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DIDELĖ SOVIETU SPAUDOS AKCIJA 

UŽ DARBO NAŠUMO PADIDINIMĄ
MASKVA. — šalia ilgiausių straipsnių apie javų sėją, dirvos 

paruošimą ir kitus žemės ūkio darbus, sovietų spaudoje labai daug 
rašoma apie darbo discipliną ir socialines lenktynes, šiais metais 
tos temos gvildenamos beveik kiekviename sovietų dienraščių nu
meryje. Toną tokioms temoms davė pats Brežnevas savo gruodžio 
mėn. 21 d. kalboje. Jis ne tik patarė sovietų piliečiams susiveržti 
diržus, bet ir pasakė, kad teks smarkiau padirbėti.

Kalbėdamas apie “soclenkty- 
nes”, Brežnevas nurodė, kad jų 
organizavime reikia dėmesio ne 
tik geriesiems darbininkams, bet 
reikia įdentifikuoti ir tuos, kurie 
atsilieka, ne taip sąžiningai dirba 
“Taip jau atsitinka, kad visi ži
no laimėtoją, tačiau niekada ne
būna pralaimėtojų”, šitokia pa
dėtis tiesiog užmuša pačią so
cialistinių varžybų idėją, darbo 
konkurenciją, pareiškė Brežne
vas.

1$ VISO PASAKUO

Iš jo kalbos aiškiai plaukia 
mintis, kad tuo atveju, kada ap
dovanojamas geriausias darbi
ninkas, “Stachanovietis”, reikia 
išaiškinti ir blogiausią darbinin
ką ir jį irgi — “apdovanoti”.

Sausio mėn. apie darbo disci
pliną kalbėjo sovietų profsąjun
gų vyriausias vadas Aleksandras 
Šelepinas. Jis pasakė, kad dar 
daug pramonėje dirba visokių 
darbo vengė jų, tinginių, girtuo
klių, kurie reguliariai laužo dar
bo discipliną ir neleidžia kolekty
vams įvykdyti planų ir įsiparei
gojimų. Kaikurios unijos ir dar
boviečių direktoriai parodo “ne
pateisinamą liberalizmą” globo
dami ir saugodami tokius tingi
nius nuo pelnytų bausmių. Jie 
negali ir neturi taip elgtis, kal
bėjo šelepinas.

“Pravda” vasario mėn. pasi
kvietė net teisių specialistą, ku
ris laikraštyje išdėstė įvairius 
įstatymų nuostatus ir bausmes, 
kurias galima taikyti simulian
tams: papeikimai, pasmerkimai, 
įspėjimai, pažeminimai, algų su
mažinimai, atleidimas iš darbo 
ir kt. Laikraštis ragina visus 
darboviečių vedėjus naudotis 
tais įstatymais.

“Darbininkų rojuje”, matyt, 
sunku diktatoriams priversti pa
vergtą, 
gerai ir 
dažniau 
botago,
kaip carų baudžiavos laikais.

nualinta darbo žmogų 
daug dirbti. Todėl vis 
režimui tenka griebtis 
grasinimų ir bausmių,

Jūreivių unijos 
vadas pasitraukė
NEW YORKAS. — Joseph 

Curran (Big Joe) pasitraukė iš 
Amerikos jūrininkų unijos (Na
tional Maritime Union) preziden
to vietos. Jis jai vadovavo 35 
metus, nuo pat unijos įsisteigi- 
mo. Curran. 67 metų amžiaus, 
turi gauti iš unijos pensiją vie
noje sumoje. Su įvairiais mbkė- 
jimais susidaro apie milijonas 
dolerių. Jo priešai toje unijo
je kreipėsi į teismą, kuris laiki
nai uždraudė mokėti tą sumą iš
einančiam prezidentui.

Unijos laikinu prezidentu ta
po jos buvęs sekretorius Sha
nnon Wall. Rinkimai įvyks ge
gužės mėn. Jūrininkų unija, va
dovaujama Currano, tapo ge
riausiai apmokamų jūreivių gru
pe visame pasaulyje. Pensijos, 
mokslo stipendijos, jūreivių sam
dymo ir atleidimo taisyklės, ne
grų samdymas į laivus — visa 
tai laikoma Currano nuopelnu.

LONDONAS. — Europos Na- 
to valstybės šiais finansiniais 
metais žada padidinti išlaidas 
gynybos reikalams. Nato kari
niai vadai nuogastauja, kad di
desni biudžetai nereiškia stip
resnės sąjungos, nes kareivių 
skaičius mažėja, šiais metais Na
to išlaidos ginklams padidės 1.5 
bil. dol., tačiau Danija, Belgija ir 
V. Vokietija planuoja sumažin
ti kareivių skaičių. Taupumo 
sumetimais Nato valstybės kai 
kuriuos ginklus famina bend-1 
roi T+oliio ir *

Vietname karas baigiasi, tačiau karo aukg vargai nesibaigia. Kairėje karo našlaičiai UNICEF prieglaudoje gau
na po puoduką pieno. Dešinėje vaikai toliau žaidžią "karą".

SAIGONO IR KOMUNISTU GINČAS 
DĖL SULAIKYTU KARO BELAISVIU
SA1GONAS. — Viet Congas pareikalavo, kad Saigono vy

riausybė paleistų mažiausiai ketvirtadalį savo laikomų karo be
laisvių. Saigono vyriausybė Paryžiaus derybose įteikė net 26,734 
belaisvių sąrašą. Iš to skaičiaus dar labai mažai paleista. Komu
nistų delegacijos boikotuoja Jungtinės Karinės komisijos posė
džius, sakydamos, kad Saigonas turi paleisti bent 7,000 belaisvių. 
Viet Congas žada paleisti savo ketvirtadalį pietų vietnamiečių — 
1,200 belaisvių, šis ginčas neliečia Amerikos kareivių komunistų 
nelaisvėje. Jie bus toliau reguliariai paleidžiami.

TAIKOS VILTYS PALESTINOJE MAŽOS
rai Britanija, Italija ir Vo-! AMANAS. — Jordano karalystė pirmadienį gavo iš Amerikos 
kietija planuoja nedidelę rakė- 10 mil. dol., — dalį Amerikos finansinės pašalpos, kuri siekia 60 
tą. Tos pačios valstybės ben- :mil. doi per metus. Amerika pažadėjusi Jordanui ir karinę para- 
dradarbiauja lėktuvų statyboje, mą. Apie 30 naujų F-5E karo lėktuvų padės sumoderninti Jordano 
Prancūzija ir Belgija sukon- karinę aviaciją. Nuo 1953 metų Jordanas gavo iš Amerikos įvairių 
struktavo naują žvalgybos šar-;
vuotį, kurį žada įsigyti ir kitos 
Nato valstybės.

ROMA. — Įšvęsdamas naujus 
kardinolus popiežius Paulius kal
bėjo apie popiežių rinkimų re
formavimą, kurį jis svarstąs. 
Refo™ ' Įtrauktu į-rtAfmįsį Hafez Ismai.

■ lu ir su premiere Meir, baigėsi, 
j vadinamas, “Viduriniųjų Rytų 
mėnuo”, Egiptas vis laikosi sa
vo — Izraelis turi pasitraukti į 
1967 m., prieš karą buvusias sie
nas, tik tada Egiptas derėsis. Iz
raelis jokių sąlygų nepriima ir 
siūlo derėtis. Jordanas sutik
tų su Izraelio pageidavimu steig
ti prie Jordano upės karines įgu
las, tačiau Jordanas reikalauja 
sau privilegijų Jeruzalėje, ko Iz
raelis nei nesvarsto.

Izraelio premjerė Meir gavo 
iš prezidento Nixono pažadą to
liau siųsti ginklus Izraeliui. Ame 
rikos karinių ekspertų nuomone, 
Izraelis toliau lieka stipriausia 
karinė galybė Viduriniuose Ry
tuose. Jei įvyktų stebuklas ir vi
sų arabų aviacijos: Egipto, Siri
jos, Irako, Jordano ir Libijos 
kartu pultų Izraelį, ir tai, ame
rikiečių specialistų nuomone, Iz
raelis išeitų laimėtoju, nors jung
tinės arabų jėgos turėtų keturis 
kartus daugiau lėktuvų. Izraelio 
geresni lėktuvai, geresni pilotai. 
Tokio jungtinio puolimo metu 
Izraelis nemažai nukentėtų, ta
čiau ilgainiui persvertų geresnis 
izraelitų apsiginklavimas, dides
nių nuotolių lėktuvai.

Egiptas turi nemažai lėktuvų, 
apie 100 Mig-21, tačiau jiems 
trūksta patyrusių lakūnų. Egip
tas turi eskadrilę lėktuvų Siri
joje, tačiau tie lėktuvai nebandė 
įsikišti, kai izraelitai kelis kart 
puolė Sirijos taikinius, bausda
mi Siriją už partizanų globoji
mą.

-----------r---------—“----- - ---- V

1 ginklų už 125 milijonus dol. Jordano aviacija turi 17 britų gamybos 
Hawker — Hunter lėktuvų ir 18 F-104 Amerikos lėktuvų.

Valstybės departamento sluok
sniai paskelbė pirmadienį, kad 
viltys Viduriniųjų Rytų taikai 
yra mažos. Po prezidento susi- 
tilpmų su Jordano karaliumi,

Rytinių- Apeigų patriarchus ir 
Vyskupų Sinodo nuolatinės ta-! 
rybos narius. Nuo 1050 m. po-’ 
piežius rinkdavo tik kardinolai.

ČIKAGA. — Meras Daley pa
žadėjo Čikagos miesto departa
mentų vadų susirinkime, kad jis 
dės pastangas, kad būtų praves
tas Crostown vieškelis.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos metalinių dolerių ir pusės 
dolerių monetos nuo 1975 m. bus 
pakeistos. Skulptorių draugija 
kuria naujus projektus. Mone
tose bus 200 metų Amerikos su
kakties tema.

BELFASTAS. — Devynioli
kos metų britų kareivis Š. Airi
joje buvo užpultas 40 katalikių 
moterų ir nužudytas gatvėje.

LONDONAS.
darbo unijų kongresas specialia
me suvažiavime nutarė kovoti 
prieš vyriausybės įvestą algų 
kontrolę. Greit įvyks vienos die
nos generalinis streikas.

f

Britanijos

Skatina rašyti
Edvardas W. Baranauskas, iš

tikimas Vliko rėmėjas, Lietuvą 
liečiančiais klausimais parašė 
net tris laiškus, kurie atspaus- 
din ti “The Union Star” sausio 
31 d., kur jis kelia sovietų kolo
nializmo Baltijos kraštuose klau
simą ir ragina Jungtines Tau
tas pagaliau susirūpinti juo; 
“Schenectady Crazette” ilgą laiš
ką. pavadintą “Lietuva nori bū
ti nepriklausoma”, kur ilgiau 
sustoja prie Kalantos ir kt. su
sideginimų, Kauno riaušių ir ki
tų faktų, rodančių kad lietuviai 
toli gražu nėra susitaikę su sa
vo vergove, kad jie trokšta lais
vės ir kovoja dėl jos. Trečias 
maždaug tokio pat turinio laiš
kas tilpo vasario 15 d. “Amster
dam Recorder”. E. Baranaus
ko pastangos ir sugebėjimas pa
tekti į amerikiečių spaudą ir 
jos skaitytojus informuoti apie 
Lietuvos bylą, yra pasigėrėjimo 
vertas ir gražus patriotinis pa
vyzdys. (E)

FORT LAUDEBDALE. — 
Amerikos spauda labai. susido
mėjo ir plačiai aprašė dviejų 
sportininkų, lošančių beisbolą 
New Yorko Yankees klube, susi
tarimą. Jiedu pasikeitė žmonom 
ir vaikais. Viena susikeitusi po
ra laimingai gyvena, tačiau ki
ta jau iširo. Klubo vadovybė 
svarsto, ką su žaidėjais daryti. 
Anksčiau buvę geri draugai, da- 
bah jiedu nebesikalba.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

0 Demokratę vadai Atstovę

Čilėje padėtis 
nepasikeitė

SANTIAGO. — Sekmadienio 
rinkimai Čilėje padėtį paliko ne
pakeistą. Prezidento Allendes 
liaudies frontas atsilaikė prieš 
opoziciją, kuri tikėjosi žymiai pa
didinti savo atstovų skaičių at
stovų rūmuose. Opozicija laimė
jo daugiau vietų, tačiau ne tiek, 
kad galėtų išmesti prezidentą ar 
sustabdyti jo siūlomus įstaty
mus. Nors dar visi balsavimo re
zultatai nežinomi, krikščionys 
demokratai ir nacionalistai ga
vo apie 54% parlamento vietų, o 

riausybė paskelbė, kad aštuoni vaJdžios koalicija — apie 41%. 
jauni teroristai, kurie nužudė du j Savo rinkimų kampanijoje Al- 
amerikiečius diplomatus ir Bei- lende toliau žadėjo geresnį gy- 
gijos pasiuntinį bus teisiami už venimą darbo žmonėms turtuo- 
žmogžudystes, jiems gresia mir- liu ir vidurinės klasėse saskai- 
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-.,---- Valdžiai nemažai padėjo

Rogers siūlo 
mirties bausmę

KARTOUMAS. — Sudano Vy

ties bausmės. Pasaulio opiniją. ton. Valdžiai nemažai padėjo 
papiktino nužudymų žiaurumas. į balsavimo įstatymų pakeitimas. 
Visi trys diplomatai buvo žiau-: Firmą kartą balsavo beraščiai ir 
riai sumušti, suspardyti, į jų kū- .jaunimas nuo 18 metu. Daug įu

Šiandien Amerikon parvyksta 
80 belaisvių, po 20 karių lėktuve. 
Jie nusileis keturiose karo avia
cijos bazėse: Andrews prie Wa- 
shingtono, Scott prie Belleville, 
Ill.,! Kelly prie San Antonio ir 
Travis-Kalifornijoje. Amerikie
čiai, kiti išbuvę S. Vietname 7 
metus, susidomėję lankė Filipi
nuose aviacijos bazės mokyklą, 
norėdami pamatyti kaip atrodo 
amerikiečiai vaikai. Vienas ka
pitonas pamatęs du ilgais plau
kais berniukus, netikėdamas sa
vo akimis, paklausė: Ar čia ber
niukai ?

Belaisvių sugrįžimas pr+’-’u- 
kė spaudos dėmesį, tačiau Pietų 
Vietname vyksta įdomus ir mil
žiniškas Amerikos karo jėgos 
atitraukimas iš Indokinijos. Per 
10 metų laivai ir lėktuvai gabe
no iš Amerikos į P. Vietnamą 
karo medžiagą, mašinas ir įran
kius. Dabar laivai ir lėktuvai su 
tūkstančiais tonų mašinų ir gin- 
kųl plaukia į priešingą pusę. Ame 
r ikon skirtų sandėlių išvežta jau 
60%. Dar liko atsitraukimui 22 
dienos. Dalis ginklų ir amuni
cijos plaukia į Pietų Korėją. Tų 
sandėlių išvežta jau 75%.

jaunimas nuo 18 metų. Daug jų 
, atidavė balsus už Allendes va- 

Valstybės sekretorius Rogers dovaujamą kairiųjų partijų koa- 
pareiškė spaudai, kad jis norma- liciją, 
liai nėra mirties bausmės šalinin- j 
kas, tačiau šiuo atveju teroris
tams rekomenduojąs mirties 
bausmes. Jei jie būtų nubausti 
tik kalėjimo bausmėmis, tas tik 
pastūmėtų kitus teroristus pa
grobti lėktuvą ar įkaitus ir rei
kalauti jų paleidimo iš kalėjimo.

Su amerikiečių diplomatų kū
nais į Washingtoną atskrido Su
dano vyriausybės ministeris

Rūmuose išėjo prieš prezidento nus suvaryta virš 90 kulką.
ILTĮ — __J _ X —.1 X? 1 • Q 1 a TV? nčo n n Daa-ahh 1Nixono nutarimą sustabdyti kai 
kurias kongreso paskirtas lėšas. 
Atstovas Albert pareiškė, kad 
tuo žygiu prezidentas pasisavina 
kongreso teises.

+ New Yorke demonstravo 
keli tūkstančiai moterų, kurios 
dirba, o vaikus palieka “day 
care” centruose. Tiems centrams 
gresia uždarymas.

# Sudane prasidėjo arabų te
roristų tardymas, ruošiantis jų 
teismui už diplomatų nužudymą. Rahman Abdaal ir asmeniškai

Valstybės departamente 
prezidentas atidarė paminklinę 
lentą dviejų žuvusių Sudane di
plomatų atminimui.

+ Du Ispanijos lėktuvai susi
dūrė Prancūzijoje per oro kon
trolierių streiką, žuvo 63 žmo
nės. Kelios lėktuvų bendrovės 
boikotuoja Prancūzijos aerodro
mus, nes ten esą nesaugu. Vienas 
švedų lakūnas pranešė, kad ir 
jo lėktuvas vos nesusidūrė su ki
tu.

+ šiaurės Airijoje buvo at
šauktos garsios arklių lenktynės, 
nes teroristai grasino padėti tri
būnoje bombą.

Bavarijos kalnuose sniego 
griūtis nušlavė namą, keturi as
menys žuvo, keturi buvo sužeisti.

+ Sulaukusi 80 metų, mirė ra
šytoja Pearl Buck, daug rašiusi 
apie kinų gyvenimą.

0 Illinois gubernatoriaus Wal
ker tėvas I^wis Walker, 75 m. 
mirė San Diego. Kalifornijoje.

pareiškė prezidentui Nixonui 
užuojautą ir Sudano apgailesta
vimą dėl įvykių Kartoume.

Prezidentas Allende pareiškė, 
kad balsavimas buvo “negirdėtas I 
liaudies laimėjimas”. Valdžios 
koalicija toliau tęs revoliucinę 
šalies ir visuomenės transforma
ciją ir liaudies galios vystymą, 
pasakė Allende.

Prezidento rinkimuose 1970 
metais Allende gavo 36% visų 
balsų, šį kartą, renkant pusę 
(25) senatorių ir visus žemuo
sius parlamento rūmus, socialis
tų ir komunistų koalicija gavo 

i virš 40% balsų ir laimėjo par
lamente 10 naujų vietų.

Šalpos įstaiga 
mokės už abortus
SPRINGFIELDAS. — Illinois

MASKVA. — Sovietų uždėti 
mokesčiai už švietimą nesustab
do sovietų žydų nuo emigracijos. 
Sausio mėn. išvažiavo 2,000 žy
dų, iš jų 130 su universitetų di
plomais, vasario mėn. emigra
vo 2,600, iš jų 160 — su diplo
mais. Iki šiol “švietimo mokes
čius” sumokėjo apie 900 emi
grantų.

ISTANBULAS. — Turkijoje- 
teisiami 24 žmonės už sabotažo 
veiksmus ir planavimą nuversti 
vyriausybę. Septyniolikai gresia 
mirties bausmė.

WASHINGTONAS. — Vy
riausybė nutarė neteisti dviejų 
amerikiečių karių, kurie į komu
nistų nelaisvę Vietname pateko 
pasitraukę Še leidimo iš kariuo
menės. “Jie pakankamai išken
tėjo nelaisvėje”, pareiškė ar
mijos atstovas. į Viešosios šalpos departamentas

MASKVA. — Pirmadienį Mas- paskelbė pirmadienį, kad jis ap- 
kvoje nebuvo jokių ženklų, kad mokės abortų operacijų išlaidas 
kas būtų prisiminęs Stalino mir-1 tokioms moterims, kurios gyve- 
ties 20 m. sukaktį. Nebuvo na iš šalpos. Valstija apmokės 
straipsnių spaudoje, niekas ne- tik abortus iki trijų nėštumo mė- 
padėjo gėlių ant “tėvo ir mo- nėšių. Kas mokės už vėlesnius 
kytojo” kapo. j abortus, bus sprendžiama, kai
____________________________ Illinois legislatūra priims 

________ jus abortų įstatymus.
Illinois abortų įstatymai buv 

paskelbti nekonstituciniais 
ėjusį ketvirtadienį federalinio 
teismo, kuris nusprendė, kad Il
linois turi klausyti Aukščiausiojo 

I Teismo sprendimo, liečiančio 
abortų operacijas. Kelios dides
nės sveikatos draudimo bendro
vės, jų tarpe Blue Cross, jau pa
skelbė, kad jbs mokės už abor
tų operacijas. ,

Viešosios šalpos įstaiga gali 
tik spėlioti, kiek šalpą gaunan
čių moterų pasinaudos valdiškais 
abortais, tačiau pernai 17,000 
naujų kūdikių buvo įrašyti į šal
pos sąrašus. New Yorke, kuris 
turi liberalius abortus jau nuo 
1970 m., per pirmus abortų me
tus nelegalių gimimų skaičius 
nukrito 12%.

Nacionalinio Motory Politinio kauku- 
to nauja pirmininko įtrinkta Francas 

FarenthnH.

nau-

ro
pra

Valdžiai svarbūs 
centro balsai

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
partija — degolininkai susirū
pinę kairiųjų partijųparodytų 
stiprumu pirmoje rinkimų daly
je. veda derybas su centro gru
pėmis, kurios sekmadienį gavo 
apie 12.4U visų balsų. Kairiųjų 
partijos sekmadienį surinko 
46.4% visų balsų, degolininkų 
koalicija — 38% ir kraštutinių 
dešiniųjų atskalos — 2,.6%.

Tuo būdu, centro grupių 12% 
tapo svarbiu vyriausybės vilio
jimų objektu. Vienas svarbiau
sių centro vadų Jean Lecanuet 
pareiškė, kad jo partija bandys 
sulaikyti komunistus nuo atė
jimo į valdžią ir dėsis su vy
riausybe. kuri tačiau ateityje, už 
gautą paramą, turės gerokai pa
keisti savo liniją.

Tik 59 parlamento nariai 490 
rajonų laimėjo reikalingą dau
gumą balsų ir jiems sekmadie
nį nebeteks kandidatuoti. Visuo
se kituose rajonuose teks persi- 
rungti dviem daugiausia balsų 
gavusiems. Komunistai žadėjo 
netrukdyti socialistams kandida
tams ten. kur jie gavo daugiau 
balsų, o socialistai žada balsuoti 
už komunistų kandidatus.

Vyriausybės padėtis panaši į 
1967 metų rinkimų, kada dego
lininkai parlamente laimėjo tik 
vieno atstovo daugumą. Tik po 
to sekusios riaušės pastūmėjo 
prancūzus balsuoti už degolinin- 
kus, kurie žadėjo atstumti ko
munizmo pavojų.

B10 D E JANEIRO. — Brazi
lijoje prasidėjo šeštadienį Užga
vėnių karnivalas su šokiais gat
vėse. Visi bankai ir dalis par
duotuvių uždarytos iki trečia
dienio.



SK AUTI JA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas : 7120 S. Rockwell SL, Chicago, UL 60629

.X 11 METAI NR. 10 (404)

lū'V skautu 50 m. jubiliejaus pabaigtuvėms

BRANGŪS IR NEPAMIRŠTAMI ŽODŽIAI, 
kuriuos pareiškė Julius P. Jurgėla, 

Lietuvos jury skautų Pirmūnas
1922 metų kovo 12 dieną laikinoję Lietuvos šeštinėje Kaune 

man teko garbė įkurti pirmąjį lietuvių jūrų skautų vienetą — 
Kunigaikščio Algimanto draugovę. Ją sudarė dvi skiltys — valtys. 
V sičių vadai buvo P. Jaruševičius ir J. Damauskas, adjutantas Vyt. 
.Mošinskis, aš buvau draugininkas.

1922 metais Lietuva dar neta
rė o nei savo laivyno, nei vieno 
jūrinio uosto. O čia, štai, toli nuo 
jūros, Kaune, būrys moksleivių 
skautų pradėjo vilkėti jūreivių 
uniforma, mokytis laivininkys
tės ir svajoti apie lietuvišką lai
vyną. Naujoji skautybės šaka 
augo ir stiprėjo. Vėliau jūros 
skautų sąjūdis išplito po visą 
Lietuvos kraštą. Lietuvių jūros 
skautų buvo net ir Latvijoje.

Šis sąjūdis daug padėjo lietu
vių tautą suartinti su jūra, o 
vandens sportą, išplėsti po visą 
kraštą. Vėliau įkurtas Lietuvos 
prekybinis laivynas ir karo lai
vas iš jūros skautų tarpo susi
laukė jūreivių ir vadų. Tai rodo, 
jog pirmieji Lietuvos jūros skau
tai pradėjo labai naudingą ir rei
kalingą Lietuvai sąjūdį.

Tenka džiaugtis, kad šis są
jūdis atsikūrė išeivijoje ir jau 
plačiame pasaulyje švenčia savo 
50 metų sukaktį.

Linkiu visiems lietuvių jūros 
skautams ir skautėms, jų va
dams ir vadovėms Dievo palai
mos ir Gero vėjo!

Skautininkas
Julius P. Jurgėla-Gale, M. D.

JUDRŪS
CHICAGOS 
JŪRININKAI
moka išnaudoti ir žiema

Kai žiemos dokuose pasislė
pusios jachtos sapnuoja praei
tos vasaros linksmybes mėlynuo
se Michigan© plotuose, kai ilsisi 
maišuose sulankstytos plačia- 
sparnės burės, malonu židinio 
liepsnos šilumoje vartyti jach
tos logo lapus ir prisiminimais 
nuklysti į bangų lydimas kelio
nes...

Keistas šių metų sausis. Ka
lėdų saulei nutirpinus sniegą, jis 
į krantus išmetė visus Michiganb 
ledus. Dabar per uosto molus 
šoka išdykėlės bangos, tykšta į 
krantinės sienas ir, rodos, šau
kia tuščiuose uosto plotuose:

Kur jūs. išdykėlės jach
tos? Pabuskit! Pajudėki!! 
Deja, jachtos miega. Tik jų 
logo lapai ir vasaros prisi
minimai marguliuoja židinio 

šviesoje.

Su Chicagos vasara į Floridą 
iškeliavo ir brolis Alfa Alčiaus- 
kas, net 11 kartų raižęs “Balti
jos” jachta neramius Michiga- 
no ežero plotus. Su trylika plau
kimų jį vijosi jachtos kapitonas 
j. v. s. P>r. Juodelis, ir gerokai 
jūrmylių sukorė vienuolika kar
tų vasaros sezonų keliavęs j. ps. 
R. Kunstmanas. Atsibodus jach
tos “Silkė” kelionėms, brolis Jur
gis Anysas porą kartų mankšti
no “Baltiją” ir buriuoti besimo
kančią jos įgulą. Per 40 vasaros 
sezono plaukimų Chicagos “Li- 
tuanicos” tunto jūrų budžių 
“Prezidento Smetonos” įgulos 
jachta “Baltija” nukeliavo 354 
jūrmyles.

O koks tų įgulų įvairumas! 
Greta pirmojo laivūno v. v. E. 
Leipaus, antrojo — v. V. čeka-

navičiaus, “Baltijos” jachta ne
šė savo kūmus dr. F. Kauną ir 
D. Babelienę, jūrų būdžius ir 
kandidatus, “Nerijos” tunto 
gintares ir jūrų, skautes, toli
mus Jaunimo Kongreso svečius 
iš Australijos ir Urugvajaus. 
Buriavimo praktiką čia atliko 
kursus baigę jaunesnieji vado
vai ir vadovės, instruktorių dr. 
J. Anyso, j. v. s. Br. Juodelio ir 
j. ps. R. Kunstmano vadovauja
mi. Turėjo garbės “Baltija” iš 
Mkhigano tolių parvilkti į uos
tą sugedusį motorlaivį “Lucille”. 
“Baltijos” Genuos burė, lyg bal
tas debesys, visą vasarą skrajo
jo Michigan© platybėse, įguloms 
siunčiant padėfcą tiems, kurie 
padėjo šią jachtą įsigyti.

Per eilę metų daug kandi
datų, lyg tų Michigano plo
tuose klajojančių jachtų, 
praplaukė pro “Prezidento 
Smetonos” jūrų budžių įgulą.

Nevisiems buvo lemta pasiek
ti uostą — jūrų budžio įžodį.

— Kada bus mūsų įžodis? — 
teiravosi jaunimas.

— Tada, kai būsite pasiruošę 
audroms ir svetimiems vėjams, 
— skambėjo aiškus įgulos vado 
žodis.

ilgokai truko tas pasiruoši
mas, reikalingi patyrimai, egza
minai. Viskas buvo baigta su 
paskutine buriavimo sezono die
na.

— Paruošk jachtą įžodžiui 
penktadienio vakare. — telefo
no ragelyje skambėjo įgulos va
do balsas.

Nakties tamsoje į stiebą paki
lo didysis vimpilas, suplevėsavo 
trispalvė, ir prieš ją nuskambė
jo jūrų budžio Įžodis, duotas Rai
mundo Adomaičio, Ričardo Bur
bos ir Mindaugo Mikutaičio. Ma
lonu buvo rišti kaiaraiščius “Al
gimanto” jūrų skautų laive už
augusiems jauniems jūrų bu- 
džiams. Patenkintas šypsojosi 
kandidatų, tėvūnams ps. J. Jo- 
varauskas, kad jo pastangos at
nešė vaisių.

Aštrūs rudens vėjai nuban
gavo “Baltijos” jachtą į žiemos 
uostą, ir .milžiniškas keltumas 
iškėlė ant doko. Čia pat sėdėjo 
ir kitos dvi lietuviškojo laivyno 
jachtos, tai R. Dičiaus “Gale” 
ir brolio J. Anyso “Silkė”, pasi
slėpusios po brezentais. Ištuš
tėjo uostai, krantinės, ir jūrų 
skautų laivyno įgulos pirmadie
nių vakarais rinkosi į klasę Jau
nimo Centro patalpose.

Su lapkričio mėn. pabaiga 
prasidėjo j?rų skautų-čių 
vadovų - buriuotojų kursai, 
kuriuos jau trečias mėnuo 
lanko 7 broliai ir 14 sesių, 
vadovaujami v. v. L. Kupci- 

kevičius.
Kursuose pakaitomis lekto- 

riauja j. v. s. Br. Juodelis ir v. 
v. dr. Jurgis Anysas. Kursai 
truks 4 mėnesius, čia bus išeita 
jūrinio skautavimo ir buriavimo 
bei jūrininkystės teorija, kur
santams pateikiant ir plačius 
konspektus, kurių paruošimas, 
neturint spausdinto vadovėlio 
jūrų skautams-tėms, iš inkstruk 
torių pareikalauja nepaprastai 
daug darbo ir laiko.

Ką po
kursų baigimo? — teiraujasi jū
rinio skautavimo entuziastai.

— Plauksime į platųjį Michi
gan? buriavimo praktikai atlik
ti, — šypsosi brolis Jurgis.

Platūs vandenynai mus ski
ria nuo Kuršių Neringos, 
nuo mielos Klaipėdos, kur 
nepriklausomybės laikais 
klestėjo jūrų skautų veikla.

iš kur laivai su Lietuvos tri
spalvėmis plaukė į visus pasau
lio kraštus. Kas metai Chicagos 
jūrų skautės ir jūrų skautai iš
kilmingai mini Klaipėdos atva
davimo dieną. Greta atitinka
mos programos tėveliams ir sve 
čiams, čia malonu stebėti gau
sias jūrų skautų-čių eiles, išsi
rikiavusias minėjimo iškilmin
goje dalyje ar belainuojaučias 
lauželio metu.

Žvelgiant į šių metų šventėje 
bežygiuojančias sesių ir brolių 
gretas, matyti daug naujų jau
nų veidų, tačiau nebuvo anks
čiau minėjimus ir laužus gabiai 
vedusių sesių Violetos, Graži
nos ir kitų vyresniųjų. Nebebu
vo ir eilės brolių, besiartinančių 
prie barzdos ir ūsų amžiaus.

— Matau, kad jūsų laivelyje 
trūksta eilės vyresnių sesių, kur 
jos dingo? — klausiau tuntinin- 
kę ps. I. Regienę.

— Kiti laiveliai kai kurioms 
žavingesni negu jūrų skaučių. 
Kitos tiek daug visokių laivelių 
turi, kad nebežino su kuriuo ir 
plaukti, — atsiduso tuntininkė.

— Bet jūs turite puikaus prie
auglio !

— O taip, — šypsojosi sesė 
tuntininkė, — “Nerijos” 
tunte dabar plaukia dau
giau 100 ūdryčių, jūrų skau
čių, gintarių ir vadovių.

Lituanicos tunto laivynas, va
dovaujamas jūrų budžių, demon
stravo savo galybę. Greta 10 
bebrų “Nemuno” laive, — čia 28 
jūrų jauniai priklausė “Šarū
no” laivui ir 22 jūrų skautai vei
kė “Algimanto” laive. “Preiden- 
to Smetonos” jūrų budžių įgu
lą sudarė 15 narių ir 13 kandi
datų. Visas 88 asmenų laivynas 
sudarė apie ketvirtį didžiojo Li
tuanicos tunto vadovaujamo ps. 
S. Miknaičio, jūrų skautų viene
tų veiklą koordinuojant v. v. L. 
Kupcikevičiui.

Klaipėdos 50 m. jubiliejaus 
minėjime trūko ir senųjų jūrų 

, skautų-čių veteranų. Tik Pa
langos pajūrio dukra j. v. s. Al
dona Gasnerienė nepavargsta- 
mai švytėjo uniformoje, lyg at
stovaudama visiems pavargu- 
siems. K. Naras

VEIDAI
IR 

DARBAI
★ Chicagos jūrų skautai ofi

cialiai baigia auksinių sukaktu
vių metus. .Jūrų skautų 50 metų 
jubiliejaus baigminė iškilminga 
sueiga įvyks kovo 11 d. Jauni
mo Centro žemutinėje salėje. Su
eigoje kviečiami dalyvauti visi 
jūrų skautai — veteranai, jūrų 
skautininkai-kės, sesės jūrų 
skautės, tėvai ir bičiuliai.

★ Trejų metų 
šventė Nerijoje. Chicaįps 
skaučių Nerijos tuntas kovo Ii 
d. minės savo trejų metų veik
los sukaktį. Iškilminga sueiga 
ir “gimtadienio” atitinkamas mi
nėjimas įvyks tą dieną* W 
vai. ryto Jaunimo Centro didžio
joje salėje.

★ Lemonte Įsikūrė skaučių 
draugovė. Naujosios “Aušras 
Vartų” tunto ■— Lemonto drau
govės pirmoji sueiga įvyks kovo 
10 d., 12 :30 vai po pietų, tuoj po 
lituanistinės mokyklos pamokų, 
mokyklos patalpose. Mergaitės, 
norinčios įsijungti į šią drau
govę, kviečiamos atvykti į suei
gą.

Norime atkreipti tėvų dėmęsį, 
kurių dukros, įstojančios į Re
monto draugovę, iki šiol priklau
sė kitiems tuntams: tokiu atve
ju turi gauti savo draugininkės 
ir tuntininkės sutikimą, patvir
tintą parašu, bei skautišką as
mens žinių lapą. Taip pat įteikia 
ir tėvo arba mamos pasirašytą 
sutikimo lapą.

ps. M. Burbienė,
Lemonto draugovės globėja

★ V. s. R. Kučienė, kuri rūpi
nasi Seserijos uniformų medžia
ga, praneša, kad šiuo metu me
džiagos ištekliai yra išsibaigę ir 
nauja siunta bus gauta tik ge
gužės mėn. pradžioje. Vienetų 
vadovės yra prašomos iki minė
to laiko nesiųsti užsakymų ir 
čekių.

★ Mūsų čiuožimo iškyla. Sau
sio 21 d. įvyko Žemynos ir Živilės 
draugovių (Chicagos Kernavės 
tunto) žiemos iškyla, šiltai apsi
rengę 11 vai. mes važiavome tė
velių mašinomis į Marina City 
čiuožti. Gerosios čiuožėjos pa
dėjo sunkiai mokančioms. Kai 
kuriom sesėm teko ir nevieną 
“kiškį” pagauti. Kai pavargo
me, palikome areną ir valgėme 
ar ką nors išgėrėme. Sesėms ne
labai patiko griežtas arenos pri
žiūrėtojas. Pusę trijų važiavo
me atgal namo’ pavargusios.

Gintarė Remeikytė 
if Veikli Gražinos draugovė. 

Darbštumu pasižymėdamoa, Ker

gimtadienio dieną prieš Kalėdas mokytoja pa- 
jŪfH'prrtį ar ak galėčiau papasąfcoti 

apie Lietuviškus Kalėdų papo-
čios . Aš sutikau. Paklausiau, ar 
parodyti, kaip daryti Šiaudinu
kus. Ji mielai sutiko. Mamytė 
parūpino šiaudus. Vieną dieną 
paskaičiau ir parodžiau, kaip da
ryti šiaudinukus.

Kitą dięną lentą išpuošiau 
šiaudinukais, atneštais iš namų. 
Po to paskaičiau apie Kūčių ir 
Kalėdų papročius. Tada aš ir ma
no klasės draugai pasidalinom 
paplotėlįu; taip, kaip mes daro
me per Kūčias.

Gintarė Kerelytė

— Pone mokytojau, aš labai 
atsiprašau, bet aš neužsitarna
vau vieneto.

— Taip, žinau, bet žemesnių 
pažymių negaliu statyti.

TINKAMA DOVANA POETUI

Dovaninių prekių parduotuvė
je tūlas klįjentas teiraujasi pa
tarimo:

— Norėčiau nupirkti kokią do
vaną, savo geram draugui. De
ja, neapsisprendžia kas jam ge
riausiai tiktų. Gal galėtumėt ką 
pasiūlyti ?

— Mielai. O koks jūsų draugo; 
užsiėmimas? — teiraujasi par
davėjas.

— Jis yra žinomas rašytojas 
— poetas.

— O, tai geriausiai paimkite 
šį puikų popieriams mesti krep
šį, — nedvejodamas patarė par
davėjas.

LIŪDNAS FINĄLAS
Bernard Shaw su bičiuliais 

kalbėjosi apie rašomą teatrinį 
veikalą. -

— Ar tai meilės istoriją lie
čiantis. veikalas? teiraujasi bi
čiulis.

—.Taip. Porelė nepaprastai 
įsimyli, tąčiąu didelę kliūtį su
daro socialinės problemos.

— Bet viskas baigiasi gerai?
— teiraujasi kitas.

— Ne. Epilogas gana liūdnas,
— atsako Shaw. if

— Miršta ?
— Ne, — atsakė Shaw, — su

situokia.

SKAITYK PATS IK PĄF/GINO

AITUS bAAlTYTi
t> r ’ * k a s

i
 J. AUGUST AlTlb

IMAGAS SMETONA IR JO VEIKLA
<54 puMl. knyga Kaina 41.50

-Aei vienas iniugua, uuip pažinu uepi įklausomos Laeluvon u Antanu 
į Smetonos valdymo laikuurpį, negales apsieiti be J. Augustaičio pa

ruoštos studijos. Si Kuvga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeit) Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 

> laikolarpĮ pažistantieji žmones tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau
siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą i

J. Augustaičio knyga galima gauti “Naujienose’' darbo valandomis 
> Kas negali užeiti j “Naujienas’, tai prašomas persiųsti $1.50 čeKĮ 
> arba K4i>ney tlrderi, pridedant 20 c persiuntimui paštu tokiu adresu.

. ’NAUJIENOS
' HSM >u HAI.STED STREET, CHltA«.O ILUXUb

' Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime

>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 Kalni 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią Knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Monk- 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųs*i;

I/3V So MALSTED ST, CHICAGO. ILL. «Q6M

navės “Gražinos” draugovės se
sės vis nustebina tuntą ir visas 
vadoves. Ar savo entuziazmu ar 
gera valia, sesės skleidžia “Gra
žinos” draugovės vardą, kur tik 
eina. Juk jų draugovės sueigos 
— tai, be abejo, linksmiausios; 
nuo pirmo aukšto girdėti (dai
nų) aidai, kai sesės smagiai už
traukia dainą. Net ir per egza
minus sesės turi šypseną kiekvie
nai vadovei, kuri ateina ją ap
lankyti.

ši nuotaika gyvuoja ir suei
gai pasibaigus.' Sesės daugelį 
kartų išvažiuoja iškylon, ar tai 
būtų į Santa’s Village ar tik šiaip 
sau “susibūrimas” pas draugi- 
ninkę. Pasižymi savo vaidybi
niais gabumais, užtat vis yra 
kviečiamos vaidinti tunto rengi
niuose.

Šiai garsiai draugovei vado
vauja Jolanta ūsevičiūtė, jai pa
deda Guoda .lelionytė, o adju- 
tantės pareigas eina Dalia Stel- 
mokaitė. Guoda Jeiionytė

if Supažindinau klasę su lie
tuviškais šiaudinukais. Aš mo
kausi Palos West mokykloje, 5 
skyriuje. Aš esu vienintėlė lie
tuvaitė tame skyriuje. Vieną

f’- " :
i į, ' ' ' . ■

The. 
case of the

do about it.

vcheckand

Some people learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion. or another immediate goal.

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
» with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
PayrollSavings Plan where you wdtk. 
An amount you specify will be set 
aside from your paycheck and used 
to buy Bonds.

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav
ing money too.

That’s good to know.

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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VASARIO ŠVIESA
metų didžioji tautos diena pra
ėjo ir dar vieną ryškią žymę 
paliko ne tik čia, bet ir ten ty
lėti priverstų lietuvių širdyse.

Kokios reikšmės Vasario 
šventė turi lietuvių tautai, ma
tyti iš mūsų spaudos, radijo ir 
televizijos programą. Laikraš
čių lapai mirgėte mirga straips
niais, pranešimais ir nuotrau
komis, kaip ta dirna pasitikta, 
atžymėta ir atšvęsta visur, kur 
tik yra bent kiek lietuvių. Iš

gyvenamose

:b

Vasaris yra lietuvių tautos 
laisvės mėnuo. Nors ir sunkioj 
ano meto okupacijoj, 1918 m. 
Vasario viduryje pradėjo blai
vytis Lietuvos padangė. Už me
tų Vasaryje ir ginklai skambė
jo skelbdami laisvę Lietuvai. 
Kaip nuo Mindaugo laikų gar
bingi žygiai, taip ir anie Vasa
rio įvykiai j Lietuvos istoriją 
amžiams įsirašė. Jokia sveti
mųjų propaganda ir joks me
las tų įvykių ir jų pasekmių iš
Lietuvos istorijos jau nepajėgs desnėse lietuvių 
išbraukti. Ateityje ne tik isto- vietovėse ji paminėta ypatingai 
riniais faktais, bet ir legendo- įspūdingai, 
mis jie bus papuošti.

Po ilgos svetimųjų priespau
dos iš Vilniaus po visą kraštą 
pasklido viltis. Vasario viltis 
sukėlė savanorius ir partizanus. 
Vasario dvasia gaivina ir da
bartinį pasipriešinimą okupan
to priespaudai.

Kaip gražu turėti laisvę. Kaip 
gražu turėti savą nepriklauso
mą valstybę ir savuose namuo
se būti šeimininkais. Bet, deja, 
taja ne tik kiekvienam žmogui, 
bet ir tautoms priklausančia 
teise šiandien Lietuva džiau
gtis negali. Vasaris dabar pra
eina skaudžios tikrovės ir pa
siryžimo nuotaikose.
Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiais Vasaris laisvame pašau- Lietuvos valstybės atkūrimu ir 
lyje sujudina visą išeiviją. Šių kova su dabartiniu okupantu.

_ liet ir mažesnėse 
.'vietovėse visus lietuvius su jų 
darbais ir nuotaikomis tartum 
gaubė trispalvė Lietuvos vai
vorykštė. Didesnėse lietuvių 
kolonijose, kaip Chicaga, New 
Yorkas, Detroitas. Clevelandas, 
Bostonas, Los Angeles, Cicero, 
Rockfordas ir kitur, galima sa
kyti, visas Vasaris praėjo lais
vės šventės ženkle. Be įspū
dingų didžiųjų minėjimų dar 
buvo visa eilė mažesnių, kaip 
antai įvairių organizacijų , li
tuanistinių mokyklų ir lokali
nių vietovių.

Paskiri minėjimai pravesti 
sava tvarka ir savu būdu. Bet 
jų visų bendra mintis buvo 

■— džiaugsmas 1918 — 1920 m.

Ne visi vaikai turi gyvus senelius. Šioje lentelėje parodoma, kad Amerikoje iš 14 vaiky, sulau
kusiu 10 metų amžiaus, bent vienas dar tyri visus keturis senelius, kada 1920 metais tik vie

nas iš 90 turėjo visus keturis gyvus.

DFO CRATlAS • TAIKLUS aTSAKYM.V

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: .

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau išvardintomis knygomis 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI Atsiminimai tr 
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
darbiautojo ir tiltu statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

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

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS 1 LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams 526 psl. kietais viršeliais kn< 
-"ioia 6 dol.

Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 
džiaut 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 komunizmn klastingumas pavergiant tautas ir 
ssmenis 270 psl. $4.00

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje tr Palangoje Vaizdūs aprašvmai. ka Ii ten matė, kokia* 
kalbas girdėto ir ka tai žmonės pasakė 95 nsl $1 00 Vra taip pat 
’švorsta i anglu kalba

O Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ Kelionės 1 Uetn 
va (snūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 nsl $3 00

D Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS 
'ortaus pastabuma neapgauna infuristo ir agitprooo nronaganda 
•tZmaskavimai Abi knvgos parašvtos lengvu gražiu stiliumi

V Madonas VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-.M m
osl $1 00 Didžiojo klasiko mintvs ir rūnesčiai anie išeivijos kultu 
rini gyvenimą Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas vra žiaurus Bet lis ir to vadai vra ne mažiau iu<- 
kingi Pasijuokime visi, skaitvdami Krizo Pleoerio 77 ANEKDOTU* 
$7 nsl $1.00

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE 1739 So HALSTED ST CHICAGO H.I MMOU 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu tr pridedant 
čekį ar pinigine perlaidą

Kartais pasigendama jauni
mo. Tačiau Vasario 16 minė
jimuose jų reiškimasis buvo la
bai ryškus. Daug kur jie daly
vavo minėjimų žodinėse daly
se, ir beveik visur atliko meni
nes programas. Tai buvo lyg 
spalvingos gėlių puokštės šven
tiškose iškilmėse. Jaunimas vi
sur buvo sutiktas su entuziaz
mu ir džiaugsmu.

t

Negalima nepaminėti, kad 
lyg įžanga į minėjimą. Vasario 
16 dieną Chicagoje, Čiurlionio 
Galerijoj buvo atidaryta tradi
cinė lietuvių dailininkų meno 
paroda, kurioje dalyvavo 47 
dailininkai. (Ji jau kitų pla
čiai buvo paminėtą spaudoje.). 
Pažymėtina, kad šioje parodo
je į priekį irgi išėjo jaunosios 
meno pajėgos, kurioms ir pir
mosios premijos teko.

Kaip matyti iš spaudos, visa
me laisvame pasaulyje didžio
ji Vasario šventė visus suju
dino. Visur jai skirta kilniau
si patriotiniai jausmai ir min
tys ir darbai... Vasario 16 jun
gė mus visus tiek čia, tiek Ka
nadoje, Pietų Amerikoje, An
glijoje, Australijoje, Vokieti
joje, Skandinavijoje ir visur, 
kur tik yra lietuvių. Iš visur 
ateina žinios, sukeliančios sa
va tauta pasididžiavimo jaus
mus.

Ir visas laisvasis pasaulis ne
liko kurčias Lietuvai. Daug 
kur didesnieji valdžios vado
vai išleido tai dienai skirtas 
deklaracijas ir Vasario 16 pa
skelbė Lietuvos dieną. Paverg
ta Lietuva buvo prisiminta ga
lingiausios pasaulyje valstybės 
— JAV Kongrese ir Senate. 

Daug kur ir į minėjimus atvy
ko aukšti valsty bės, pareigūnai. 
Beveik visoj ir ne lietuvių spau
doj, vienaip ar kitaip , buvo 
minima Lietuva. Ypač buvo 
pabrėždama dabartinė tragiš
ka okupuotos Lietuvos padėtis. 
Taip pat Lietuvos vardas nu
skambėjo radijo ir televizijos 
bangomis.

Tautinio išlikimo ryžto ir vienybės šventė
(Tęsinys)

MENINĖ. ŠVENTĖS 
PROGRAMA

Programą išpildė Lituanisti
nių žemesnės ir Aukštesnės 
mokyklų mokiniai. Progra
mos įvadinį žodį tarė ir pačią 
programą gražiai, sklandžiai 
pravedė Daiva Merkelytė. Ji 
priminė ir pagerbė tautos lais
vės žadintojus: Kudirką, Ba
sanavičių,* Maironį, nulenkė 
galvą L. Nepriklausomybės 
karų savanoriams, valstybės 
kūrėjams.

Vėliausio meto tautos laisvės 
kovotojus, kankinius pristatė 
jaunimui sektiniu pavyzdžiu, — 
kvietė jaunimą žengti tautos 
keliu, šios jaunuolės kalba bu
vo palydėta ilgu, skardžiu plo
jimu. Žemesnėsės mokyklos 
mokiniai atliko montažą: My
limai žemei — A. Košubienės 
(spaudą skaitanti visuomenė 
ją pažįsta kaip sėkmingą, pro- 
duktingą vaikų eilėraščių poe
tę. Ji yra mokyklos mokytoja, 
tad pati ir parengė montažą). 
Montaže yra iškviesti didieji 
tautos dainiai, partizanai, visi 
laisvės kovotojai, kankiniai, 
sentimentaliai apsakyta Lietu
vos gamta, jos grožis, pateik
ta ir istorinių, faktų eilė. Visa 
sujungta, supinta stipria tau
tinės meilės gija. Montažas įs
pūdingas, nuteikiantis, — ver
tas išleisti atskiru leidinėliu ir 
būti pateiktas plačiau Lit. mo
kytų scenai.

Solo šokį, liaudies dainų im
provizaciją atliko S. Tarnaus- 
kaitė. D. Brusokaitė paskam
bino
liudą. S. Bigelis 
raš. K. Bradūno eilėraštį Ro
mas Kalanta, F. Radvilaitė — 
R. Kisieliaus — Gyvvbės žie
dus. Runimaitė paskambino 
kanklėmis partizanu dainas, ii 
atliko pasigėrėtinai gražiai. Ji 
vra nesenai atvvkusi iš Pietų 
Amerikos, kur jau pati buvo 
kanklių mokvtoia. Tad Cicero 
jai bus plati veikimo dirva...

Jaunatvišku džiaugsmu ir 
nuotaika buvo sušokti keli tau
tiniai šokiai, mokiniu šokių 
ratelio, vadovaujami V. 
maitienės.

Visa scenos programą 
gėrėtinai parengė vietos
kvklos mokvtoiai. tai: A. Ko- 
šūbienė. A. Kliorienė, dr. Br. 
Motušienė, Pr. Zailskas ir kiti, 
jiem dar patalkino ir Tėvų ko
miteto narė, Palionienė. Vi
siems jiems priklauso didelė 
padėka už taip dideli pasišven
timą išeivijos atžalyną vesti 
tautos keliu.

Buvo parengtos ir puošniai 
pateiktos vaišės, tai šiltas už
kandis. Ir čia buvo įdėta ne
maža darbo, parodyta pagar
ba ir meilė savajam atėjusiam 
atšvęsti didžią tautos laisvės 
ilgesio ir ryžto šventę. Vaišes 
organizavo apylinkės valdybos 
narė, sekretorė Al. Brusokie- 
nė, jai talkino: Palionienė, 
Pranckevičienė, Skopienė, Vyš
niauskienė, Zumarienė ir ki
tos. Veik visi šventės dalyviai 
vaišinosi ir šeimininkėms dė
kojo, o kai kurie ir ilgokai už
sibuvo tarpusavy besišneku
čiuodami.

Pati minėjimo salė taip pat

buvo gana meniškai išpuošta, 
teikė jaukumo. Scenos gilumą 
dengė didžiulė tautinė trispal
vė vėliava, kabojo Lietuvos 
valstybės ženklas, vvtis. šali
mais gyvos gėlės. Kolonos bu
vo dekoruotos specialai pada
rytais skydais, tai menininkės 
■Galvydienės darbas. Sienas 
puošė tautinių motyvų orna
mentai — mokyklos mokinių 
darbeliai. įrengtas patrauklus 
tautodailės dirbinių stalas, tai 
Z. Jus. darbas ir menas. Buvo 
apstu gyvi] gėlių ir žydinčių gė
lių, kas visa drauge ir sudarė 
šventiškas malonias nuotaikas.

Tiesą pasakius. Cicero lie
tuviai Lietuvos Nepriklausomy
bės atgavimo sukaktį pradėjo 
švęsti jau prieš savaitę, vasa
rio 17 d. Apylinkės valdyba su 
Lituanistinių mokyklų atsto
vais, vietos klebonu ir kai ku
riais organizacijų atstovais, at
lankė Cicero miesto preziden
tą, išgavo proklamaciją, skir
tą Lietuvos laisvinimo reikalui 
ir organizuotai, iškilmingai iš
kėlė tautinę trispalvę miesto 
rotušėje. Taip kad Cicero lie
tuvių suorganizuotą, pravestą 
Vasario šešioliktosios šventę 
reikia laikyti visapusiškai pa
sisekusia.

Visoje šventės programoje 
skambėjo tautinio išlikimo 
šauksmas ir kovos ryžtas siekti 
Lietuvai laisvės! šventės pro
grama, minėjimas buvo laiku 
pradėtas, laiku užbaigtas, — 
programa neištęsta, dalyviai 
neišvarginti, visa programa 
netruko trijų valandų, įskai

Pasibaisėtinos audros metu 
laivo keleivių tarpe buvo ir tū
las vyskupas su savo asistentu 
kunigu. Vyskupas, girdėdamas 
kaip jūrininkai biauriausiai kei
kiasi, paliepė asistentui nueiti 
pas kapitoną ir atkreipti jo dė
mesį į įgulos jūrininkų nešvan
kų keikimąsi. Kapitonas išklau
sęs šią pastabą pareiškė:

— Kunige, pasakyk vyskupui, 
kad kol jūrininkai keikiasi, tai 
laivo padėtis nėra grėsminga. 
Daug blogiau kai nustoja keik
tis ir pradeda melstis. Paprašyk 
vyskupą, kad eitų į kabiną ir 
melstųsi.

Po kurio laiko vyskupas pa
siunčia asistentą denin patirti 
kaip elgiasi įgulos jūrininkai. 
Asistentas grįžęs praneša:

— Keikiasi dar daugiau.
Tai išgirdęs vyskupas ramiai 

atsisėdo į fotelį ir giliai atsidu
sęs tarė:

— Deo Gratias.

tant ir vaišes. Tad pagarba 
apylinkės valdybai, pagarba ir 
giliai tautiniai susipratusiems 
lietuviams taip gausiai atsilan
kiusiems ir gausiai aukoju
siems. A. Beržienė.
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Visiems geros valios lietu
viams Vasario 16, kaip gaivi
nantis gyvybės šaltinis, vis su
teikia naujų jėgų ir pasiryžimo 
daryti viską, kad ir virš mūsų 
tėvynės prasiblaivytų dangus...

P. Venclova

SKAITYK I ATS IS PARAGIF’
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Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų.- Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

pianinu Čiurlionio pre- 
deklamavo

Že-

pasi-
mo-

Napoleonas nepaprastai ken
tėjo nuo reumatizmo skausmu ir 
visi tuometiniai garsūs gydytojai 
niekuo negalėjo jam padėti. 
Kartą maršalas Ney papasako
jo Napoleonui, kad viename mie
stelyje yra gydytojas, kuris da
ro stebuklus gydydamas savo 
pacientus nuo reumatizmo. Na
poleonas liepė jį pakviesti. Kai 
gydytojas atvyko, tai Napoleo
nas jį pasitiko ciniškai klausda
mas :

— Tai tamsta darai stebūklus ? 
Įdomu kiek žmonių tamsta pa
siuntei į aną pasaulį?

— Mažiau nei tamsta ir tai be 
tamstos garbės, — atsakė gydy
tojas.

KEMKliE TUOS BIZNIERiUS.
KURIE GARSINASI 

“N A L J 1 E N ( S E”

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - kaip pavasaris. Kuris pradžioje pro tirpstanti 

azdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo 
erginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose 
įuokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minč'ų 
lelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augusta i tytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio tor- 

nato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL SI,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

osl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatoli jus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. S5 90

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranau ke 
-Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., 98.00,
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl, $2 50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kur mė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, Mitologijos posmai 
psl. $1.00.
24. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.80.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujiem? 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St, Chicago, UI. 60608

sniegą liepia 
medžių šakas 
ir garsų ste- 
_.J svajoja.
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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, III. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.



Charles P. Kai advokatauja 40 metų I Be gdvokalo profe
sija*, Charles P. &d kelis metus
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Lietuviams gerai pažįstamas 
visuomenės veikėjas ir demo
kratų politikas Charles P. Kai 
verčiasi savo profesija jau 40 
metų, šiandien, kovo 7 dienų

sueina lygiai 40 metų, kai adv. 
Kai gavo teisę advokatauti, ginti 
bylas teisme ir padėti teisėjui 
išsikapstyti kartais labai sudė
tingose įstatymų pinklėse.

Sovietinio progreso kaina
Stalinas mirė prieš 20 metų, o sovietų spaudoje mir

ties sukakties dieną nei vienu žodžiu nepaminėta, sako 
užsienio agentūrų pranešimai iš Maskvos. Šios sukakties 
proga, matyt, sovietų spaudai buvo įsakyta Stalino mir
ties sukakties visai neminėti, o Raudonosios Aikštės ir 
Kremliaus sienų valytojams įsakyta net nenušluostyti 
dulkių nuo Stalino palaidojimo vietą žyminčios marmuri
nės lentos. Pradžioje, kaip žinome, Stalinas buvo palai
dotas šalia Lenino, bet kai Chruščiovas iškėlė Stalino 
žiaurų elgesį su juo pačiu ir su įtakingais komunistų par
tijos centro komiteto nariais, tai Stalino lavonas buvo 
perkeltas iš mauzoliejaus į Kremliaus sieną. Kiekvieną 
metą Kremliaus lentos valomos, bet šiemet ten paliktos 
visos dulkės.

Stalinas mirė prieš 20 metų, bet Stalino įvesta “pro
letariato diktatūra” dar ir šiandien tebeveikia visoje Ru
sijoje ir rusų okupuotuose kraštuose. Pats Nikita Chruš
čiovas buvo Stalino dešinioji ranka prieš karą, Antrojo 
Pasaulinio Karo metu ir tuojau po karo. Prieš Stalino 
politiką jis nedrįso nieko sakyti net ir po Stalino mirties. 
Komunistų partijos atstovams jis “pasakė teisybę”, kai 
paėmė savo kontrolėn Kremliaus sargybas, sovietų poli
ciją ir patraukė savo pusėn aukščiausius sovietų karo va
dus. Be maršalų Kirilenkos ir Žukovo jis nebūtų drįsęs 
net ir salėje uždarytiems komunistų vadams dėstyti Sta
lino padarytus nusikaltimus.

Brežnevas Stalino nuvainikavimo metu pritarė 
'Chruščiovo politikai. Bet kai Chruščiovas planavo pa
keisti kelis pagrindinius Stalino politikos nuostatus, tai 
-Brežnevas nuėjo su tais, kurie pakaitų nenorėjo. Pats 
Stalinas Brežnevui galėjo atrodyti blogas, bet Stalino 
vestoji politika jam atrodė ne tokia bloga. Brežnevas, 
susidėjęs su Stalino politikos šalininkais, nuvertė Chruš
čiovą. Komunistų spauda kalba apie komunistų partiją, 
apie josios centro komitetą, apie politinį biurą, apie par
tijoje veikiančią demokratiją, bet kiekvienas komunistas 
žino, kad partijoje jokios demokratijos niekad nebuvo. 
Leninas įsivedė čeką ne tik kitų politinių grupių vadams 
naikinti, bet jis nesigailėjo ir kitaip galvojančių gana 
įtakingų komunistų. Jis rado būdus juos nušalinti. Šis 
reikalas lengviau sekėsi Stalinui. Jis likviduodavo parti
jos narius, kaip didžiausius žmonijos priešus, gaudamas 
tuometinio politinio biuro narių pritarimą.

Nuo 1920 metų Rusijoje veikia partijos centro komi-

teto įsakymas, draudžiąs rašyti apie komunistų partijos 
narius. Tas įsakymas žurnalų ir dienraščių redaktoriams 
galioja dar ir šiandien. Stalinas negyvas jau 20 metų, bet 
iki šios dienos rusai nežino, kokiu būdu Stalinas neteko 
gyvybės. Chruščiovas vaizdžiai papasakojo apie Stalino 
mirtį, bet jo pasakojimą atspausdino Europoje ir Ameri
koje, o rusai dar ir šiandien nežino jo mirties aplinkybių, 
šiomis dienomis Los Angeles Times korespondentas Mur
ray Seeger iš Maskvos praneša, kad Stalinas miręs ne 
Kremliuje, bet savo dačoje, esančioje netoli Maskvos. Ry
te ant žemės nukritusį Staliną rado į jo miegamąjį patylo
mis įžengusi sena ir ištikima švarinto ja. Senutė pranešė 
diktatoriaus dačą saugojusiems sargams. Seeger šitaip 
rašo:

“Namą saugojusieji policininkai pamanę, kad 
Stalinas, šeštadienio naktį su artimesniais draugais 
girtuokliavęs ir valgęs, išpučia savo pagiras, užkėlė 
seną žmogų ant sofos ir paliko. Praėjo kelios valan
dos, kol draugai susirūpino ir nutarė pašaukti gydy
toją. Stalinas mirė 1953 metų kovo 5 dieną, bet jo 
valdytas kraštas dar negali suprasti jo turėtos įta
kos Rusijos istorijai ir visam pasauliui. Sovietų Są
jungoje dar ir šiandien yra nepataisomų stalinistų, 
kurie gerbia Staliną už jo griežtumą ir sugebėjimą 
gąsdinti pasaulį.” (Chicago Sun Times, 1973 m. ko
vo 4 d., 34 psl.).
Nuo Stalino mirties pačioje Rusijoje padaryta labai 

mažai pakaitų. Kaip anksčiau kraštą valdė Stalinas, taip 
šiandien jį tebevaldo Brežnevas. Jis vartoja tuos pačius
metodus centro komitetui sudaryti, vadams parinkti ir 
planams paruošti. Sovietų propagandistai vis dėlto kiek
vieną smulkmeną naudoja prokomunistinei propagandai. 
Jie ir dabar tvirtina, kad šiandieninė Sovietų Sąjunga nė
ra ta pati, kuri buvo prieš 20 metų. Liūdniausia, kad ir 
lietuvių tarpe atsiranda žmonių, kurie Rusijoje įžiūri di
deles pakaitas. Jų tarpe kiekvienos politinės grupės žmo
nių tarpe.

Tas pats Murray Seeger, turėjęs progos arčiau pa
tyrinėti sovietų gyvenimą ir jame daromą progresą, priė
jo įsitikinimo, kad geriausiai tą progresą apibūdino Piotr 
Jakir. Savo laiku Ukrainoje buvo įtakingas raudonosios 
armijos generolas Jakir. Jis buvo geriausias Stalino įran-
kis ukrainiečiams malšinti. Stalinas naudojosi Jakiro 
patarnavimas, kol vieną dieną pradėjo Jakirą įtarinėti 
ir sušaudė. Gen. Jakiro sūnus Piotr Jakir raudonojon ar- 
mijon tarnauti nėjo. Jis ryžosi kovoti prieš Vieno asmens 
diktatūrą partijoje ir visame krašte. Jis reikalavo bent 
tokių teisių, kokias leidžia Stalino parašytoji konstituci
ja. Piotr Jakiras kelis kartus buvo suimtas ir gerokai 
aplamdytas. Kai paskutinį kartą jis buvo paleistas iš po
licijos, tai patarė draugams į jį daugiau nesikreipti, nes 
jis viską policijai yra išpasakojęs. Bet jis šitaip prasitarė
apie sovietijoje daromą progresą: — Turėkite galvoje 
vieną svarbų dalyką, šiame krašte vadinasi progresu, kai 
valdžia siunčia žmones į darbo stovyklas, psichiatrines 
ligonines ir kalėjimus. Tai yra progresas, nes dabar žmo
nės nešaudomi... ” (Ten pat). *

Jeigu per 20 metų sovietinė valdžia padarė tiktai to
kį progresą, jeigu ji ekonominėje srityje pirmyn visai ne- 
pasistūmė, tai iš viso, ar galimą kalbėti apie progresą?

M. GUDELIS

POVILAS ]M
(Biografijos bruožai)

40
Kaip Povilas siųsdavo siuntinius Petro

nėlės giminėms. taip vėliau Petronėlė 
siųsdavo juos Povilo giminėms. Petronėlė 
tęsė su visais giminaičiais susirašinėjimų. 
Visi žinome, kad Lietuvoje buvo ir yra 
laiškų cezūra, liet lietuviai, rašydami laiš
kus savo broliams ir seserims Amerikoje 
mokėdavo pasakyti, kam sunkiausia gy
venti ir kokia parama jiems buvo reikalin
ga. Retkarčiais Mileriai paskelbdavo spau
doje įdomesnes laiškų ištraukas, kuriomis 
galėdavo pasidžiaugti platūs Amerikos lie
tuvių sluoksniai. Mileris žinojo, kad laiš
kai yra nepaprastai svarbus informacijos 
šaltinis, todėl jie mėgo gautų laiškų ištrau
kas pasidalyti su Naujienų skaitytojais.

NEATSIGAVO NUO ŠIRDIES 
PRIEPUOLIO

1969 metų pradžioje Petronėlė gavo leng
vų širdies priepuolį. Paskubomis teko jų 
vežti į ligoninę, kur ji atsigavo ir grįžo na
mo. Niekur ji taip gerai nesijautė kaip 
namie. Ji galėjo neturėti ligoninės maisto, 
ji galėjo neturėti jėgų maistų pasigaminti, 
bet ji vis dėlto geriau jautėsi namie, negu 
ligoninėje. “Mane slegia ligoninės atmos
fera ir josios kvapas”, sakydavo ji atėju

siems lankytojams. Ji pasitikėjo gydytojais 
ir ligoninėje buvusiomis slaugėmis.

Sergantį savo vyrų ji labai atidžiai slau
gė, į ligoninę ji veik kasdien važinėjo, bet 
kai ji sirgo ir negalėjo greit atsigauti, tai 
labai dažnai reikalingos priežiūros ji netu
rėjo. Sergančių Petronėlę lankydavo ilga
mečiai ir ilgametės josios draugės, bet daž
niausiai jai padėdavo.iš mokyklos grįžęs 
Gediminas Malioriukas. Jis persikėlė pas 
Milerienę gyventi. Pas ją jis turėjo savo 
kambarį, savo lovą ir savo televizijų. Jis 
padėdavo jai nupirkti reikalingų maistų. 
O svarbiausia, jis turėdavo jai parnešti 
dienraščius. Artėjant ketvirtai valandai, 
kai Naujinus pradėdavo spausdinti sekan
čios dienos numerį, Gediminas jau lauk
davo prie durų. Jeigu mašina jau sukda
vosi, tai jis pasiimdavo Petronėlės egzemp
liorių ir eidavo namo. Bet jeigu laikraščio 
dar nespausdindavo, tai jis palūkuriuoda
vo Naujienų ofise, jeigu lauke būdavo 
šilta, arba išeidavo kokiai penkiolikai mi
nučių į gatvę.. Gavęs naujai atmuštą dien
raščio numerį, jis skubėdavo namo ir ati
duodavo Petronėlei, o pats prisėsdavo prie 
televizijos.

Petronėlė, krisdama nuo laiptų, manė, 
kad ji nesusižeidė. Pradžioje jai nieko ne
skaudėjo. o vėliau jai skausmus kėlė deši- 
niosnios kojos kulnie* raktikaulis. Nepa
tyrę gydytojai gydė ją nuo nesamos ligos, 
o jų bandė ant kojų pastatyti kaulų ligų 
specialistė. Paaiškėjo, kad josios dešinės 
raktikaulio kremzlės buvo nusinešiojusios.

buvo Cook apskrities prokuro
ras, sprendė bylas, dalyvavo de
mokratų partijos veikloje, vado
vavo įvairiems lietuvių visuo
meniniams darbams, o lietuviš
koje spaudoje jis yra parašęs il
gų serijų straipsnių, daugiausia 
teisė* klausimais, patardamas 
mūsų tautiečiams, kaip lengviau 
ir pigiau, o dažnai be didelių iš
laidų išspręsti ganų sudėtingus 
teisės klausimus.

Charles P. Kai gyvena Mar
quette .Parke. Anksčiau jis il
gus metus turėjo ofisų So. Wes
tern Avenue, neto# 63-čios gat
vės. Dabar savo ofisų jis yra 
perkėlęs į 2649 West 63-čių gat
vę, visai netoli California gat
vės. Anksčiau jis nuomodavo 
vietų dideliam savo ofisui, bet 
šiandien jis turį nusipirkęs di
delį namų, kuriame yra keli 
profesionalų ofisai, o name yra 
dar.kelių advokatų ofisai ir yra 
dantisto Šimkaus ofisas.

šiandien taip pat yra adv. Kai 
gimtadienis, todėl nutarėme pa
naudoti šių progų, aplankyti ad
vokatų savo ofise ir paprašyti, 
tad papasakotų vienų kitų daly
tų iš turtingų patyrimų turėju
sio žmogaus gyvenime. Char
les P. Kai dabartiniu metu gyve
na su savo žmona Elena. Jie
du išaugino ir išmokslino sūnų, 
< Jarwin P. Kai, kuris taip pat 
yra advokatas ir turi didelį tei
sės patarėjų ofisų Chicagos did
miestyje. Savo laiku sūnus pra
dėjo mokytis teisės pas patyru-
sį tėvų, bet šiandien sūnus no
rėtų, kad tėvas eitų dirbti sū
naus turimoje teisės patarėjų 
įstaigoje, bet tėvas neskuba. 
Jam geriau patinka dirbti sava
rankiškai, nepriklausyti nuo sū
naus. Pats advokatas mano, 
kųd ji$, dirbdamas’ pas sūnų, 
uždirbtų daugiau pinigų, negu 
Marquette Parko įstaigoje. Bet 
, is taip pat žino, kad gyvenime 
jinigąs tai dar ne viskas, todėl 

, is ir turi savo ofisų Marquette 
^arke, kur kostumeriams leng

viausia jį surasti.
Adv. Kai turi švariai įr mo

derniškai įrengtų ofisų savo na
me. Pas jį dirba patyrusi ma
šininkė, panelė Joci Joerg, kuri 
yra labai gerai susipažinusi su 
teisės terminologija ir galį pas
tabomis paruošti teismui rei- 
calingą raštų, pažymėdama skir
tose vietose įstatymų paragrafus 
ir ankstyvesnių teismų sprendi
mus.

Charles P. Kai yra jau vyre*- 
nįo amžiaus žmogus. Plaukui 
, o jau baltučiai, jis yra vyresnis 
už daugelį lietuvių advokatų- 
3et šiaip jis yra dar gyvas, grei
tai orįentųojąsi, labai greitai 
jagauna problemos esmę įr ban’ 
do jų spręsti. Charles P. Kai vi
suomet yra švariai ir gražiai

Jai teko daryti gana sunki operacija. Ji at
sigavo, pradėjo vaikščioti, bet skausmus 
vis dėlto jautė.

1966 metų pradžioje padidėjo josios 
kraujo spaudimas. Ji ėmėsi visų priemo
nių, kad apramintų savo širdį, bet jai nesi
sekė. Birželio pabaigoje ją ištiko naujas 
širdies priepuolis. Paskubomis ji buvo iš
vežta į ligoninę, kur papiąžu atsigavo. Li
goninėje ji tiek sustiprėjo, kad paskutinę 
birželio dieną gydytojai leido jai važiuoti 
namo.

Vos pabuvo 4 dienas namie, ją ištiko 
naujas širdies priepuolis. Liepos 14 dieną 
ji paskubomis vėl buvo išvežta į Chicago 
Community ligoninę, o liepos 19 dieną Pet
ronėlė Petravičiūtė Milerienė mirė. Jei 
būtų pagyvenusi dar porą mėnesių, tai ji 
būtų galėjusi švęsti 71 metų sukaktį. Jį bu
vo gimusi 1895 metų rugsėjo 26 dienų.

Ji buvo gabi vaidintoja, vaidinusi svar
besnes roles visame šimte veikalų. Dauge
lį veikalų jai teko vaidinti po kelis kartus, 
o “Aušros sūnus” teko vaidinti dešimtis 
kartų ne tik Chicagoje, bet ir kitose Ame
rikos lietuvių kolonijose. Amerikos lietu
viai Petronėlę plačiau pažino, negu Povilą- 
Petronėlę pažino visi teatro lankytojai. 
Kiekvienų vaidinimą jai labai smarkiai 
plodavo, o vėliau ją sveikindavo, nes joaios 
vaidyba sukeldavo juose šiltus jausmus.

Petronėlė buvo labai draugiško būdo, 
su artimaisiais gražiai sugyveno, visuomet

CHARLES r. KAL

apsirėdęs. Rašomosios mašinė
lės pas jį geros, pačios moder
niškiausios, elektra varomos. 
Ofiso baldai parinkti, kad leng
vai galėtum surasti reikalingas 
bylas ir teismams reikalingas 
oficialias formas. Charles P. 
Kai kiekvienų bylų atidžiai pats 
išstudijuoja, pasitaria su savo 
bendradarbiais, o vėliau jau ruo
šia jų teismui.

Šios reikšmingos sukakties 
proga Jūsų reporteris užėjo į 
adv. Kai ofisų ir paklausė ke
letu klausimų, kurie gali būti 
įdomūs ne tik teisę studijuoti 
norinčiam jaunimui, bet ir pla- 
tesniems visuomenės sluoks
niams.

— Jūs, ponas Kai, praadvoka- 
tavote 40 metų. Jeigu šiandien 
Jums pasitaikytų proga pasi
rinkti profesijų, kaip jūs jų 
rinkotės prieš 40 metų, tai ar 
pasirinktumėte tų profesijų? — 
buvo mūsų pirmas klausimas 
politikoje ir teisėje patyrimų 
turinčiam advokatui.

— Kitokios profesijos aš jo
du būdu nesirinkščiau, — ned
vejodamas atsakė, adv. Kai. — 
Kita profesija gal būtų atnešusi 
man daugiau pinigų, bet aš ne
būčiau galėjęs dirbti visuome
ninio darbo, kuris kiekvienam 
žmogui turėtų būti gyvybinis 
reikalas, ir negalėčiau kovoti 
prieš skriaudas.

— Ar esate patenkintas dir
bamu darbu? — buvo antras 
Liausimas.

— Advokato darbu esu pa
tenkintas, — atsakė adv. Kai. — 
Aš būčiau norėjęs daugiau pa
daryti, negu esu padaręs, bet 
skųstis negaliu. Jeigu lietuviai 
nebūtų taip kitų skriaudžiami, 
kaip jie šiandien yra skriaudžia
mi, tai gal būtų man buvę ge
riau būti federaliniu teisėju, bet 
aš to nesigailiu, nes turėjau pro
gos lietuviams padėti. Ne vie
nam lietuviui esu pravėręs 
akis...

— Baigęs mokytis advokatū

buvo pasiruošusi prisidėti prie kiekvieno 
lietuviams naudingo kultūrinio darbo.
CHICAGA ATSISVEIKINO PETRONĖLĘ

1966 m. liepos 23 dieną lietuviai ir as
meniški Milerių draugai amerikiečiai at
sisveikino Petronėlę. Atsisveikinimo iškil
mės įvyko Ridiko šermeninėje. Šermeninė 
buvo pilna žmonių. Velionę aplankė keli 
šimtai pažįstamų ir draugų. Visos sienos 
buvo apstatytos vainikais ir gražiausių ro
žių puokštėmis.

Genovaitė Giedraitienė pagrojo laido
tuvių melodijas, o vėliau sugiedojo dvi 
Petronelč's mėgiamas atsisveikinimo gies
mes. Kalbėjo Martynas Gudelis ir Stasys 
Pilka. Gudelis susirinkusiems priminė ke
lis svarbesnius josios biografinius bruožus, 
o Pilka kalbėjo apie gražų josios charak
terį.

“Petronėlė Petravičiūtė Milerienė gimė 
gražiame Jurbarko miestelyje, stovinčiame 
puikiose Nemuno pakrantėse. — susirin
kusiems tarė Gudelis. — šįo šimtmečio 
pradžioje Lietuvos jaunimas nenorėjo tar
nauti caro kariuomenėje ir atkakliai kovo
jęs prieš rusų okupacijų, bėgo Amerikon, 
jei susidarydavo gyvybei pavojus. Važia
vo čia ir jaunos moterys, kurių tarpe buvo 
ir Petronėlė. Ji čia atsirado 1913 metų pa
baigoje. Ji nuvažiavo tiesiai į Kewaunee, Ill,, 
pas savo brolius, kurie jų Amerikon ir iš
sikvietė. Broliai tikėjosi surasti jai darbo, 
bet jiems nepavyko. Kewaunee pramonei 
buvo reikalingi stiprūs lietuvių vyry rau-
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rų, aš įžengiau į politikos laukų. 
Man buvo nepaprastai liūdna. 
Tais laikais mūsų tautiečiai po
litikų buvo labai lengvai už no
sies vedžiojami ir tampomi. 
Chicagoj ir visoje Amerikoje 
lietuvių buvo daug, bet politiko
je jokio svorio jie neturėjo. Jie 
net nebuvo Amerikos piliečiai. 
Jie neturėjo teisės balsuoti ir 
įsikišti į visuomeninį Amerikos 
gyvenimų. Lietuviai į politikų 
nesikišo, bet airiai, lenkai ir tų 
laikų vokiečiai su italais nusta
tinėjo taisykles ir raikė politinį 
Pyragų.

— Pirmiausia mudu su Povi
lu šaltimieru suorganizavome 
pilietybės klases. Marquette Par
ke ir kitose vietose nutarėme 
mokyti senus ir jaunus lietu
vius pačių pagrindinių teisių, 
kurias turi kiekvienas šio kraš
to pilietis. Teisės uždeda parei
gas, bet jos duoda dideles pri
vilegijas. Mokėme senus ir jau
nus, kad jie žinotų, kų jie gali 
daryti, ir ko jie negali. Per 18 
metų mes apmokėme apie 5,000 
mūsų tautiečių, kurie gavo šio 
krašto pilietybę ir naudojosi pla
tesnėmis teisėmis. Turėjome 
mokinių, kurie pagrindinių pi
lietybės teisių pramoko per Šal- 
timiero radijo valandų, kuri bu
vo skelbiama tris kartus savai
tėje.

(Bus daugiau)

WOUNDED KNEE. — Sukilę 
P. Dakotos indėnai veda derybas 
su federalinės valdžios atstovais. 
Indėnams atsiųsta daugiau mais
to. Indėnų advokatas yra Čika
gos agitatorių teisme pagarsėjęs 
William Kunstler. Svarbiausias 
nepatenkintų indėnų reikalavi
mas yra pašalinti indėnų tary
bos galvų Richard Wilson. Ste
bėtojai sako, kad radikalai indė
nai daugiau bijo Wilsono keršto, 
negu federalinės valdžios baus
mių.

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

menys, o moterims geriau apmokamo 
darbo ten nebuvo.

“1914 metų pradžioje Petronėlė, susi
žinojusi su pažįstamais, atvyko į Chicagą 
darbo ieškoti. Taip pasitaikė, kad pirmą 
dienų ji susirado gerų draugų, josios bro
lio pažįstamų, su kuriais įsitraukė į visų 
josios gyvenimų besitraukusias politines 
kovas ir kūrybinį darbą. Broniaus Lauce
vičiaus ji buvo įtraukta į vaidybos ratelį, 
brolio prirašyta prie socialdemokratų kuo
pos ir įtraukta į tais laikais garsų kuopos 
chorą. Ji vaidino, dainavo ir įsitraukė į 
politinį sūkurį.

(Bus daugiau)

Šiomis dienomis, kiek pataisę, pradė
sime spausdinti

POVILO MILERIO BIOGRAFIJA
Jeigu kas norėtų atspausdintą knygą 

įsigyti, tai prašome parašyti Naujienoms, 
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois, 60608. 
Knygos kainos tuo tarpu dar nežinome, bet 
ji gali kainuoti apie $3.00 ir daugiau. Kietus 
viršelius turintieji egzemplioriai kainuos 
vienu doleriu daugiau.

Jeigu kas turite pažįstamų, buvusių 
Povilo ir Petronėlės draugų, kurie galėtų 
norėti įsigyti Povilo Milerio Biografiją, tai 
prašome pranešti ir jų adresus.

NAUJIENOS



PR 8-3229

OR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIU 
M GERKLEI LIGO*

2858 W. 63rt Street
Valandos pagal susitarimą

Ren. t*L 289-4683

ML K. G. BA1UKAS
AKUtf BMA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CMRURGUA 
6449 So. Putoki -eid. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-644ą 
fnun& ligoniu pa^aI susitarimu, 

Jei neatsmepus skambinu 3744012

f*lef.; PRospoct 8-1717

GYDT TUJAS IR LrliKURGAS 
J148 WEST 63rd STREET 

<aL; kaa dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Ireciad. ir sekmad. otisas uždarytas.

Re*. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; REpublic 7-7863

OR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO 1AKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Po* Valley Medical Center 
660 SUMMIT ST.

ROUTE 5% ELGIN. ILLINOIS

PR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

M34 WEST 71st STREET 
Qiiaea: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

irmadieaiais ir ketvirtad, 1—7 vaL. 
<uirad., penktadieni nun 1—5. tree. 

ir seštad. tiktai susitarus._

Ros.: GI 84873

OIL W. ESIN - EISMAS 
akušerija IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

ol|2 So. Kodai* Ave., WA 5-2670 
valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Mi 3-0001.

M. NINA KRAIKE- 
KRIAUCEUUNA1TĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Tolof; WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71sf STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 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 

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso felof.: HEmlock 4-2123 
Rezid. folefu Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
d&ž&i S^#cinli k 090ms
(Areli Support*) ir L t

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
2850 West «3rd St., Chicago, III. 60629

Tolof.: PRospoct 6-5084

BIZNH3UAL KURIE GARSINASI 
VAUHSKMV*. — TUIU GEBI AUSŲ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

KANADOS NAUJIENOS
Kuklus pagerbimas.

ST. CATARINES, Ont. — Jau 
kelinti metai kaip vieną dosniau
sią tautiniams reikalams, tauti
nių grupės “Nemunas” kūmą, 
Juozą Paukštį, jo gimtadienio 
proga atvyksta pasveikinti arti
mieji. šiais metais Juozas irgi 
nebavo pamirštas.

J. Paukštys yra vienas iš tų, 
kuris nesireklamuoja apie save, 
tai ir jo gimtadienį gali žinoti 
tik artimieji. Kadangi J. Paukš
tys priklauso prie SLA 72 k., tai 
jo gimtadienis SLA atstovui yra 
žinomos ir jo iniciatyva Juozas 
buvo prisimintas.

J. Paukštys yra tautinių šokių 
grupės “Nemunas” “kūma”. Ta 
proga antras kūma — Virginija 
Žemaitienė irgi buvo užangažuo- 
ta ir su vyru paspaudė Juozui de
šinę, palinkėdami visokių lai
mių. SLA vardu pasveikino J. 
šarapnickas, taip pat ir arti Juo
zo gyveną kaimynai p. p. Pama
taičiai, kurie linkėdami pareiškė, 
kad kitais metais bus prisimin
tas savaitės gale, nežiūrint tik
rosios datos, kad nereikėtų ant 
rytojaus visiems skubėti į dar
bą.

J. Paukštys buvo tikrai nuste
bintas, nes pradžioj savaitės, 
(paskutinę,vasario savaitę, da
tos tikros neskelbiu), kada vi
sų mintys po savaitgalio sukasi 
apie darbą, ir štai į duris pasi
beldžia. Kad ir pažįstami vei
dai, bet nustembi kas atsitiko. 
Taip, Juozas Paukštys irgi bu
vo nustebęs, ir V. Žemaitienei 
pasveikinus su gimimo diena ir 
ta proga įteikus gėles, Juozas 
tuojau metė repliką: tai tu su 
Šarapnicku čia padarei \ Turi

GRADSNSKAS
TV STALELIS 

NEMOKAMAI 
PERKANT JUODA-BALTA

10 INČŲ TV
Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 

Treč. ir sekm. uždaryta.
2512 W. 47 ST. — PR 6-1998

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kūpama gėlės.

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek-i 

nuo 8:30 iki 9:30 vai. I 
ryto;

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

---------------——-
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Stambi auka "Nemunui"
SLA narių sąrašą ir žinai gim
tadienį.

Kadangi J. Paukštys priklau
so prie SLA 72 k. ir yra vienas 
žymiausias tautinių ir kultūri
nių reikalų rėmėjas, tai ir tau
tinių šokių grupės “Nemunas” 
valdyba pakvietė J. Paukštį ir 
Žemaitienę, taip pat aktyvią ben
druomeninių darbų rėmėją ir 
veikėją, būti krikšto kūmais, kai 
prieš du su viršum metus susi
organizavo tautinių šokių gru
pė “Neipunas”.

Besisvečiuojant buvo prisi
minta apie “Nemuno” šokėjus, 
pažangą, žinoma ir jų išorinę iš
vaizdą. Su pasitenkinimu buvo 
prisiminta nemuniečių mergai
čių šokėjų, tautinių šokių metu 
pavyzdingas plaukų susitvarky
mas, nes palaidi plaukai jokio 
grožio šokėjams nepriduoda, bet 
tik šokėjui trukdo tinkamai at
likti meną. Buvo prisiminta, 
kad, kai kurie nuoširdūs viso
kiems reikalams aukotojai jau 
su pakeltu balsu išsireiškia, te
gu, girdi, apsikerpa plaukus, tai 
duosiu, bet ne tokiems ilga...

J. Paukštys yra labai santū
rus išsireiškimams ir nepasako 
to, ką turi širdyje. Yra didelis 
patriotas ir jaunimo rėmėjas. 
Nežiūrint ką kiti sako, Juozas 
per tą kuklų pagerbimą, per tau
tinių šokių grupės “Nemunas” 
valdybos narę V. Žemaitienę, ne- 
muniečiams įteikė 200 dolerių 
auką. Tai poros metų laike jau 
trečia šimtinė “Nemuno” šokė
jams, 100 dol. skautams, šimtas 
Kanados Lietuvių Fondui, neį
skaitant smulkesnės aukos B-nei, 
SLA ir kitoms organizacijoms.

Gal kas pagalvos, kad J. Pauk
štys yra stambus verslininkas, 
kad tokias sumas aukoja tauti
niams, kultūriniams reikalams. 
Ne. Juozas yra paprastas fabri
ko darbininkas. Tvarkingas ir 
pareigingas darbe. Daug skaito, 
visą eilę prenumeruoja laikraš
čių: dienraštį Naujienas, savait
raščius Keleivį ir Nepriklauso
mą Lietuvą. Be to, Juozas la
bai sunkiai pergyvena žiauriai 
kenčiančius'brolius ir seses lie
tuvius, rusų okupuotoje Lietu
voje ir pagal išgales remia juos.

Linkiu J. Paukščiui ilgiausių 
metų! J. šarapnickas

Pietų Amerikoje
LIETUVIAI ARGEITINOJE

Mirė lietuvis kunigaikštis
Leonas Jeronimas RadziwiU, 

lietuvių kilmės kunigaikštis, ka
rinio Maltos Ordeno kavalierius, 
mirė Buenos Aires mieste praei
to vasario 18 d. Palaidotas Reco- 
leta kapinėse. (ALB>
Prof, drč Petras Krapovickas

Inžinieriaus Prano ir profeso
riaus Antano Krapovickų jau
niausias brolis, Jujuy provinci
jos istorinio-archeologinio mu
ziejaus steigėjas, vadovavo mok
slininkų archeologų ekspedicijai 
Jujuy provincijos Puna Norte — 
Quiaca. Visi Argentinos dien
raščiai su didele pagarba pami
nėjo I.a Piatos universiteto pro
fesoriaus daktaro Petro Krapo- 
vicko mokslinę veiklą. Mums yra 
malonu, kad mūsų bendradarbio, 
jauno mokslininko darbuotė yra 
žinoma ir Lietuvos mokslinin
kams.
Jonas Antanaitis lankys Ameriką

Brazilijos lietuvių visuomeni
ninkas, Argentinos Lietuvių Bal
so bendradarbis, likvidavęs sa
vo mezgimo fabriką, yra konsul
tantu tekstilės pramonėje. Bir
želio. mėn. jis vyksta į JAV ap
lankyti savo sūnų, tekstilės pra
monės inžinierių Nardį Antanai
tį ir jo šeimą bei draugus ir pa
sipažinti su tenykščia tekstilės 
pramone.

Antanaičių duktė Audra, iš
tekėjusi už General Motors in
žinieriaus, augina 6 motų sūnų 
ir 4 metų amžiaus dukrelę.

Mūsų kolonijos intelektualo 
lankymasis Dėdės Šamo šaly pri
sidės prie didesnio abiejų kolo

nijų lietuvių susiartinimo.
Raupsai* serga beturi*

Antanas Pigaga jau gerokai 
laiko kaip randasi rausliotų ligo
nių kolonijoje, Summer skyriu- 
laiko kaip randasi raupsuotų ligo 
je, paviljonas 8.

Skundžias, vargšas, kad 
iš jo buvusių draugų lietuvių pa
rapijoje, kur jis būdamas svei
kas dalyvavo veikime, niekas ne
aplanko.

Mirė Markus Luckis 
Lietuvos šachmatininkas

BUENOS AIRES (ALB). — 
Mirė Lietuvos šachmatininkų 
delegacijos narys, pasilikęs Ar
gentinoje po XVI Pasaulinės 
Olimpiados, laimėjo Argentinos 
šachmatininkų pirmenybes ir 
paskutiniu laiku buvo šachma
tininkų varžybų komentatorium. 
Jo kolegos Mikėnas ir Reclaus- 
kienė pasiliko Lietuvoje, o Vai
tonis, apsigyvenęs Kanadoje, lai
mėjo tos šalies pirmenybes, gi 
Tautvaišą triumfavo Chicagoje.

Luckis gražiai pagarsino lie
tuvių. vardą Argentinoje, ir pri
sidėjo prie Petro Babicko kny
gelės Lituania Antigua išleidi
mo; visą laiką prenumeravo A. 
L. Balsą. M. Luckis buvo gimęs 
Lietuvoje prieš 68 metus. Nuo 
širdies priepuolio mirė Buenos 
Aires mieste šių metų vasario 
10 d. Jo garbei įvyko aktas Ca- 
pabianea vardo salėje. Sudeginus 
palaikus krematoriume, pelenai 
palaidoti jo brolio dukters vyro

KNYGOS ANGLU KALBA
TiTT

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cisagietės įspūdžiai aku 
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

A Jasmines, A KISS »N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
^prašymai, pairuti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kriiti|ona« Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V y 
urato bruožai; pahečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos {Vainomis progomis. Jas u 
Kitai knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
(739 South Halsted Street, Chicago. 111. 6(lt><» 
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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
NUKES, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Franhienė - 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- 
keviciaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMK DAUMG. 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.. 81.80.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. DaiL 
V. Sta*čikaites iliustracijos. 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas šveistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienė*. 
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 lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalau- Į 
šuotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 W EST 69ih STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLĄCE Virginia 7-667X
11U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III 974-4418

NAUJIENOS, P. J. RIDIKAS
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 3354 So. HALSTED STREET Phone. YArde 3-1911
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Jauna* karo invalidas Piety Vietname. 
Tokry vaiky čia yra tūkstančiai.

svnrro rasto pamokymai r paaukmumal
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

e e o
Jei mylime vieni kitus. Dieve* gyvena mumyse ir jo meilė yr* iš

tobulinta mumyse. 1 Jono 4:11

Ar esu kuo akyse Dievo, arba esu nieku, bus nuspręsta sulig mano 
meile link jo, jo brolių, jo darbo ir link visos žmonijos, net mano priešų; 
taigi visa mano vertybė nėra matuojama mano žinojimu, pagarsėjimu, arba 
iškalbumu, bet mano meile. Taigi matome, kad matuodami savo charakterį, 
pirmiausia turime imti meilę ir paskaityti ją už svarbiausią bandymo jėgą, 
ištyrimui to kiek arti prie Viešpaties mes tinkamu būdu esame prisiartinę. 
Kurie yra iš šventos dvasios pradėti, tie visi privalo turėti gerą ūpą. Jokiu 
kitu būdu negalime geriau apreikšti garbe jo, kursai pašaukė mus iš tam
sos prie savo stebuklingos šviesos, kaip per išrodymą meilės dvasios, kas
dieniniuose gyvenimo reikaluose.

Kristus pasakė, kad jis 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, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

«V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

dvaro kapinėse San Luis provin
cijoje.

Nastopka, Kavaliauskas, inž. 
Krapovickas, broliai šimkai ir 
kiti Argentinos lietuviai šach
matininkai prisimena, kaip ma
estro Luckis A. L. Balso organi
zuotose, • pirmenybėse Lietuvių 
Klube žaisdavo prieš 24 mūsų 
šachmatininkus, to sporto puo
selėjimui.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Ukrainiečių kalba išleista 
stambi Salomėjos Neries, Edu
ardo Mieželaičio ir Justino Mar
cinkevičiaus poezijos rinktinė 
(Dnipr, 20,000 egz., 316 psl.). 
Vertėjas — žinomas lietuvių li
teratūros bičiulis Valentinas 
Byčko. (E)

Ieudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArda 7-1741 - 1742

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

MODEKN1SKOS AIK-COND1TIONED KOPLYČIOS

NABUb ĄMBULĄHC1 
PATARNAVi

Chicago!
Lietuvią

MAS DIENA 
IR NAKTĮ

Laidoturią
Direktorių
AMoeiacqoe

; TURIME
KOPLYČIA?

1 VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArui* 7-3401

PETRAS BIELIŪNAS
434» CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572
— * 1 r fiv i ■ ■ ■ j 11 1 “ "

GEORGE F. RUDM1NAS
3319 So. L1TUANICĄ ĄVjL Tel.: YAras 7-1138-1139



UETŲVIŲ
TAUTINES KAPINĖS

Iki šio meto Lietuvių Tauti- 
buvo pavvzdingainės kapinės 

tvarkomos. Jose Įvesta graži 
turi skrupulinę ai

skaiiornybę. ir jos turi pageri 
minams reikalingu pinigų. Pas 
butinis auditoriaus 
rodo, kati kiekvieną 
turtas didėja.

as- 
praiH'šimas 

metą jų

nio visuotino susirinkimo. Val
dyba, patikrinusi visuotino su
sirinkimo eigą nutarė atšaukti 
buvusius rinkimus ir kovo 11 
dieną pravesti tikslesnius, ge
riau suorganizuotus ir- prisilai
kančius rinkiminių papročių bei 
nuostatų rinkimus. Valdyba 
nežino, kas bus išrinkti ir val
dyba jokių kandidatų nereko
menduoja. Visuotinas susirin
kimas juos pasirenka ir išren
ka. Svarbu, kad rinkimai būtų 
pravesti pagal veikiančias tai
syk lės.

ČEPULIS NOTARY PUBLIC 
Income Tax Service

3548 SOUTH EMERALD AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60609

Tel. LA 3-1387
(Skambinti po 6 vai. vakaro).

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
tijos. pilietybės popieriai, įvairių val
stybės formų pildymas, interesantu 
reikalais lankosi valdžios ir savival
dybės įstaigose bei konsulatuose. Pa
deda sutvarkyti pensijos ir bedarbių 
pašalpos bei kitus panašius reikalus. 
Sutvarko Medicare ir kitas sąskaitas. 
Padeda neturtingiems gauti iš WEL
FARE ir kitų ištaigų įvairias pašal
pas: buto, nemokamo gydymo, nemo
kamo maisto korteles ir kitką. Taip 
pat paruošia imigracinius dokumentus 
ir iškvietimus į Ameriką. Sudaromi 
testamentai ir asmenų paieškojimai.

Kreiptis asmeniškai arba laiškais.

Kovo 11 diena, ateinantį sek
madienį, lygiai antrą valandą, 
prasidės sklypų savininkų susi
rinkimas. Jame galės dalyvauti 
kiekvienas sklypo savininkas. 
Bus renkami šeši direktoriai. 
Keturiems direktoriams pasibai
gė jų terminas, vienas darbo 
metu žuvo, o kitas susirgo ir ne
gali eiti savo pareigų. Iš viso 
yra dešimt direktorių, šešių 
direktorių rinkimas gali pa
veikti dabartinę kapinių prie
žiūrą ir augimą. Gali atsirasti 
žmonių, norinčių iššvaistyti ka-i 
pinių sukauptą turtą. Todėl la
bai svarbu, kad būtų išrinkti 
dirbti galintieji ir reikalus su- 
prantau.tieji direktoriai.

Valdyba nori, kad sekmadienį 
susirinkime dalyvautų galimai 
didesnis sklypų savininkų skai
čius. Sklypų savininkai yra at- 
sakomingi už tvarką kapinėse. 
Jeigu savininkai išrinks pini
gus švaistyti pasiruošusius di
rektorius, kapinių tvarka pasi
keis ir turtas sumažės. Juo di
desnis žmonių skaičius daly
vaus susirinkime, tuo geresnius 
direktorius jie išrinks. Todėl 
ateinantį sekmadienį kiekvieno 
savininko pareiga dalyvauti su
sirinkime ir balsuoti už geriau
sius žmones į kapinių vadovybę.

Kovo 11 dieną kiekvienas 
sklypo savininkas privalo būti 
Dariaus - Girėno salėje. Tvar
kingi rinkimai ilgai neužtruks. 
Jei viskas sklandžiai eis, tai už 
poros valandų susirinkimas ga
lės būti baigtas.

Sklypo savininkas

Akli Vietnamo vaikai mokosi prieglaudos mokykloje skaityti "braille" 
ženklais knygas.

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

ROCKFORDO LIETUVIŲ KLUBUI 
yra reikalingas nuolatinis prityręs ir 

sąžiningas 
BARTENDER1S,

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

116 INDIANA AVENUE. 
Tel. 968-9256.

Reikalingos rekomendacijos.

TOOL & DIE MAKERS
Experience tool and die makers need
ed lor 1st aqd 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

"NAUJIENOS- KILKVIEN0
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

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, graži* literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkęs, 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

MOVING Apdraustas perkraustymas 
teigus ir sąžiningai patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metą patyrimas.

!022 W. 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. TeL WA 5-9209

Dziennik Związkovy 
minėjo Lietuvos 

Nepriklausomybę .
Antrašte “Panstwa Baltyckie” 

Chicagos lenkų dienraštis, Ame
rikos lenkų susivienijimo orga
nas, praeito savaitgalio n r. pra
neša :

The New York Times — Lais
vieji lietuviai visur pasaulyje 
— ir nežinomas jų skaičius So
vietų Sąjungoje — minėjo Lie
tuvos respublikos atsiradimo 55 
metines. Nes 1918 m. vasario 
16 d. Lietuvos Taryba arba 
Rada Litewska, susirinkusi Vil
niuje paskelbė nepriklausomos 
valstybės įsikūrimą.

Tų sukaktuvių minėjimas — 
kaip ir latvių bei estų panašių 
datų minėjimai — naujųjų lai
kų realistams galėtų atrodyti 
visškai teoretiškai ir net keis
tokai. šios Baltijos valstybės 
jau seniai okupuotos. Raudono
sios armijos ir įjungtos į Sovie
tų Sąjungą prieš savo valią.

Tačiau šių dienų “realistai” 
neima dėmesin, kad laisvės ir 
nepriklausomybės troškimas šių 
trijų Pabaltijo valstybių gyven
tojų žymios daugumos tarpe ir 
toliau tebesi reiškia. Pačioje Lie
tuvoje neseniai priėjo iki tokių 
nuotykių kaip Romo Kalantos 
susideginimas, masinės jaunųjų 
lietuvių demonstracijos gatvėse 
ir 17 tūkstančių Lietuvos katali
kų pasirašyta peticija, adresuo
ta Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui.

Žinoma, šansai Baltijos val
stybėms atgauti nepriklauso
mybę neatrodo rožiniai. Tačiau 
trijų, buvusių laisvų respublikų 
užvaldymas ir išbraukimas iš 
žemėlapio yra vienas tų neteisy
bės veiksmų, kokį padarė di
džioji valstybė prieš savo ma
žus kaimynus, yra toks, kurio 
pasaulis niekada negali pa
miršti.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų <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)

MACHINE OPERATORS 
MALE OR FEMALE 

For light machining. Good pay and 
working conditions. Insurance paid. 

H & S SWANSON TOOL CO.
2700 TOUHY AVE. i 

439-3242, Ext 44 
ELK GROVE VILLAGE. IL.

TRUMPAI

— “Pelkių žiburėlio” literatū
rinėje valandėlėje, girdimoje per 
Margučio radiją tarp <8—9 vai. 
vak., šį ketvirtadieni, kovo 8 d. 
aktorius Henrikas Kačinskas 
skaitys Vinco Mykolaičio - Pu
tino poeziją.

— Jadvyga ir Juozas Bartkai, 
savininkai valgyklos ‘’Palanga”, 
džiaugiasi neseniai sulaukę tre
čios anūkės. Jų sūnus Al, ir jo 
žmona Vida davė Andrejos var
dą. Jie augina ir sūnelį.

— Harriet ir Juozas Kamin, 
gyv. Palos Hills, po atostogų 
Fort Lauderdale, Florida, grįžo 
ir abu tapo ligoniais. Juozas jau 
seniai nesveikavo. o Harriett pe
reitą šeštadienį einant į bažny
čią sukniubo ir išsilaužė kojos 
kaulą. Dabar koja yra gipse ir 
taip turės išbūti visą mėnesį. Jie 
yra buvę veiklūs žmonės ir val
dybų nariai Dariaus - Girėno ve
teranų poste ir priklauso lietu
vių senelių prieglaudos rėmė
jams Šv. šeimos viloj, Lemonte.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALB 

! Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KEJ1MAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

SnTNTINIAT I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2544320 

vairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai
maistas, doleriniai Certifikatai

STI NTINIAI I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
Wart 69th SL, Chicago. DI. 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas (vairių prekių.
AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirma|ame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai 
Abu tomai minkytuose vi rieti uos# parduodami už $4.00, o kietuose 

virbeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUA1ŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8. niinoto

ČIGONAI ATEINA
šį pavasarį Čikagos lietuvių 

muzikos sceną užplūsta “čigo
nai”. Pirmiausia, muziko K. 
Steponavičiaus vadovaujamas 
“Pirmyn” ansamblis stato “Der 
Zigeunerbaron”, muziko amži
nai gyvo ir žavaus Johann’o 
Strauss’o. šioje operetėje vei
kia Vengrijos čigonai. Čikagos 
Lietuvių Operos statoma opera 
'“Carmen” turi jau ispaniškus 
čigonus ir pati Karmena yra 
“gimusi laisva ir mirs laisva” 
čigonė.

Austras Johann Strauss Jr., 
gimęs Vienoje dažnai yra vadi
namas valsų karaliumi. Jis yra 
palikęs apie 500 valsų, kurių 

I melodijos džiugina milijonus 
širdžių visame pasaulyje.

Strausso muziką labai mėgo 
ir vertino kompozitorius Wag- 
neris, kuris pats kurdavo labai 
“rimtą”, labai “sunkią” muzi
ką. Wagneris kartą pasakė: 
“Vienas Strausso valsas savo 
žavumu, atbaigtumu ir muziki
ne verte taip toli pralenkia šim
tus dirbtinų jo iiendralaikių 
kompozicijų, kaip švento Stepo
no miestas pralenkia Paryžiaus 
bulvarų skelbimų kolonas”.

“Čigonų baronas”, pirmą kart 
pastatytas 1885 m., niekada ne
pasens savo linksma, judria 
muzika ir intriguojančiu turi-

A. P.

— Lietuvių Bendruomenės 
Bridgeporto Apylinkės metinis 
susirinkimas Įvyks sekmadienį, 
kovo 18 d. 3 vai. popiet Šv. Jur
gio parapijos salėje. Bridge- 
porte. Visi Bridgeporto apylin
kėje gyvenantieji lietuviai kvie
čiami susirinkime dalyvauti. 
Kvietimai nebus siuntinėjami.

L. B. Apylinkės Valdyba

— Inž. David Kamm, Stock 
brokeris Walston b-vėje. buvo 
atvykęs Chicagon savo profesi
jos reikalais. Ta proga su šei
ma aplankė savo tėvus Donną ir 
Antaną Kamm ir kartu atšven
tė motinos atidėtą gimtadienį. 
Jo trys maži sūneliai — Robert. 
Eric ir Rex atsiėmė seniai Ka
lėdų senelio paliktus žaislus ir 
dovanėles.

— Antanas Kamm, daugelį 
melų dainavęs ir vaidinęs Chi- 
cagoje, ypatingai Birutės cho
ro gyvavimo laikais, šiuo metu 
nesveikuoju ir Billings ligoninė 
daro įvairius tyrimus.

— Kostas Širvinta, Cleveland. 
Ohio, atsiuntė už Naujienų ka
lendorių vieną dolerį.

— š. m. kovo mėn. 11 d. 2 v. 
vai. p. p. Vytauto Didžiojo šau
lių kuopa ruošia šaulių sąjun
gos įkūrėjo Vlado Pūtvio minė
jimą su iškilia programa, ku
rią atliks meno kuopelė. Kvie
čiami šauliai, jūros šauliai ir 
prijaučiantieji. Po minėjimo 
visiems vaišės ir kavutė.
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y niu.
Pasveikink savo draugus 

per "Jaujlenao"

SPRING MAKERS 
Here is a great opportunity. 

Plenty of overtime plus 
unusual fringe benefits. 

Call Sam Carroza 
STERLING ŠPRING £0RP. 

LU 2-6464

MACHINE MAINTENANCE. Elk Gro
ve Manufacturer seeking experienced 
Maintenance man for macrinery re
pair duties and general maintenance. 
Day shift. 50 Hr. per week. Top 

wages, benefits, profit sharing. 
Call Miss TERNES.

766-9000 Monday thru Friday 9 to 
only.

An Equal Opportunity Employer

5

PRESS BRAKE — 
SET-UP MAN

Excellent starting salary, free hospi
talization and pension. 

Automatic increases. 
SCHNEIDER METAL CO.
So. 55th Ave. CICERO, ILL. 

OL 6-3100
1805

TOOL & DIE MAKERS 
Experienced in progressive dies, com
pound dies. Min $6.40 per hr. Over
time. Many Co. benefits. Paid vaca

tions. etc. Apply 
KRASBERG CORP.

M. Wright, 
2501 W. HOMER 

342-1100

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
ACME

Day shift.

GRIDLEY OPERATE 
AND SET.

Steady work with regular 
overtime.

Company benefits.Full 
Experience necessary.

Call BILL 334-6505

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

SECRETARY — BEGINNER 
Preference recent high school gradu
ate. Skills, typing and filing. Must 
be adaptable to office procedure and 
personnel. Excellent opportunity for 
young girl wanting to get a start in 
the secretarial field. Contact Ms.

Oprelia Smith for interview: 
943-8101 or 943-8102

SECRETARY
Cheerful Evanston office needs high 
quality person with good typing 
and shorthand skills. Must enjoy 
working with people. Excellent sa

lary and benefits.
Call 869-6900

An Equal Opportunity Employer

OFFICE HELP — NO TYPING 
Woman or Girl (any age).

Must speak English.
108 WEST LAKE STREET 

Room 200.
Phone: 372-8600 - Mr. Thomas

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS DIDELIS, šviesus 
miegamas kambarys moteriai. Gali

ma naudotis virtuve.
906 No. ROCKWELL ST. 

Tel. 489-6875

CHICAGOS 
PIETVAKARINĖJE PUSĖJE 

YRA OFISAS, 
tinkamas vidaus ligų arba ben

dros praktikos gydytojui. 
Skambinti 239-4683.

— Septyniose Chicagos mies
to kolegijose dabar mokosi 
45,188 studentai, 1,152 studen
tais daugiau, negu praeitais me
tais. TV kolegijoj yra užsire
gistravę 1,423 studentai.

♦ Maloniai kviečiame atsilan
kyti į Amerikos Lietuvių Aero 
klubo rengiamą vakarienę, kuri 
įvyks š. m. kovo mėn. 40 d., šeš
tadienį, 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 6422 So. 
Kedzie Ave., Chicago. Ill. šios 
vakarienės tikslas — paremti 
klubo aviacinį leidinį, metraš
čio Plieno Sparnai 4 nr. leidi
mą. Vaišės 5 dol. asmeniui. 
Stalus užsakyti vakarais iki ko
vo 7 d. tel. GR 6-6628. Labai 
prašome dalyvauti.

Klubo Valdvba
(Pr).

į >į-._

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ fcčšiu Draudimo agentūra

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-22336455 So. Kedzie Avė.
FOR SALE BY OWNER | BUTU NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS

4 bdrm Brick home Lg LR. Formal DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO-
D. R. 2% Ba. Kit with bilt. In Elec. ~ ‘ "
Range Ovens- & dishwasher — Cent.
A. C.

1%
Underground lawn sparkler — 
c. Gar. A lot of house for 

$32.900.00.
Call 735-7222 for Appt.

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

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir (rengimai

PARDUODAMI
Iš 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.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDUODAMAS TAVERNOS BIZ
NIS. Savininkas išeina pensijon ba

landžio mėn. 30 diena.
4018 So. ROCKWELL ST.

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

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

A. G. AUTO REBUK.BERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininku. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
■

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBBS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tol.: R E public 7-1941

M. A. § 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 INSURANCE

Call: Prank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 44654

Ui j. ’-et ,t.. • Cohoaū,

A. & L. INSURANCE 8 REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME IAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai 

II m. , I .11

SKAITYK "NAUJIKAS" - 
JOS TEIKTA GERTĄSIAS.
TEISINGIAUSIAS tlMAS

JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

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

PRIEŠ 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 S Kamb. mūro reziden
cija, puošnūs nauji karpetai. “built- 
in” virtuvė. 1% vonios. Du greta no 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33.500.

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6.600 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% KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23.000.

2 BUTŲ 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismonfas. Arti ofiso. $48.800.

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

t 2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas gazo šildymas. 2 auto mū
ro 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
quette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengta® beisman
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. E0BQ9. Tel.: VI 7-3447

DtL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
■itogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro s» 
■.virtinimas ir valymai. Mūrininko, 
(taliaus. cemento ir dažytojo darbai, 
keltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Federalinlų h veisti |os pa|amu 
mokesnių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATB 
Paiaių paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

Simaitis realty
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

tai. 436-7878

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PIRKITI JAV TAUPYMO BONUS




