Palaidojo Pauliną Stanienę
Praeitą šeštodienį, šių metų 

vasario 24 d., Lietuvių Tauti
nėse kapinėse pagarbiai buvo 
palaidota 77 metų sulaukusi 
Paulina Stanienė, gimusi Gu- 
džiūnaitė ir pagal pirmą vyrą

Kristus pasakė, kad jia įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 371S W. 66th St, Chicago, Illinois 60629 

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

S

GRAMAS
GRUNDIG

NEŠIOJAMAS STEREO
5 BANGOS • 4 Garsiakalbiai 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. 

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063 ‘----------------------- — -

MOVING 
Apdraustas perkrevstymas 

ii įvairių atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 64882

j SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS «ALANDOS

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

Liatuvię kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki pesktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Telof.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

-4^ — ~T-------------- '.I-..-.—F-T-T V

RACINE, WIS.
Lietuvos Nepriklausomybės 

atstatymo minėjimas

Vas. 18 d. vietos Altos sky
riaus iniciatyva suruoštas Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo minėjimas.

Jį pradėjo skyriaus pirm. V. 
Kažemėkartis, pakviesdamas į 
darbo prezidiumą kun. J. Kup
rį, MIC ir agr. Igną Andrašiūną.

JAV himną sugiedojo Ida 
Tamulėnienė, o invokaciją su
kalbėjo kun. J. Kupris.

V. Kleinotaitė perskaitė Wis
consin gubernatoriaus Patrick 
J. Jucey proklamaciją, skel
biančių vasario 16-ją Lietuvių 
Diena valstijoje. G. Petkūnai- 
tė perskaitė Racine miesto bur
mistro Kenneth Huck panašią 
proklamaciją.

Pagrindinę kalbą pasakė 
svečias agr. Ig. Andrašiūnas. 
Jis apibūdino Vasario 16 Akto 
prasmę, pacitavo Balį Sruogą. 
Maironį, prilygindamas dabar
čiai citatų mintis, kurios pri
mygtinai rodo, kad visi turime 
siekti ir laikytis Vienybes. Už
siminė apie Lietuvos valstybės 
didingą senovę. I^asak jo. lie
tuviai rėmė save valstybinius 
siekius kariais ir politikais. Tie 
du veiksniai' nekdtiė čmlizaci- 
jos bei kultūros, norš kai kada 
paskatina jų pradžią.' Jei mū
sų valdovai senovėje būtų stei
gę mokyklas, pasirūpinę lietu
viška rašyba ir kalba, gal ne
būtų suiūehkusi galiniga Lietu
vos valstybė, nes ji pasisavino 
perdaug svetimųjų įtakų. Va- 
Usirų rbhiahjizlnšs;' Hėfrlėk rati
nės idėjos ir lotynų raidyno 
iiždraūdirhas paskaYifio mūsų 
negausius šviesuolius susirū
pinti lietuvių tautos likimu. Jie 
pradėjo ruošti kelią Lietuvos 
laisvės aktui. ’

Laisvės baldas paskelbtas 
1918. II. 16, tebeaidi po visą 
pasaulį. Jo niekas nėužslopins. 
Jis mums, užsienio letuviams, 
dabar ypač reikalingas. 
Rengėjai paruoši' rezoliuciją 
aktualiais Lietuvos laisvės by-

Lietuvos okupantas 
kolonizuoja Ukmergę

Okupantų leidžiamas Vilniu
je propagandinis laikraštis 
“Gimtasis Kraštas” 1972 m. 
spalio 26 d. Nr. 43 praneša:

“Ukmergėje, kairiajame šven 
tosios upės krante rengiamasi 
statyti naują gyvenamąjį rajo
ną, kur įsikurs 12.000 ukmer
giečių. Pradžia jau padary’ta 
— praėjusį šeštadienį čia iškil
mingai atidaryta didelė (be
veik pusantro tūkstančio vietų) 
vidurinė mokykla.”

Esu ukmergietis, gerai žinau 
miestą ir visaš apylinkes. Oku
pantas parinko kolonistams gra
žiausią vietą kurortinį Pivo- 
nijos pušyną."

Rusai jau kolonizavo Vilnių 
atvežtais iš RdsijOs žinonėmis, 
kolonizuoja Kauną, privežė 
rusų į Jonavą, Kėdainius, Ak
menę, Panevėžį ir kt. Priedan
ga—- stoka darbininkų ir spe-

Prieš 50 metų ji atvyko į 
Chicagą iš Latvijos ir ilgus me
tus Bridgeporte turėjo savo na
mą ir užeigą. Su pirmuoju vy
ru ji buvo sugyvenusi du sūnų. 
Vyrui Vincui staigai mirus, jai 
vienai teko išauginti ir išmoks
linti vaikus. Mirė ir antrasis 
josios vyras. Nuo širdies smū
gio ji mirė vasario 21. dieną.

Ji buvo pašarvota A. Philips 
koplyčioje. Iškilmingai Šerme
ninėje su velione atsisveikinus, 
ji buvo nulydėta į Lietuvių 
Tautines Kapines ir palaidota 
tarp abiejų mirusių vyrų.

Laidotuvėse dalyvavusieji ir 
į kapines nulydėjusieji sūnaus 
ir marčių buvo pakviesti į res
toraną, pavaišinti ir jiems pa
dėkota už jų motinai suteiktą 
paskutinį patarnavimą. A. Č.

susirinkimų
PRANEŠIMAI

— SLA Motery 134 Kuopos narių 
susirinkimas įvyks kovo 2 <L Holly
wood salėje. 2417 W. 43rd St. Narės, 
kurios dar nesumokėjo mėnesinio 
nario mokesčio, galės ažsimokėti. 
Kuopos Bunco įvyks balandžio 1 d. 
Hollywood salėje. Narės nesivėluoki- 
te, nes susirinkimas prasidės 6:30 vai. 
vak. Po susirinkimo bus vaišės. " -

A. Halik, nut. rast, t. • . ; . , ; *
— Brighton Parko Lietuvių AAoterų 

klubo narių susirinkimas įvyks kovo 
J d. Hollywood salėje. 2417 W. 43rd 
St. 8:00 vai. vak. Narės prašomos da
lyvauti šiam susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės. ■ '

E. McNamee

Ilgamečio RALFO pirmininko, prelato 
J. B. KONČIAUS knyga * " ’

ATSIMINIMAI Iš BALF0 VEIKLOS
404 dideli poslapiai, daog 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:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUA^ilCA A V EN UE. Phone Y A rue 7-34UI

__ - u~_- -  ~ _-- - - -

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, iii. Phone: OLynipic 2-lOUė

PETKAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAtavette 3-3572
—— , > I » f. « ■. « -I * M* — - ■! -■

GEORGE F. RUDM1NAS 
.>I r ft ii t» • n . r - r * ras r*-, j

3319 So. IJTUAN1CA AVE. Tel.: YAros 7-1138-1136

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(VAVKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpublic 7-1213
?314 WEST 23rd PLACE ' Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, UL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArde 7-1911

Romos mady nuotraukoje matomąkūrėja* Heim Riva

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
•»/ 2533 W. 71st Street

TK Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS i
AlKŠ'l’Ė AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 74741 ■ 1742

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

MODERNIŠKOS A1K-COMD1T10NED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvią
Laidotu vių
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAV1 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TU R IMS 
KOPLYČ’Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S — MAUHBNOS, CHKAM % HL. - WEDNES , FEBRUARY ». 1«T3 
t -. - * * ■ € • ’ ' A ‘ • 11' • A*



Notre Dame universiteto studentų Baltų klubas. Notre Dame universiteto studentų laikraštis "The 
Observer" savo vasario 16 d. numeryje įsidėjo šią nuotrauką su parašu "Baltic Club sponsors 
exibit". Toliau ten rašoma: apie Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 55 metų sukaktuvių pro
ga universitete lietuvių studentų suruošta liaudies meno paroda su gintaro ir medžio išdrožinėji- 
mais, odos dirbiniais, rekordais (plokštelėmis) ir knygomis. Toliau rašoma: Baltų Klubas buvo 
įsteigtas tiksiu atkreipti Notre Dame bendruomenės dėmesį Į Lietuvos tragišką padėtį ir paremti 
lietuvių kultūrą. Klubo pirmininkas Saulius Ma'-as pareiškė, kad "Joks kitas kraštas nėra tiek 
reikaiingas informuotos pasaulio nuomonės paramos, ir joks kitas kraštas nėra tiek ignoruojamas 

kaip Lietuva".

įFos, Stahlev Molis, Stella Mu-i i ' 1lis, John Kulvs, Eleonor Stocck.j
George Stoeck, Evelyn O’Ma
ley, Jack O’Maley, Stanley Mo
lis Jr., Sharon Staliliom’s, Agnes 

iHele ir Dan O’Sullivan. Visi 
i jie padovanojo Algimantui di
delį ir gražų spalvotos televizi- 
įjos aparatą.

Kun. Jenas Kuzinskas, kar
tu su Vincu ir Matilda Petro
šiais pasveikino Algimantą ir 
paauksuotus gintarinius bran
gius kolonikus padovanojo.

Algimanto krikšto tėvai. Jo
nas ir Elena Gaižučiai, pado
vanojo vėliausios mados ir ge
riausios rūšies baltinius, o 
krikštasūnio motinai atnešė 
gražiausią puokštę gyvų rau
donų krizantemų.

Vaistininkas Romas Pakaiti* 
atnešė jaunam vyrui butelį ge
ros degtinės, nors jis žino, kad 
Algimantas negeria il
gia girtuokliauti.

Zita Baltramonaitė 
gtiolė atnešė jaunimui
dovanų ir atsivedė gražų būrį 
jaunuolių, su kuriomis Algi
mantui teko ilgas valandas 
dirbti praeitų rinkimų metu. 
Buvo daug, daug kitų svečių, 
kurie linkėjo jaunam Algiman
tui geros kloties mokykloje ir 
darbe.

Algimanto motina, Petronė
lė Kazlauskienė, visus skaniai 
pamaitino sočiais ir sveikais 
patiekalais ir įvairiausiais keps
niais. Dalyvis

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

MECHANIC
National company has openings for 
good “1 man type” shop mechanic, 
must have experience in hydraulics, 
welding and electricity, li you are 
sober, with a good work record and 
are interested in top pay with profit 
sharing and company paid insurance 

call 766-7630 or 569-2588

ROCKFORDO LIETUVIŲ KLUBUI 
yra reikalingas nuolatinis prityręs ir 

sąžiningas 
BARTENDERIS,

dirbti 6 dienas savaitėje. Dėl sąlygų 
skambinti klubo prezidentui Joe Uz- 
lanis 1-815 — 398-1296 arba pirma
dieni 7 vai. vakaro atvykti j klubą.

116 INDIANA AVENUE, 
Tel. 968-9256.

Reikalingos rekomendacijos.

TOOL &. DIE MAKERS 
Experience tool and die makers need- 
ad lor 1st and 2nd shifts. Salary open 
for top-noch men. Many company ben

efits and pension.
Call or apply in person: 

CENTRAL DIE CASTING 
2935 W. 47th ST. TeL 523-6515 
An Equal Opportunity Employer

nesiren-

ir Dan- 
rūpimų

LIETUVIŲ STUDENTŲ PARODA NOTRE DAME UNIVERSITETE
Lietuvos Nepriklausomybės 

Dienos proga. Notre Dame 
universiteto Baltijos klubas-pa
ruošė lietuvių liaudies meno 
parodą. Paroda vyko dvi die
nas penktadienį, vasario 16- 
tą bibliotekos prieangyje ir šeš
tadienį, vasario 17-tą Center 
for Continuing Education pa
state. Parodoje turėjome įvai
riausių lietuviškų išdirbinių, 
kaip meniškų audinių, ginta
rinių papuošalų bei medžio1

dro žinių. Nors lietuvių 
drožinių. Nors lietuvių 
universitete, bet mūsų paroda 
buvo gausiai lankoma. Studen
tai nepaprastai domėjosi lietu
vių liaudies menu ir pasakoji
mais apie mūsų praeitį dabartinį 
rusų persekioimą Lietuvoje. Vie
na airė nusipirko gintarinę apy
kaklę, o kinietėjsigyjo meniš
kai nunertą staltiesę su įrašų 
“Lietuva”. Bet daugumoje stu
dentai beveik visi įsigijo lie-

stu- 
stu-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - 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 jį 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, VIENIŠO 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

MMMBMHMMH^MMM

MOVING Apdraustas perkraustymas 
’figus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Iran k tat Ilgų metą patyrimas.

AL N A U J O K A I T I S
!022 W. 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. Tel WA 5-9209 

>

tuviškus Vyties ženklus ir pa
sirašė peticijų kovai už Lietu
vos išlaisvinimą. Su šia paro
da ir lietuvių skaičius padidė
jo! Pasirodo, kad jų čia yra 
daugiau negu manėm. Lietu
vių kilmės studentai domėjosi 
neseniai įsteigtais lietuvių kal
bos kursais ir klausinėjo, kaip 
jie galėtų į juos patekti. Nors 
jie lietuviškai nemoka, bet 
norėtų išmokti. Atsirado ir 
apylinkėje gyvenančių lietu
vių, kurie labai domėjosi ir ap
gailestavo, kad ši paroda taip 
trumpai tęsėsi.

šeštadienį mes savo parodą 
perkėlėme į Center for Conti
nuing Education pastatą, kur 
vyko Notre Dame studentų tė
vų suvažiavimas, čia taipogi 
buvome labai entuziastiškai 
sutikti. Be jokio raginimo, tė
vai peticiją pasirašė ir palinkė
jo mums pasisekimo kovoje 
prieš rusicizmų. Noriu pabrėž
ti, kad svarbiausias asmuo, 
kurio parašas toje peticijoje 
figūruoja, yra Notre Dame uni
versiteto prezidentas, Theo
doras Hesburgh’as.

Pasirodo, kad tokios paro
dėlės yra labai sėkmingos ir tu
rėtų būti dažniau ruošiamos. 
Mes turime priminti ne tik lie
tuviams, bet ir visai amerikie- 

jčių visuomenei apie rusų prie
spaudą Lietuvoje ir bendrai 
kovoti dėl jos išlaisvinimo.

Saulius Matas (L. L. F.)

MACHINIST — MECHANIC 
General machine maintenance.

liable. Ecellent starting pay.
Must speak English.

Apply
MORAN DOWEL CO., INC.

1652 W. HUBBARD ST.
PHONE: 243-5443

MACHINISTS
Experienced. Must read blueprints. 
For assembly of large and small coil 

winding machines. Co. benefits.
GEORGE STEVENS MFG.. 

6001 No. KEYSTONE 
588-1300

TRUMPAI

SPRING MAKERS 
Here is a great opportunity.

Plenty of overtime plus 
unusual fringe benefits.

Call Sam Carroza 
STERLING SPRING CORP.

LU 2-6461 ’

ALGIO KAZLAUSKO 
GIMTADIENIS

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SAL! 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774'

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATS — VERTIMAI 

FVisų Košių draudimo agentūra |

J, BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
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

BUTŲ NUAMAMMASl ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO- 6 
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PAŽVELK
1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy-

Arti

STI NTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP

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

airiu prekių nesirinkimas motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas doleriniai Certifikatal

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI | LIETITVĄ
VYTAIT'AS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
Wgfif 69th SU Chicago, Ill. 60629. • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas (vairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

ALGIS KAZLAUSKAS

— Cook County Miško saugo
mų distriktas praneša, kad pra
eitais metais įvairios organizaci
jos ir paskiri savanoriai surinko 
iš distrikto aikščių ir piknikavi- 
mo vietų 928,935 svarus stiklo 
bei metalo atlaikų, kurios buvo 
sutelktos į 5 vietas ir parduotos 
privačioms perdirbimo įmo
nėms už 8,495 dol. Pinigai bus 
naudojami tolimesniam aplin
kos Svarinimui ir kovai prieš 
taršą. Privačios bendrovės su
mokėjo po vieną centą už stik
lo svarą ir 14 dol. už toną meta
lo laužo. Bet tai yra labai nuo
stolingas biznis ir Cook apskr. 
pirm. George W. Dunne kviečia 
visus parkų bei saugomų lanky
tojus saugoti nuo taršos.

— Field Muziejuje kovo 3 d. 
2:30 vai. popiet bus rodomas fil
mas su paaiškinimais apie Hi
malajų kalnus ir Napalo bei 
Kašmiro valstybes. Nemokamas 
įėjimas į Simpson teatrą yra tik 
iš vakarinės muziejaus pusės. 
Tokia pat kultūrinė programa 
bus kovo 10 d. apie vakarų Pa
kistaną.

— Kun. Simonas Morkūnas, 
Sioux City, Iowa. Lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
vasario 16 d. šventė 71 m. am
žiaus sukaktį. Jo raštai bei pa
reiškimai apie pavergtos Lietu
vos ir jos žmonių reikalus tilpo 
įvairiomis progomis amerikie
čių spaudoje. Jis tų progų nie
kuomet nepraleidžia ir sėkmin
gai jas išnaudoja.

— Sol. Dana Stankaitytė pak
viesta dainuoti So. Boston. Lie
tuvių radijo programos koncer
te balandžio 29 d. Tai 
programai vadovauja 
Viščinis.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HOUSEKEEPER
Northwest suburb. Good trans
portation. 4 or 5-day week.
Cleaning and light laundry.

225-2130

HKLP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku >r Darbininkių

WIRERS AND SOLDERERS
Top salary,, northwest suburban bio

medical electronics company. 
Full time, day shift. 

Experience need only apply.
298-1960 

(Phone for interview)

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir (rengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

su r savo žodį paremdamas 
veiksmais bei auka.

— Balzeko Lietuviu Kultūros 
Muziejuje dabar tebevyksta Sim- 
berlingo architektūros paroda: 
senieji Chicagos namai, reziden
cijos tų laikų žymiųjų piliečių 
McCormick, Logan, Palmer ir

radijo
Petras

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajam* 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

■ .......— ! ........ ■■■■ II ! P

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ I
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ! |

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. i 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt $2 50

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Hateted Street. Chicago 8, IIHnota

— Dr. Juozas šidagis. 
waing, Mich., drauge su 
merą ta atsiuntė vajui 5 dol.

— Ona Sinkevičienė iš Rock- 
fordo įteikė per A. Pocių Nau
jienų vajui 5 dol. Taip pat ji už
sakė metams Naujienas Juozui 
Kasragiui, East Chicago, Ind.

— S. Stasiūnas ir ponia iš 
Aušros Vartų parapijos įteikė 
Naujienų vajui 20 dol. Jis pa
reiškė. kad yra visų pareiga iš
laikyti ir ugdyti lietuvių įkurtas 
institucijas, tuo išreiškiant jiems 
pagarlią ir įvertinant jų didžius 
darbus, vykdant juos nenutrūk
stama grandine. S. Stasiūnas

Sebe-
prenu-

l H ■■■■ .................. II .... .
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Praeitą šeštadienį gražiai 
buvo paminėtas Algimanto 
Kazlausko, Petronėlės Kazlaus
kienės sūnaus gimtadienis. Al
gimantas baigė vidurinę mo
kyklą ir dabar dirba Chicagos 
teismo organizacijoje, o vaka
rais studijuoja teisę.

Gimtadienio minėjimas jam 
pačiam buvo didelė staigmena, 
nes jį surengė įvairūs Marquet
te Parko politikai, susitarę su 
jauno lietuvio motina.

Algimantą sveikino Daniel 
J. Coman, naujai paskirtas 
Chicagos Park Distrikto advo
katas; jo žmona Marge Co- _____ o_.____
man. Dan Coman, George R. yra veiklus “Krivūlės” klube ir 
Coman, Roy Petros, Helen Pct- bendruose lietuvių darbuose, vi-

kt. Minėtų puošniųjų namų jau 
nėra. Jų vietoje stovi nauji dan
goraižiai.

Imas. Garažas. $18,800.
— Sonia Pipiraitė - Tomarie-| 10 BUTU 2 aukštų 

nė su vyru Harry jau treti me
tai lankosi Europoje. Aplankė 
Italiją, Siciliją, Turkiją, dabar 
vėl grįžo j Graikiją. Skandina
vijos kraštus vizitavo prieš po
ra metų. Jų tikslas susipažinti 
su tų kraštų kultūra. Ponia yra 
parašiusi ir išleidusi keletą ilius
truotų vaikams knygų. Josios 
vyras yra mokytojas.

— Humboldt Parko Lietuvių 
Klubo narių susirinkimas vasa
rio 21 d. Elmira salėje nebuvo 
skaitlingas. Klubo pirmininkas 
F. Prūsis su žmona Floridoje 
atostogauja. B. Amalalienė ir 
kt. taip pat išskrido į šiltus kraš
tus. Klubo narys K. čepukas, 
jau 6 savaitės guli Illinois Ma
sonic Medical Center ligoninėje.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 

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

Vengrija stengiasi neatsilikti nuo Va
karų. Čia matoma mode list ė damgw 
struoja kurortams tinkamus vasaras 

drabužius.

A. G. AUTO REBUUDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžininga’ 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai 

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

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

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

kitoki blankai-

HOME INSURANCE
Call: Prank Zapoli- 
3208’A W. 95th St 

GA 4-8654

MtT. r-t .r t asuaitv Cornea

A. * L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME IAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai

mūras.
Kedzie ir Parko. Apie $15,000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIES DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31.500.

MODERNI o Kamb. mūro reziden
cija. puošnūs nauji karpetai, “built- 
in” virtuvė. 1% vonios. Du greta po 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33.500.

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6.60Q metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36,000.

6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23,000.

2 BUTŲ 6 metų luksus mūras. 2 atito 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismon+as. Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metu 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- 
'yno. Naujas gazo šildymas. 2 auto mū- 
-o garažas. $28.500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800.

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

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
inette Parke. Kaina $9,900

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
nūras. 2 vonios. įrengtas beisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

Valdis Real Estate
’051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7290

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu 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), 
lirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60C09. TeL; VI 7-3447

JEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
R SĄŽININGUMU NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
-'togų dengimas. Vandens nutekėjimo 
amzdžiai, Tuckpointing — muro sa 
virtinimas ir valymas. Mūrininko 
laliaus. cemento ir dažytojo darbai, 
keltui įkainavimas. Skambinkite dabar 
AL BELEAKUS. . Tel. 238-8656

Federating tr valstijos pajamų 
mokėsi i g apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
perdavimas 

REAL E S T A T I 
Pai«šg paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

1*1. 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

PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS




