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BRITANIJOS PLA AS SIAURINEI AIRIJAI
TURKIJOS POLITINĖS PARTIJOS
SUSITARĖ ATIDĖTI RINKIMUS

ANKARA. — Dvi didžiosios Turkijos politinės partįjos susi
tarė pratęsti dabartinio Turkijos prezidento Cevdet Sunay ter
miną iki 1975 m. kovo 28 d., kad nereikėtų rinkti naujo prezidento 
dabar. Prezidento septynerių metų terminas baigiasi kovo 28 d. 
Parlamentas bandė išrinkti naują, tačiau nė vienas kandidatas ne
gavo reikalingo balsų skaičiaus. Buvo šešj balsavimai ir senato 
prezidentas Tekin Ariburun gavo daugiausia balsų — 293, tačiau 
prezidentui išrinkti reikia gauti 318 balsų.

Kariuomenės išstatytas kan-> 
didatas gen. Faruk Gurler, nese
niai pasitraukęs iš štabo virši
ninko pareigų, gavo daugiausia 
200 balsų. Antroji didumu res
publikonų partija rinkimus boi
kotavo, įrodinėdama, kad parla
mentas negali rinkti prezidento 
karo stovio sąlygose, kurias įve
dė karinė vadovybė. Tai partijai 
nebalsuojant, nė vienas kandida
tas negalėjo gauti konstitucijos 
reikalaujamų dviejų trečdalių 
parlamento balsų.

Prezidento termino prailgini
mas naudingas ir pačioms politi
nėms partijoms, nes jos prailgina 
ir savo atstovybės laiką. Di
džiausia politinė teisingumo par
tija sutinka pratęsti Sunay ter
miną, nors jis irgi yra kariš
kis, buvęs štabo viršininkas. 
Prieš Gurler teisingumo parti
ja todėl nusistačiusi, kad jis bu
vo vienas iš kariškių, pašalinusių 
teisingumo partijos vyriausybę 
1971 Įn. kovo mėn. Jis tada pa
sirašė premjero Demirelio paša-

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Ameri
kos Eksporto-Importo bankas 
skolina Sovietų Sąjungai 202 mil. 
dol. Trečiadienį ir penktadienį , 
bus sutarčių pasirašymo cere
monijos. (Pusę sumos sudaro tie
sioginė paskola ir pusę — ban
ko garantijos. Sovietai už tuos 
pinigus pirks Amerikos pra
monės mašinas.

Brisbane, Australijoje radijo stotis įsteigė nuotraukoje matomą merginu motociklisčiu grupę, 
kuri informuoja publiką apie gatviy eismą, automobilig susikimšimus ir kitas gatvig problemas.

ŽADA KATALIKAMS DAUGIAU TEISIU
LONDONAS. Britanijos vyriausybė paskelbė seniai 

laukiamą “Baltąją knygą” apie savo planus šiaurinei Airijai 
tvarkyti. Plane numatoma ir toliau laikyti Šiaurinę Airiją Brita
nijos dalimi, tačiau žadama katalikų mažumai duoti didesnes teises, 
š. Airija gaus naują 80 narių asamblėją, kurioje būtų proporcin
gai atstovaujami ir katalikai. Rinkimai į šią asamblėją įvyks 
kaip galima greičiau.

AMERIKA NEPRIĖMĖ 2-JŲ KUBIEČIŲ, 
BET .JIE VIS TIEK PABĖGO Iš LAIVO

WASHINGTONAS. — Neseniai pasirašyta Amerikos-Kubos

Airiai katalikai, kurie kovoja 
už š. Airijos atskirimą nuo Jung
tinės Karalystės ir prijungimą 
jos prie Airijos respublikos, pa
reiškė, kad britų planas yra pri
verstinis sprendimas, kuris ne
gali būti paskutinis sprendimas. 
Tas planas yra formulė tolimes
nei priespaudai, tolimesnei kovai 
ir mirčiai.

Suėmė Kambodijos 
princo giminaičius 
PHNOM PENH AS. - Po ne

pavykusio atentato prieš Kam
bodijos prezidentą ir vyriausy
bę, kurią posėdžio metu puolė 
karinis lėktuvas, numesdamas 
dvi bombas, Kambodijos valdžia 
pradėjo griežčiau persekioti ro
jalistus, buvusio princo Siha- 
nouko giminaičius. Į jo motinos, 
karalienės Kossamak rūmus at
vežti 16 karališkos šeimos na
rių ir ten apgyvendinti. Mote
rys paliktos jų namuose, o su
vežti tik šeimų vyrai. Visi laiko
mi namų arešte, namus saugant 
karinės policijos daliniams.

Tarp suimtų yra buvęs gyny- 
, bos ministeris Sihanouko lai- 

lankosi 39 žmonių sovietų dele- kais princas Sisowath Monireth 
gacija, kuri kartu su amerikie-, įr jo trys sūnūs, buvęs premje
rais ruošiasi bendram skridimui ras princas Norodom Kanthol ir 
į erdvę. Sovietų grupei vadovau- kiti Kambodijos aristokratai.
•ja prof. Konstantinas Bušujevas, Į informacijos ministeris paaiš- 
techninis sovietų kosmonautų kino, kad Kambodi joj e veikė są- 
skridimų direktorius, kuris pla-; mokslininkai įkvėpti monarchi

jos draugų. Bombas į preziden
tūros sodą numetęs kapitonas 
So Potra irgi yra karališkos šei
mos narys, Sihanouko dukters 
vyras. Jis pabėgo ir slapstosi 
komunistų valdomoje zonoje.

Kambodijos valdžia paskelbė 
prezidento Nixono telegramą, ku-

Britų planas paskelbtas po ei
lės metų teroro, smurto ir kovų, 
kuriose žuvo virš 750 žmonių. 
Plane visiems piliečiams žada
mos civilinės teisės, o katalikams 
žadamas balsas naujoje provin
cijos vyriausybėje. Britanija šio 
plano paskelbimo dieną laukė ne
ramumų ne tik iš-katalikų pu
sės, bet ir iš protestantų, kurie 
sutinka nesiskirti nuo Britani
jos, tačiau jie nenori prarasti 
absoliučios valdžios, kurią turė
davo praeityje. Naujas britų pla
nas duoda daugiau galios ir tei
sių katalikams ir protestantai 
čia įžiūri savo galios susilpnini- 
mą.

Britų kariuomenė patruliavo 
ne tik katalikų rajonuose Belfas
te ir kitur bet ir protestantų. Ka
talikai buvo saugomi nuo protes
tantų radikalų puolimų. Ulsterio 
gynybos Lyga, radikalų protes

tantų grupė, pereina į pogrindį, 
nes jai irgi gresia britų suimi- 
nėjimai ir teismai.

Paskelbus naują Britanijos 
planą, Šiaurinėj Airijoj vargai 
ir

Planuoja bendrą 
skridimą i erdves
HOUSTONAS. — Amerikoje

BEIRUTAS. — Keturi gink
luoti vyrai įsibrovė į dešiniųjų 
leidžiama Al Hawadess žurnalo ‘ 
spaustuvę ir susprogdino visas 
mašinas., žurnalas buvo labai ■ 
skaitomas ne tik Libane, bet ir sutartis dėl piratų baudimo ir jų grąžinimo į ^raštus, iš kurių 
kitose arabų šalyse. į jie atbėga, skaudžiai palietė du jaunus kubiečius, kuriems Ameri-

* , . ka atsisakė duoti politinę globą ir teisę apsigyventi. Tų dviejų
v sinagx>£a kubiečių veiksmai pažeidė minėtos sutarties dvasia, pareiškė vals-

, tybės departamentas. Du kubiečiai Osrilo Hernandez Perez ir 
Heriberto Caridad Perez Martinez, abu virš 20 m. amžiaus, kovo 
8 d. ginklu grasindami perėmė Kubos laivo “Cayo Largo 96” va
dovybę, užrakino kapitoną ir kitus šešis žvejus į kajutę ir bandė 
plaukti į Meksiką, į Isla Mujeres salą.

Nepatyrę laivo vairuotojai pa
klydo, pasimetė jūroje ir buvo 
priversti paleisti kapitoną ir ki
tus. Kapitonas, atgavęs laivą, 
ketino grįžti į Kubą, tačiau pri
trūko gazolino ir paprašė Ame-

ATĖNAI. ■
Atėnuose buvo ištepliota svasti
kos ženklais. Žydai su baime ste
bi vis didėjantį graikų antise
mitizmą.

MASKVA. — Sovietų valdžiat • j ■» . . , ... ivi.ci.ojLx. v A, — ovviciu vaiu.z.in
hmrno dekrete pnversdaroas ,1 atleMo i5važiuojančins
valdžią, perduoti koalicijai.

Dar neaišku, ar su šiuo spren
dimu sutiks kariuomenės vadai. 
Vakar jie privertė vyriausybę 
paskelbti naujus įstatymus, ku
rie dar daugiau sustiprins Tur
kijos kovą priejj komunistinį ele
mentą. Įvedami saugumo teis
mai, kurie svarstys politines by
las. Teisingumo organai galės 
be teismo ir be apkaltinimo lai
kyti žmones kalėjime iki 15 die
nų. Sugriežtinamos bausmės 
nusikaltimus prieš valstybę 
jos saugumą.

už
ir

Amerikos šokių 
grupė Rygoje

MASKVA. — šeštadienį New 
Yorko Jose Limon šokiu grupė 
pradėjo savo gastroles Maskvo
je, po oasirodymų Rygoje, Kije
ve ir Leningrade, ši interpreta
cinė šokių grupė turėjo po ke
turis koncertus minėtuose mies
tuose. o Maskvoje turės penkis. 
Visi bilietai buvo iš anksto iš
parduoti ir daug žmonių teatruo
se stovėjo.

Rygoje visuose spektakliuo
se publika negirdėtai ilgai plo
jo, net po 10 minučių po kiek
vieno koncerto. NYT korespon
dentas rašo, kad Ryga yra so
vietinės I^atvijos sostinė ir ji 
yra kultūriniuose skoniuose dau
giau orientuota į Vakarus.

Kultūrinio bendravimo sutar
ties rėmuose siuntimas Ameri
kos grupių į Baltijos kraštus yra 
naujos valstybės departamento 
politikos reiškinys. Anksčiau 
amerikiečiai Baltijos sostinėse 
negastroliuodavo. Departamen
tas. aiškindamas apie naują li
niją, sako, kad, nors ir nepri
pažįstant Baltijos valstybių oku
pacijos, nedera skriausti tų vals
tybių gyventojų ir atimti iš jų 
progą susipažinti su Vakaru, 
šiuo atveju, Amerikos meno gru
pėmis. Galima galvoti, kad ne
paprastai entuziastingas rygie- 
čių susidomėjimas šokių grupės

žydus nuo švietimo mokesčių, 
apie tai jiems pranešta pirma
dienį, pabrėžiant, kad vyriau
sybė jiems daranti išimtį.

WASHINGTONAS. — Senato
teisių komitetas vėl vakar klau- rikos Pakrančių Sargybos pa
sinėje FBI direktorių Patrick galbos apie apie 35 mylios nuo 
Gray. Demokratas sen. Robert 
Byrd senate kalboje pro
testavo prieš valdžios pareigū
nų atsisakymą atsakinėti į se
nato klausimus.

SANTA MONICA. — čia mi
rė garsus amerikietis tenoras 
Lauritz Melchior, gimęs Dani
joje. Jis pasižymėjo, kaip Vag
nerio operų pildytojas, vad. hel-

įFort Myers, Floridos. Amerikie
čiai atvilko sustojusį Kubos lai
vą į Key West kovo 12 d.

Laivui esant Amerikos vande
nyse du jauni kubiečiai pranešė 
apie savo bandymą pabėgti ir pa
prašė politinės globos. Jų prašy
mas buvo perduotas valstybės 
departamentui. Sis nusprendė, 

;kad kubiečių bandymas pabėg-
dentenor. Jo geriausi metai bu- įį j Meksiką formaliai nelaužo 
vo tarp 1924 iki 1950. Mirė 82 Amerikos sutarties su Kuba, ta- 
metų amžiaus.

MIAMI. — Prezidento Nixono bos pažeistų sutarties dvasią ir 
Eisenhower, '25 pakenktų Amerikos pastangoms 
bus paleistas iš kovoti prieš lėktuvų piratus vi- 
Jis dar nežinąs,' same pasaulyje. Kada kubie- 
tačiau galvojąs čiams buvo apie tai pranešta, jie 

' sutiko grįžti atgal į Kubą su ki-

čiau davimas jiems politinės glo-

žentas David 
metų, kovo 31 
jūrų laivyno, 
ką darysiąs, 
tapti žurnalistu. 

PARYŽIUS. — Amerikos am- tais laivo įgulos nariais.
basadorium Paryžiuje tapo John I Sekmadienį vakare Kubos lai- 
Irwin 2nd. Įdomu, kad jis pa-'vas buw) išvilktas į atvirą jūrą 
keičia buvusį ambasadorių Ar-, Pakrančių Sargybos laivo Dili

gence”. Kai laivas buvo apie 
mylią nuo kranto du jauni žve- 

Ilga- š°k° per bortą į vandenį ir 
metis valstybės departamento <»"«“• Pakrančių Sargybos lai- 
informacijos valdininkas Ro- vai ir helikopteris nesurado pa
bert McCloskey paskirtas .1AV, o “Cayo Largo grizo

atgal j Key West. Laivas iš- 
Alaba- plaukė * Kuhą kitą rytą’

| Pirmadienį Kubos pabėgėlių 
organizacija Vykdomasis Laisvi
nimo Komitetas paskelbė Mia
mi, kad ji globoja du jaunus ku
biečius ir juos slapstys, kol ne
gaus iš valstybės departamento 
užtikrinimo, kad jie nebus prie
varta grąžinti į Kubą, šis įvykis 
sudarė Amerikos valdžiai nema- 

’ (lonumų, nes ji bandė laikytis su- 
----- = tarties su Kuba ir tikėjosi, kad 

koncertais ir nepaprastas palan- niekas apie dviejų kubiečių at
metimą nesužinos bei viskas ty
liai pasibaigs. Dabar Kubos val
džia tikriausiai kaltins Ameri-

thur Watson, kuris yra jo svai
nis.

WASHINGTONAS.

ambasadoriumi Kipre.
MONTGOMERY. - 

mos gubernatoriaus žmona Cor
nelia Wallace, kovodama prieš 
kylančias maisto kainas, nutarė 
gubernatoriaus sode pradėti 
daržovių daržą.

+ Komunistai Saigone prane
šė, kad paskutiniai amerikiečiai 
belaisviai bus paleisti kovo 25 d

kūmas grupės šokiams, buvo kar
tu ir politinė demonstracija.

Grupės direktorius Daniel
Lewis pareiškė esąs nepaprastai ką už sutarties laužymą, o kubie- 
patenkintas audiencijų priėmi-jčiai kels triukšmą dėl pabėgėlių 
mu ir plojimais, ypač, Rygoje. I išdavimo. Valstybės departa-

VALIAUSIOS ŽINIOS

♦ Vakar 15-to Wardo alder- 
manas kunigas Francis Lawlor 
atsivedė būrį piliečių į 6255 S. 
Western esantį “suaugusių kny
gyną” ir bandė jį uždaryti. Su 
plakatais “Sustabdykime porno
grafiją”. grupė įžengė j Fran’s 
Bookstore ir pradėjo mėtyti kny
gas ir žurnalus ant žemės, vartyti 
spintas. Atvykusi policija įsi
brovėlius išprašė lauk. Kunigas 
Lawlor šaukė policijos seržan
tui; “Daryk ką nors, suimk sa
vininkę”. Seržantas atkirto: “Tu 
daryk ką nors, tu esi alderma- 
nas”. Knygyno savininkė Mary 
Susu pareiškė spaudai, kad tarp 
pikietuotojų kai kurie buvo “ma
no geriausi klientai”.

Vakar prasidėjo pavasario 
sezonas. Praėjusi žiema buvo 
palyginti sausa, iškrito 8 coliais 
mažiau sniego, negu įprasta.

+ Policija suėmė 10 negrų 
gaujos Black P. Stone Nation 
narių su ginklais, narkotikais ir 
heroinui leisti adatomis. Krata 
įvyko 827 W. 54 st. Tarp konfis
kuotų daiktų buvo vogtas televi
zijos aparatas, du šautuvai, trys 
revolveriai.

< Irako ir Kuwaito pasienyje 
įvyko susišaudymas. Irakas už
ėmė vieną Kuwaito sargybos būs
tinę prie Persijos įlankos ir kitą 
apšaudė. Kuwaitas reiškia pro
testą.

+ Tarptautinės Oro Transpor
to sąjungos suvažiavimas nutarė 
pakelti oro kelionių bilietų kai
nas 67f. Kainos oabrangs nuo 
balandžio 15 d.

+ Sovietų erdvės centras leis 
amerikiečiams technikams daly
vauti kontrolės centre per bend
rą abiejų šalių astronautų skri
dimą, planuojamą 1975 metais.

mentas vakar atsisakė komen
tuoti įvykį, nors pripažino, kad 
nėra žinių, kur tie du kubiečiai 
dingo.

nuoja kartu su Amerikos GlynnJ 
Lunney bendrą skridimą, kuris 
turi įvykti 1975 m. Sovietų gru
pėje yra ir du kosmonautai: ge
nerolas šatalov ir dr. Jelisejev.

Planai numato, kad du sovietų 
kosmonautai iš Baikonūro erd
vės centro pasikels su Sojuz erd
vėlaiviu į 140 mylių orbitą. Po rioje jis išreiškia pasipiktinimą 
septynių ir pusės valandos iš j atentatu ir pareiškia užuojautą 
Cape Kennedy pakils amerikie-! žuvusių šeimoms. Nuo preziden
čių Apollo su astronautais gen. 
Staffordu, Slaytonu ir Brandu. 
Abu laivai susijungs irskris 
kartu. Iš vieno erdvėlaivio į kitą 
lakūnai galės pereiti specialiai 
ruošiamu tuneliu, kuriame bus 
galima pratintis prie skirtingo 
abiejų erdvėlaivių atmosferos, 
spaudimo ir skirtingo oro. Į

tui Lon Nol skirtų bombų žuvo 
43 asmenys.

smurtas nesibaigė.

Derybos Paryžiuje
PARYŽIUS. — šiaurės ir Pie

tų Vietnamo delegacijos pradėjo 
derybas dėl politinės P. Vietna- 

Sovietų kosmonautai palaikys mo ateities. Jau pirmieji darbo- 
radijo ryšį su savo stotimi že- tvarkęs pasiūlymai rodo, kad bus 
mėje, o amerikiečiai su savo.' daug nuomonių skirtumų. Pietų 
Apollo bus “aktyvus” laivas. Jis ietnamas siūlo tuoj organizuo- 
vairuos ir vadovaus susijungi- ti rinkimus. Komunistai pirma 
mo manevrams bei stabilizavi- nor’ sudaryti bendrą tautinę ta
rno veiksmams rybą iš prezidento Thieu šalinin-

, komunistų ir neutraliųjų. 
Dėl pastarųjų bus sunku susitar-

Abi grupės tariasi dėl skridi- ^1?, 
mo planų detalių. Jokių nesusi- 
pratimų ar ginčų nėra. Vieninte- nes komunistai neutraliais 
lis skirtumas, kaip pareiškė Bu- vadina aiškius savo šalininkus^" j _ *Z* ' Z_- vadina aiškius savo šalininkus, 
šujevas, yra tas, kad dr. Lun-j Komunistai pabrėžia, kad P. 
ney geria kavą be pieno, o Bu-'Vietname turi būti įvesta visis- 
šujevas mėgsta baltą kava. . M laisvė , politinė konkuren- 

_____; cija be jokių varžymų ir tik tada 
reikėtų ruoštis rinkimams.

K«n*do* užsienio reikalu ministeris 
Mitchell Sharp grįžo ii Hanojaus ir 
Saigono, kur jis tarėsi su vietinėm 
valdžiom apie karo paliaubų priežiū
ros problemos. Kanada nenori daly
vauti tokioje priežiūros komisijoje 

kuri negali attikti savo darby.

Milicijos kritika
MASKVA. - Sovietų Pravdo- 

je vidaus reikalų ministeris Ni
kolai ščelkov kritikuoja unifor
muotos milicijos nemandagumą 
su žmonėmis ir dažnai pasitai
kantį milicininkų girtuokliavi
mą. Ministerija dės pastangas 
trūkumus šalinti ir auginti nau
jus milicijos kadrus lojalumo 
‘komunizmo dvasioje.

Milicija negali būti atlaidi 
i tiems, kurie kenkia visuomenei, 
ar tai būtų chuliganai, vagys, 
girtuokliai, tinginiai, parazitai 
ar kitokie. Milicininkai tačiau 
negali būti šiurkštūs piliečių at
žvilgiu. rašo ministeris.

Chrysler automobilių 
’’ nos vėl pakeliamos 42 dol.

kai-

Laoso komunistai
neskuba derėtis

VIENTIANNE. — Laoso val
džia pasiuntė skubu raginimą ko
munistų vadui, kviesdama už
baigti spręsti nebaigtas proble
mas. Pagal paliaubų sutartį rei
kia sudaryti nauja vyriausybę 
jau šį penktadienį, tačiau komu
nistų centro komitetas posė
džiauja Samneua mieste, komu
nistų sostinėje. Be jų vado, prin
co Souphanouvongo, neįmano
mas joks sprendimas. Vyriausy
bė turi būti sudaryta iš trijų da
lių: neutraliųjų, dešiniųjų ir ko
munistų.

Stebėtojai galvoja, kad komu
nistai vengia sudaryti valdžią, 
nes sutartis numato, kad 60 die
nų po valdžios įsteigimo, teks iš
vežti visas svetimas kariuome
nes, 
mo 
turi 
nės
rytos iš Indijos. Kanados ir Len
kijos atstovų. Per 60 d. turėtų 
būti paleisti ir visi karo belais
viai, kurių tarpe gali būti ir ke
li šimtai amerikiečių.

Gali būti, kad Hanojus neno
ri skubėti su I.aoso taika, nes 
jam reikalingi Ho Chi Minho ke
liai gabenti kariuomenę ir gin
klus į pietus. Iš to kyla ir Laoso 
komunistų delsimas.

Iriose eina gandai, kad deši
nieji karininkai grasina pervers
mu. jei taika greit nebus įgy
vendinta. Tik žinojimas, kad 
Amerika nerems dešiniųjų val
džios. sulaiko karo vadus nuo 
valdžios pakeitimo.

jų tarpe ir šiaurės Vietna- 
dalinius. Nuo penktadienio 
būti aktyvios ir tarptauti- 
Kontrolės komisijos, suda-



SKAUTIJA
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IŠRINKO NAUJĄJĄ VADOVYBĘ
Teisėtai balsavo 385 dalyviai

•Mūsų visuotinio Korespondencinio Suvažiavimo Prezidiumas 
(d rbąs su komisijomis Clevelande; pirmininkas — v. s. Pranas 
Karalius praneša, kad i Liet. Skautų 'Sąjungos aukščiausiąją va
dovybę yra išrinkti šie asmenys:
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Sveikina (vidury) LSB Jury Skaufy Skyr. įgaliotinis j. v. s. Bronius Juodelis.

Paryškiname pasikalbėjimą

Į LSS Tarybą bendruoju są
rašu: v. s. Jonikienė Malvina, 
v. s. Kurgonienė Flora, v. s. Na- 
mikienė Alė, v. s. Saulaitienė 
Ona, v. s. Saulaitis Antanas, v. 
s. Vijeikis Vladas.

Kandidatai: s. Dundzilienė 
Daka, s. Zaparackas Algis, v. s. 
Samušis Alfonsas.

I Tarybą ASS sąrašu: f ii. v. s. 
Grinius Liūtas, fil. v. s. Kviklys 
I'ronius, t. n. ps. Korzonienė Da
nutė. fil. s. Molienė Raminta.

Kandidatai: fil. ps. Juodikis 
Alfa, fil. ps. Jurgutienė D., fil. 
s. Varnas Valentin.

J Tarybą LS Brolijos sąrašu: 
s. Cijūnėlis Kazimieras, s. Glo
rias Algis, j. v. s. Manomaitis My
kolas, s. Toliušis Juozas.

Kandidatai: ps. Dilba Vytau
tas, s. Jaunius Zigmas, j. ps. 
Kunstmanas Ričard.

Į Tarybą LS Seserijos sąrašu: 
s. česnavicienė Ramutė, s. Kiliu- 
lienė Laima, s. Nenortienė Ina, 
s. Vasiliauskienė Marija.

Kandidatės j. vs. Gasnerienė 
Aldona, s. Jasiulevičienė Leon., 
s. Ramanauskienė Albina.

Į Garbės Teismą: v. s. Narni-* 
kas Vytautas, v. s. Pliateris 
Aleksandras, v. s. Senkevičius 
Česlovas.

Kandidatai: v. s. Lukoševičie
nė Irena, v. s. Eimantas Leonar
das.

Į Kontrolės Komisiją: s. Ja
kubauskas Romas, s. Stašaitis 
Juozas, v. s. Tallat-Kelpša Vac
lovas.

Kandidatai: ps. Poškienė Rū
ta, s. Mažeika Antanas.

ASS Vadijos Pirmininke iš
rinkta t. n. sktn. Gedgaudienė 
Stefa, ASS Vad. Pirm-kės Pava
duotoju — fil. ps. šenbergas Jur
gis, ASS Garbės Gynėju — fil. 
v. s. Korzonas Edmundas.

LS Brolijos Vyr. Skautininku 
išrinktas v. s. Molis Petras, LS 
Brolijos Vyr. Sktn. Pavaduoto
ju —- ps. Kiliulis Česlovas, LS 
Brolijos Garbės Gynėju — v. s. 
Jokūbaitis Vytautas.

LS Seserijos Vyr. Skautininke 
išrinkta — v. s. Milukienė Lilė, 
Lš, Seserijos Vyr. Šktn-kės Pa
vaduotoja — s. Kerelienė Irena, 
LŠ Seserijos Garbės Gynėja — 
uš. čekienė Aldona.

Rajonu vadais: Anglijos Ra
jono — s. Alkis Jaras, JAV At
lanto Raj. — ps. Aleksandravi
čius Bronius, Kanados Rajono — 
vs. Batūra Kazys, JAV Ramiojo 
Vandenyno — ps. Vidugiris Vy
tautas, JAV Vidurio Rajono — 
vs. Nedas Pranas, Vokietijos Ra
jono — ps. Veršelis Antanas.

Pastaba. Kandidatams, gavu
siems po lygiai balsų, buvo taiko
mas LSS rinkiminėj procedūroj 
praktikuojamas dėsnis: a) kan
didatams su skirtingais skautiš
ko vyresniškumo laipsniais pirmė 
nybė teikiama aukštesnio laips
nio kandidatui, b) Kandidatams 
su tais pačiais laipsniais pirmu
mo teisė pripažistama vyresnio 
amžiaus kandidatui.

Prezidiumui iš viso buvo grą
žinta, 400 balsavimo lapų. Pa
gal rinkiminius nuostatus teisė
tais įskaityti 3X5.

VĖJO
-VĖJO, VĖJO!

Baigminės jury skautų 
sukaktuvinės iškilmės

Chicagoje
Sunku buvo atpažinti Chica

gos Jaunimo Centro mažoji sa
lė kovo 11 d. sekmadienį. Čia 
įruoštame jachtos laivo denyje 
baltuoja borto lynai, supasi iki 
lubų iškilęs gafelinis stiebas, 
skamba laivo varpas ir plevena 
aplinkui nusitiesusios tarptauti
nio kodo vėliavėlės. Prieš laivo 
denį užimtos kėdės tėvelių ir sve
čių, kurie čia susirinko kartu 
su visais Lituanicos tunto jūrų 
skautais ir jūrų budžiais pami
nėti jūrų skautų veiklos auksi
nio jubiliejaus pabaigtuvės.

Į laivo denį įžygiuoja Algi
manto, Šarūno ir Nemuno 
laivai. Tvirtai žengia jūrų 
budžių bei kandidatų “Prez.

Smetonos” įgula.

Denio komendantas v. v. E. 
Leipus pasitinka jūrų, skaučių

lai išsirikiuoja prieš vėliavą 
skauto įžodžiui

Naujus kaklaraiščius jiems 
užriša “Miško brolių” drau
gininkas s. J. šalčiūnas, bu
vęs pirmasis Algimanto lai

vo vadas Chicagoje,

Kartu su jūrų skautų jubilie
jinių metų pabaiga, algimantė- 
nai švenčia ir devintąjį gimta
dienį, prisimindami 19t>4.XII12, 
kai buvo pradėtas jūrų skautų 
Algimanto laivas. Tomis progo
mis jūrų skautus sveikindami, 
tuntininkai Ir. Regienė ir S. Mik- 
naitis linkėjo toliau augti eilė
mis ir darbais, garbingai tęsiant 
prieš 50 m. Lietuvoje pradėtą 
jūrinį skautavimą.

— šios šventės dalyvius 
sveikino ir algimantėnų pir
mojo penketuko narys jūrų 
budys v. v. Algis Regis, 
ypač besigėrėdamas naujai 

davusiais įžodį:
S. Dainium, R. Krulaku, L. 

Kunstmanu, E. Mikšiu, R. Mik
šiu, L. Peckum ir L. Pocium. Ju
biliejinių metų baigiamąjį žodį 
tarė j. v. s. Br. Juodelis, visus 
kviesdamas į naujus jubiliejus 
su didesniais darbais, su dar

• Kiekvieno sužmonėjimas —
tiesiausias kelias į savo artimo 
laimę. Gyvenimo tiesa

• Iš 2,500 pasaulyje gyvenan
čių gyvačių rūšių tik 410 yra 
nuodingos.

“Naujienose” buvo parašy
ta, kad Lietuvos Konsulas p. 
Dr. P. Daužvardis, advokatas 
Grish, ir aš išsiuntinėjome laiš
kus kviesdami žmones į konfe
renciją. Tas sakinys yra klai
dingas. Aš vienas išsiuntinėjau 
laiškus. Aš išsiunčiau virš (50 
laiškų anglų kalboje visoms pa
rapijoms organizacijoms ir įvai
riems vadams, ir taip pat Dr. P. 
Grigaičiui, L. šimučiui ir M. Vai- 
dylai, sakydamas tam laiške, 
kad Lietuva yra užgrobta rusų 
komunistų, ir mes, gyvenda
mi laisvoje Amerikoje, turime 
kaip nors prisidėti kad išlais
vinus Lietuvą. Taip pat laiš
ke buvo rašyta, jeigu mes są
žiningai norime išlaisvinti Lie
tuvą, tai visi turime susijungti 
į vieną grupę, užmiršti ir at
mesti įvairias partijas ir vadų 
nusistatymus. Kaip pirmiau 
minėjau, gavau daug atsaky
mų iš Detroit, Boston, New 
York, Pennsylvania, ir iš kitų 
valstijų bei didmiesčių, įvairių

rytinių valstijų laikraščių ir 
taip pat vadų ir organizacijų. 
Bet nuo savo artimų draugų 
nuo p. Šimučio, Dr. Grigaičio 
ir p. Vaidylos negavau jokio 
atsakymo.

Praėjus mėnesiui, kaip bu
vau minėjęs, gavau kvietimą 
iš Chicagos vjetinių 3 vadų — 
šimučio, Grigaičio ir Vaidi
los, kad panaši konferencija 
šaukiama Pittsburge, ir para
šyta, kad buvau kviečiamas 
delegatu. Kaip minėjau, aš 
atstovavau Marquette Park Na
mų Savininkų organizaciją, o 
adv. Grish atstovavo Lietuvių 
Katalikų Federaciją. J šią kon
ferenciją mes važiavom trau
kiniu trys asmenys—, konsulas 
Dr. Daužvardis, adv. Grish ir 
aš, ir važiavome linksmoj nuo
taikoj. Parvažiavom iš kon
ferencijos vėl visi trys kartu, 
bet nuotaika buvo liūdnesnė. 
Mes plačiai aptarėme kaip mū
sų čikagiečiai viršininkai 
atpažino ir paneigė mūsų 
lyvavimą, nutylėjo mano 
ciatyvos pravestą darbą ir

r praps «xžmo blrtu ja 
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ruošiasi baidarių rungtynėms.
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jneperstatė nei konsulo Dr. Dauž 
'vardžio susirinkusiems daly
viams.i

Kaip ten bebuvo, aš šian- 
' dien esu dėkingas, kad mano 

sumanytas projektas buvo pra
vestas ir dar šiandien tebevei
kia. Charles P. Kai

EMSSJ*

SUVAŽIAVIMAS
DAR 

TEBEVYKSTA
Balsuojama 17 siūlymą. Galuti

niai duomenys bus Nr. 4 
biuletenyje

Mieli Suvažiavimo dalyviai.
Sesės ir Broliai,

Biuletenyje paskelbėme rinki
mų davinius. Pagal Suvažiavimo 
nuostatų nustatytą procerūrą, 
t u r . bne tam t’krą la:k ; palauk
ti, ko! rinkimai įsiteisės.

Be to, įdėjome keletą prane
šimų. kurių dėl pavėlavimo ne
galėjome įdėti į 2 biuletenį.

Suvažiavimo dalyvių pasisa
kymus įvairiais organizacijos 
klausimais turėjome šiek tiek 
trumpinti (nenuskriaudžiant. ži
noma jų autorių esminių min
čių). Tatai daryti verčia mus rei
kalas taupyti spaudos ir ekspe
dicijos kaštus, kurie šiais lai
kais gerokai pakilo.

Kai kas prikiša Prezidiumui 
šal škumą, nes esą leidžiama su
važiavimo dalyvių propaganda. 
Ką darysi? Buvo nusistatyta pa
skelbti visų dalyvių pasisakymai, 
nežiūrint, ar jie kam patinka ar 
ne. Rodos, kad nebūtų demokra
tiška kai kuriems suvažiavimo 
dalyviams “užčiaupti burnas” 
bijant, kad kam nors jų pasisa
kymai galėtų nepatikti...

Numatoma susilaukti prie-l 
ka štų it d'l kai kurių klausimų 
pastatytų balsavimui. Suva'ia- 
vimo nutarimų komisija paruošė 
ir .-uformulačo badavimui sta- Į 
tyt nūs klausimus t k t ems at

vejams, kai dėl tų klausimų bu
vo gauta prieštaraujančių nuo
monių ir pasiūlymų. Kaip toji 
komisija, taip ir prezidiumas 
vengė kelti naujų sumanymų bei 
pasiūlymų, nors tos teisės, kaip 
pačiam prezidiumui taip ir at
skiriems jo nariams, nederėtų pa
neigti. Taigi, tie 17 klausimų yra 
suvažiavimo dalyvių, o ne nuta-j 
rimų komisijos ar prezidiumo ke
liami klausimai.

Prašome klausimų lapą su sa
vo a‘’žymėjimais ir pasirašius 
dėti į voką (balsavimas neslap

tas), grąžinti tuojau gavus biu
letenį.

Komentarų ir pasisakymų 
daugiau nebespausdinsime. Pa
skutiniame biuletenyje paskelb
sime galutinai įsiteisėjusių rin
kimų davinius, tikriau sakant, 
visų išrinktųjų į LŠS Tarybą ir 
į vadovaujančius postus asme
nų sąrašus, finansinę suvažia
vimo apyskaitą, įvairius pasiū
lymus, kurio nebuvo pateikti 
balsavimui, rezoliucijas, sveiki
nimus ir t. t.

Paskelbdami visų suvažiavimo 
dalyvių sąrašus 2 biuletenyje, 
rer neapdairumąj pamiršom įdė- ■ 
ti pastabą, kad tam tikra dalis j 
tuose sąrašuose paskelbtųjų su-i 
važiavimo dalyvių, ar tai neat- 
siuntusių atstovų rinkimo įga
liojimų ar tai dėl formalių iš IAS 
šakų vadovybių iškeltų kliūčių 
negalės dalyvauti balsavimo pro
cese. Jie gaus biuletenius ir bus 
lą.'komi suvažiavimo dalyviais

stebėtojais. Tūli asmens, siųs
dami savo registracijos raštus, 
net numatė tokią jų situaciją su-

• va'žiav’mą. Apgalestaujame.

Nerijos tunto reprezentacinį vie
netą iš 30-40 sesių, viešniomis 
atvykusių į šią šventę. Pagaliau 
ant denio žengia Lituanicos tun- 
tininkas ps. S. Miknaitis ir Ne
rijos tuntininkė ps. Irena Re
gienė, lydimi tunto jūrų skautų 
dalies vedėjo šią šventę organi
zavusio, v. v. L. Kupcikevičiaus, 
Jūrų Skautų skyriaus įgalioti
nio j. v. s. Br. Juodelio, laivo va
do s. V. Rupinsko bei kitų vy
resniųjų jūrų budžių — vadovų.

Raportą priėmęs, tuntininkas 
visus pasveikina skambiu šūkiu 
“Gero Vėjo”, ir laivo denis su
dreba nuo atsakymo: “Vėjo, Vė
jo!”

Bocmanui švilpiant, į stiebą 
pakyla 50 metų jubiliejinis vim- 
palas. Įnešama Algimanto lai
vo vėliava, ir suskamba Lietuvos 
himnas. Perskaitomi laivų įsa
kymai, skelbią naujus pareigū
nus, naujai išlaikytus laipsnius 
ir į jūrų jaunių eiles pereinan
čius 7 bebrus.

Įžcd: < ,'uoju saliutu gerbk! 
— skamba komendanto koman
da, ir septyni busimieji admiro-

tvirtesniu lietuviškos jūrinės 
skautybės tęsimu.

Salę vėl sudrebino švilpu
kas, dar kartą saliutui pa
kilo rankos, ir didysis jubi
liejinių metų vimpilas iš ga- 

felio nuslinko žemyn.
Komendantas v. v. E. Leipus, 

kuriam puikiai sekėsi šią šven
tę vesti, skelbė iškilmingosios 
dalies baigmę ir visus nuo denio 
kvietė į “žemyną” tradiciniam 
lauželiui.

Trumpas lauželis, kurį vedė 
A. Pakalniškis ir M. Kupcikevi- 
čiutė, buvo supintas iš eilės dai
nų ir kelių trumpų pasirodymų. 
Visa šventė, trukusi tik gal va
landą, baigta dideliu ratu, sudai
nuojant “Lietuva brangi”.

Labai originalus jubiliejinių 
metų pabaigtuvių šventės su
ruošimas, sklandus jos vedimas 
buvo pavyzdys visiems kitiems 
skautiškiems minėjimams, kaip 
galima padaryti mūsų šventės 
malonias dalyviams ir svečiams.

kad dėl šio neapsižiūrėjimo kai 
kam kilo neaiškumų.

LSS Korespondencinio
Suvažiavimo Prezidiumas

šios šventės rengėjai parodė, 
kad per jubiliejinius metus bu
vo daugiau kas išmokta. Reikia 
tikėtis, kad tai bus perduota ir 
jaunajai jūrų skautų kartai.

B. Banga

BALSINGI JŪRŲ SKAUTAI DAINUOJA

laužytyje uždarant jubiliejinius metus Chicagcjė.
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“JORATė IR KASTYTIS” 
PATEFONO PLOKŠTELĖSE

Iš Čikagos gavau patefono 
plokštelės albumo formato, tam
siai žaliais viršeliais, Baltijos 
smėlio spalvos kreidinio popie- 
rio, 32 puslapių leidinį. Jo vir
šelyje juodomis raidėmis Zinos 
Morkūnienės įmantriai įrašyta 
“Jūratė ir Kastytis”. Prie kai- 
kurių kitų leidinio detalių gal 
dar grįšiu rašinio gale. Rašau 
ne tiek dėl leidinio, kuris, sako
ma, pasieks kiekvieną, savo sa- 
lionėly beklausantį Jūratės ir 
Kastyčio operą. Užteko kelioli
kos minučių, iki atsidūriau leidi
nio 12, 13 ir 14 puslapiuose. Te- 
najos, matomai, leidinio redak
torius Vytautas Rądžius, štai, 
tarp kitko, ką rašo:

“Chicagos Lietuvių Opera Ka
zimiero Viktoro Banaičio operą 
‘Jūratė ir Kastytis’ išvedė į sce
ną. Banaičio muzika patiko ir 
Operos vienetui. Tad buvo im
tasi iniciatyvos šią operą tu
rėti plokštelėse, Po daugel įvai
rių paruošiamųjų darbų ir pa
siskolinus pinigų, Banaičio ‘Jū
ratė ir Kastytis4 buvo užrekor- 
duota (1972 metų) birželio 3 d. 
penkių valandų laikotarpyje taip, 
kaip šiose plokštelėse ją girdi
me. Tai pirmoji Chicagos Lietu
vių Operos įrekorduota opera 
plokštelėse. Ji pirmoji ir visa
me Vakarų laisvajame pasauly
je”.

Toliau ' straipsno autorius 
vardais ir pavardėmis įmena un
dinių, vėjų ir žvejų chorų daly
vius, kurių plokšteles įgrojant 
dalyvauta 61 (šešiasdešimt vie
no). Antrame veiksme kanklių 
muzika įgrota Emilijos Pakš- 
taitės vadovaujamų Dielininkai- 
čio ateitininkų kuopos kanklinin
kių Marijos Donskytės, Giedrės 
Kižytės, Audros Kubiliūtės, Ra
sos Narutytės, Rūtos Pakštaitės, 
Irenos Pranckeviciūtės ir I-au
ros Slonskytės. Dirigentas Alek
sandras Kučiūnas. Solistai: Da
na Stankaitytė, Aldona Stempu
žienė, Margarita Momkienė ir 
Stasys Baras. Dirigento asisten
tas Alvydas Vasaitis. Chormeis
teriai: Alee Stephens ir Alfon
sas Gečas. Straipsnyje pastebė
ta, jog jie atsisakė plokšteles 
įgrojant pelnyto honoraro. Pa
galiau, įvardijama ir plokšte
lėms išleisti sudaryta komisija: 
Stasys Baras, Gražina Bičiūnai- 
tė, Alfredas Blyskis, Bronius Ma
čiukevičius, Vaclovas Momkus, 
Vytautas Radžius, Vladas Stro
pus ir Jurgis Vidžiūnas, Reiškia
ma padėka komisijos nariams.

Atskirai buvau informuotas, 
jog garsioji patefono plokštelių 
leidimo kompanija RCA prane
šusi, kad šiomis dienomis plokš
telės jau pasirodysiančios. Kaip 
ir kur ištisos Jūratės ir Kasty-

Šįv metų kovo 11 d. Drake Kotelio didžiojoje salėje buvo pagerbta ponia Juzė Daužvar- 
dienė. Pagrindinę kalbą pasakė Daniel M. MacMaster (kairėje), o vėliau įteikė pagerb- 
tajai sidabrinę plokštę. Lietuvos Respublikos generalinė konsule p. Daužvardienė pasa
kė turiningą kalbą. Toliau į dešinę matome muziejaus pirmininką Stanley Balzeką Jr., 
ponią Ireną Balzekienę, o pačioje dešinėje stovi ponia Vida Tumasonienė, vakaro or
ganizatorė. Foto Ed. Mankaus

Į---  ---- ----------- ----------—
RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

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

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $6.00 
, K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl. ____ ___ $6.00

Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 
įrištas, 431 psl. _______ ________ __ _____ ____ $7.50

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., įrišta — S3,00, minkš 
tais viršeliais — ___________________________  $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5.50
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. .        $5.00
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ____________ ____ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL --------------------- ----------------------- --------- $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

minkštais viršeliais — $4.00, įrišta — _____________  $5.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

psl., dabar tik ___ _______ _________________  $10.00
_ NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, HI. 60608. — Tel. HA 1-6100

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.

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

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

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

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

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

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

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar piniginę perlaidą.

čio operos plokštelių albumas 
bus platinamas, kokia jo kaina 
— tuo tarpu dar niekur neišskai
čiau. Reikės pastatyti ausis ir 
plačiai atmerkti akis, žinia pa
siutusiai maloni. Reikia many
ti, kad netrukus kiekvienas sa
vo namuose galėsime Jūratę ir 
Kastytį girdėti kada tik panorė
sime. Nebraukytą, nekopiūruotą, 
net kelias valandas.

Minutei dar grįžtu prie leidi
nio, kuris, pasakyta, bus kiek
viename J ūratės ir Kastyčio ope
ros plokštelių albume. Jame lie
tuviškai ir angliškai surašyta so
listų sąstatas, dirigento, chor
meisterių, dirigento asistento ir 
orkestratoriaus pavardės. Lie
tuviškai ir angliškai Vlado Ja- 
kubėno parašyta Kaziemiero 
Viktoro Banaičio biografija. Tik 
angliškai — Danos Stankaity- 
tės, Stasio Baro, Aldonos Stem- 
pužienės ir Margaritos Momkie- 
nės trumpos biografijos. Prie 
čia minėtų biografijų pridėti ne
paprastai geri visų šešių asmenų 
foto-portretai. Tik lietuviškai — 
ilgiausias, net pusketvirto pus
lapio, straipsnis “Chicagos Lie
tuvių Operos apžvalga“. Straips
nyje daugiausiai kalbama apie V. 
K. Banaitį, Jūratės ir Kastyčio 
sukūrimą ir į plokšteles įgroji- 
mą. Jo dalį citavau. Seka vie
nuolika gerų, įvairaus dydžio 
nuotraukų, vaizduojančių Adolfo 
Valeškos šios operos dekoraci
jas ir kai kurias pernai įvykusių 
spektaklių scenas. Seka lietu
viškai ir angliškai trijų operos 
veiksmų turinio santrauka. Se
ka lietuviškai Bronės Buivydai- 
tės libretas ir keturi Jūratės bei 
Kastyčio kostiumų eskizai. Pas
kutiniai trys ir pusė puslapio vėl 

Į užpildoma scenovąizdžio, rekor- 
davimo momentų ir poros spek
taklio scenų nuotraukomis.

Viskas leidinyje būtų tvarkoj, 
jeigu ne tas dvejopas pavardžių 
rašymas. Norima, kad ir vilkas 
sotus, ir ožka sveika, bet išeina 
labai nejaukiai ir tiek, štai, Da
na Stankaitytė ir Stankaitis, 
Margarita Momkienė ir Momkus. 
Aldona Stempužienė ir Stempu- 
žis. O Kučiūnas tai Aleksandras 
ir Alexander. Dėl to nekaltinu 
redaktoriaus, tik primenu, kad ir 
patiems akliausiems šitoks keis
tas kartojimas į akis kris. Čika
gos Lietuvių Opera šitą reikalą 
turėtų kada išspręsti su mūsų 
kalbininkais. Viena ilgesnė “lita
nija”, kad ir surašyta petitu, tai 
jau aiški redaktoriaus nuodėmė. 
Tai tų pačių pavardžių kartoji-

LAIŠKAS SUKAKTUVININKUI 
JUOZUI

Juozas Pronskus

PRONSKUI

MIELASIS BIČIULI, -f /
Prieš keletą savaičių 

man,’kad didžiąją kovo mėnesio 
dalį Čikagoje nebūsi. Spaudos 
baliuje veltui Tavęs ieškojau ir 
veltui sekančią dieną Tau telefo
nu šaukiau. Nors tuomet tikrai 
dar buvai Čikagos apylinkėse, 
bet sugauti Tave, tvirtai nesusi
tarus, neįmanoma. O norėjau 
Tave paklausti keletą klausimų 
apie Tavo kūrybą, gyvenimą ir 
spaudą, susitarti dėl kelionės į 
Stratfordo festivalį — Othelo 
žiūrėti.

Seniai jau turiu ant rašomojo 
stalo pasidėjęs Lietuvių Enciklo
pedijos dvidešimt ketvirtą tomą, 
ir popierio lapu atskyręs devy
niasdešimt devintą puslapį. Te
nai gi randame, kad Juozas 
Pronskus gimė 1893 metų kovo 
20 dieną, žemaitis, iš Rumšai- 
čių, nuo Ylakių, žurnalistas ir 
rašytojas. Ruoštas į kunigus, o 
priruoštas vaistininku, provizo
riaus padėjėju. Steigiamojo sei
mo narys. Vienas iš Lietuvių 
rašytojų ir žurnalistų sąjungos 
steigėjų. Feljetonistas Aklas- 
matė ir lyrinių vaizdelių rašyto
jas jaunimui Ainis. Devyniolik
mečiu būdamas pradėjęs rašinėti 
Rygos Naujienose, paskui Jau
nime, Darbo Balse, Lietuvos Ai
de, greit pakviestas į Lietuvos 
Aido redakciją. Dirbęs Spaudos

rašei

biure, Lietuvos, Trimito, Lietu
vos žinių, Prūsų Lietuvių Balso 
redakcijose. Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto narys, Ma
žosios Lietuvos vadavimo daly
vis. Trimito, Prūsų Lietuvių 
Balso, Klaipėdos Žinių ir Lietu
vos Žinių redaktorius. Režimo 
iš Lietuvos išguitas — Bostone 
Sandaros redaktorius, Naujienų 
redakcijos narys. Vėl į Lietuvą 
grįžęs — Lietuvos Žinių vyriau
sias redaktorius, vėliau Lietuvos 
Keleivio, vėliau Vakarų redakto
rius, Eltos redaktorius ir vertė
jas. Ir vėl, dabar jau negrįžtamai 
iš Lietuvos išstumtas, Kanadoje 
gyvendamas, Nepriklausomos 
Lietuvos ir Naujienų bendradar
bis, o į Čikagą gyventi persikėlęs 
— Naujienų redakcinio kolekty
vo narys.

Parankiojau čia, Juozai, iš Ta
vo biografijos tik kai kurias 
stambmenas. Tik tai, ką aš pats 
sau norėjau užakcentuoti. Kas 
norės Tavo biografiją L. Enci
klopedijoje ištisai perskaityti, 
tas susiras. Nugyvenai astuonias 
dešimtis metų, bet turi ir kuo 
pasirodyti. Vargu ar buvo mū
suose kitas žurnalistas, kuris 
tiekoje redakcijų būtų sėdėjęs, 
keliais atvejais paties vyriausio 
redaktoriaus kėdėje.

Labai man gaila, kad niekada 
nemačiau Tavo Magaryčių. Nė

Prošepano Pnepuolių. Nė Plu-i 
kiavos, nė Arionų prisikėlimo. 
Atrodo, kad tai yra bibliografi- Į 
nes retenybės, kurių nė pats, re
gis, nebeturi. Apie Tavo pirmuo
sius veikalus kaip tik ir norėjau 
Čikagoje pasikalbėti. Jie buvo 
išleisti dar man negimus, arba 
dar visom keturiom ropinėjant. 
Vienas gražiausių skaitinių, ko
kius tik retai dienraščio atkar
pose galima rasti, buvo Tavo 
kanadiškasis “šiaurė šaukia”. 
Atvirai prisipažinsiu, kad tik 
tuomet aš Tave suradau, tik nuo 
tada pradėjau Tavo ilgais repor
tažais domėtis. Antras stam
bus Tavo veikalas “Būties pa
slaptys”, buvo lygiai įdomus, 
ir visiškai skirtingo žanro. Šių 
metų pradžioje mano žmona, 
amerikiečių nepamenu kuriame 
žurnale paskaičiusi, ėmė man pa
sakoti “sensaciją”, kad siela sve
ria tiek ir tiek gramų. Niekur, 
niekada, niekas, sako, dar šitaip 
nerašė. Atsakiau; rašė, kaip gi 
ne; Juozas Pronskus rašė Nau
jienose prieš keliolika metų...

Tavo raštai kartais gerokai 
baugina. Jau ne kartą Tu įro
dinėjai, kad mūsų žemė šąla, kad 
ledynai vėl užklos Europą ir šiau
rės Ameriką. Nors Tu, visokiais 
moksliniais šaltiniais ramstyda
mas, ir teigi, kad tatai atsitiks 
tik už šimtmečių, bet Tavo įro
dinėjimai tokie įkyriai realūs, 
kad skaitant tikrai imi baimin
tis, tartum viskas su sekančia 
žiema prasidėtų... Lygiai įtiki
nančiai rašai apie Čikagos krimi
nalą, arba Vatikano politiką, O 
kai Tu Pilkuoju šuniu išvažiuoji 
į Kanadą, į /Pensilvaniją, į Flo
ridą — tai mes, skaitytojai, vi
si kartu pakeliaujame su Tavimi.

Nevarginsiu Tavęs šiandien 
ilgu laišku, nes žinau, kad ir dau
giau laiškų, iš naujos kelionės

sugrįžęs, rasi. Baigdamas pri
simenu Tavo žodžius, kai Tu ma
ne,-ilgesnį laiką pritilusį, žadini 
Naujienoms rašyti. Ne kartą Tu 
man laiškuose kalei: rašyk, ra
šyk, nes kas būtų, jei Naujienų 
nebūtų. Ne tai Tave, ne tai sa
ve, ne tai trečią asmenį dabar 
aš klausiu: bet kas gi būtų, jei 
Naujienose Juozo Pronskaus ne
būtų?! Mielas Juozai Pronskau, 
Tavo sukakties proga linkiu, kad 
Tu dar ilgai, ilgai būnum...

Tavo
Alfonsas Nakas

80 metelių - mielam 
Redaktoriui Juozui!
Tai vieni niekai I Kai žinai, kad 

buvai jaunas, buvai linksmas; 
daug dirbai — siekei mokslo, ra
šei linksmai, dar daugiau rašei 
rimtai! Dabargi, bičiuli Redak
toriau, pristabdykime savo dvi
račius, į senatvės pakalnę nu
riedėsime pamažu!?

Daug geros sveikatos, skaid
raus džiaugsmo ir supliekti visą 
šimtą metelių.

Linki — labai 
darbis

mažas bendra-

Kovo mėn. 1973 
Gulfport, Florida

Ed. Varekojis 
m.

• Apie Biržus yra dabar bo- 
balės, sugebančios varduoti gum
bus, skaudulius, lekiančią ugnį, 
antkryčius ir teip toliaus. Bo- 
balės tos, vedžiodamos su pirš
tu apie gumbą, šneka kaži ką. 
Arba kaži kokias maldas meta 
į vandenį, kurį paskiaus duoda 
sergantiems gerti...

M. Valančius,
(iš Palangos Juzė)

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusk knyga. Kaina $1.50

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

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

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

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.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

mas po du kartu, aprašant re- 
kordavimo ir leidinio technikinį 
personalą. Du Valeškos, Rudžiai, 
Skaisgiriai, Morkūnienės, Mor
kūnai... Argi nebuvo galima pa
rašyti, pavyzdžiui, Editor, o apa
čioj Leidinio redaktorius ir vidu
ry tarp abiejų eilučių — Vytau
tas Radžius ? Taip pat Proofrea
der, Korektorius Kazys Skaisgi- 
rys, bet ne du kartu Kazys Skais- 
girys, gretimose eilutėse. Ir pa
ti didžiausia nuodėmė, dėl kurios 
tiesiog protestuoju, tai libreto au
torės rašymas Bronė Buivydas. 
Negirdėjau, jog Lietuvoje likusi 
rašytoja, kada nors būtų vadinu
si kitaip, kaip Bronė Buivydaitė.

Nepaisant čia pareikštų kritiš
kų pastabų, leidinys geras, infor
muojąs žodžiais ir vaizdais. Tiek 
lietuviškai, tiek ir angliškai kal
bančiam, operą iš plokštelių be
klausant, bus ko pasiskaityti, 
operos turinį sužinoti, su atlikė
jų vardais bei veidais susipažinti.

Alfonsas Nakas

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

““ Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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mos, kur reikia dirbti, šiuo metu Lietuvių Bendruo
menėj yra tikrai pajėgių ir darbščių žmonių. Nauji 
žmonės, jau išeivijoje išaugę, eina dirbti su origina
liom idėjom, nekartodami politinėj akcijoj kitų var
tojamų metodų. LB darbininkai neina j tuos barus, 
kur kitų jau plušama. Priminęs Altą, V. Kamantas 
pabrėžė, kad JAV LB vadovybė praeitais metais 
bent kelis kartus siūlė jai bendradarbiavimą ir darbų 
koordinaciją. Deja, Altą tai atmetusi ir Bendruome
nę ignoravusi. Susidariusi įtampa labai kenkianti 
mūsų didiesiems darbams”. (Darbininkas, 1973 m. 
kovo 16-d., 5 psl.).
P. Kamantas pripažįsta, kad susidariusi įtampa j - - - .. - . .

kad ta įtampa nekenkia mažiesiems darbams. Jis turi su-

Mirė Kazimiera, Čepukas, mfet) teas ~

NAUJIENŲ raštinė atdara išskyrus sekmadienius, nuo
8 vai ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

1973 m. kovo |4-tą dieną siems parėngifna'nis. Tad vis- vėl Daugiau papasakok, 
amžinai kas ėjo “kaip ant sviesto”.

Mum, vaikam, nei į galvą ne-, 
atėjo, kiek triūso mūsų tėvams 
tie linksmi, sėkmingi parengi-i 
mai kaštavo. Mūsų vaikiški 
gabumai buvo įvairūs, bet ben-( 
dai viską sudėjus, padarėm ge
rą įspūdį. Tėvam buvo kuomi: 
pasidžiaugti..

Vienas kitas net turėjom 
ypatingų gabumų. Valerija čė- 
pūkaifė parodė nepaprastą ta
lentą groti smuiku. Skriausda- 
mi save, Kazimieras ir Ahge- 
lija nutarė tą dukrelės gabu
mą remti, tobulinti ligi aukš
čiausios viršūnės. Valerijai su
rado geriausius vietinius mo
kytojus. Gimnaziją baigus Va
lerija stojo į Northwestern Uni
versitetą ir ten pasiekė B A 
laipsnį, Muzikos Mokykloje.

Visą tą laiką Naujienų ir ki
tų didelių organizacijų kon
certuose lietuviai turėjo pro
gos išgirsti Valiūtės smuiką, 
kuris mum visiems vis daugiau 
Tr daugiau bei plačiau ausis, 
mintis, širdis džiugino.

Kai dukrelė pradėjo North
western Universitetą lankyti, 
Kazimieras čepukas vėl sukūrė 
naują organizaciją... lietuvių 
universitetus lankančių studen
tų draugystę, Lithuanian Uni
versity. Club (L. U. C.). Kaip 
Bijūnėlį, taipLUC, Naujienos 
rėmė naują organizaciją 
lėtiniai spausdino LUC 
rašytas lietuvių ir anglų 
miš.

Pirmieji susirinkimai, 
ma, vyko čepukų namuose, o 
draugas Kazimieras pridėjo, 
daug £erų, išmintingų minčių, 
Jpasiūlymaiš, kurių kėliais klu
bas galėtų žTngšhTūdtT. Ačiū, 
jam, tos dienos buvo vęrtmgęs-į 
hės. Sutikom naujų vienmin- 
aų&ūM. :::Li

Visą tą laiką musų dvi šei
mynos svečiavosi viena pas ki
tą. Draugiškumas tvirtas tarpe 
tėvu ir dukrelių. Ir kai mudvi > r , .i, s.iu' i *■■ j;.~,■ i susiradom sau gyvenimo drau; 
gus, tas taip senai įkurtas 
draugiškumas priglobė ir juos.

Mūsų tėvelis mirė 1945-tais 
metais. Draugai čepukai jją- 
fengvino Mamytės liūdesį. Kai 
gimė Jono ir mano sūnus, Ka
zimieras ir Angelija, taip kaip 
Valerija ir Walteris, priėmė 
Jonei] ir Kristuką taip pat kaip 
savo. Nežiūrint, kad Valerija 
vedė lietuvi p aš svetimtautį. 
Čepukai 
meile ir pagarba.

Dažnai mano Jonas ir sūnus 
klausydavo su padidėjusiomis 
akimis, kaip Kazimieras Če- 
pukaš pasakodavo, valgyda
mas pietus, įspūdžius ir paty
rimus šiame naujame krašte 
jaih atvažiavus iš Lietuvos, 
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Kazimieras Čepukas 
užmerkė akis, vos sulaukęs 90 
metų amžiaus. Jo dukrelė Va
lerija Čepukaitė - Cherry ir jos 

auga s Wklteris 
metų gimimo su

kaktuves paminėti šaunia va
kariene. Lėmė gyvenimas ki
taip. Jų tėvelis praleido kovo 
ketvirtą (lietuviams svarbias 
kazimierines) ligoninėj.

Vilių ir čepukų |gyvenimaš i 
buąo įvairiopai sujungtas nuo ! 

azimięro žmona 1 
Angelija ir mūsų tėvelis Juo-

gyvenimo 
rengėsi tas

kenkia didesniems darbams, bet jis klysta, jeigu galvoja,
kad ta itamna nokankin mOTiociomc dovhomc .Tie tnri on_ . \ i

. - _ r .... .. ii musų livrus juu-
prasti, kad didieji darbai susideda iš mažiukų. Jeigu įapas buvo kaimynai Lietuvoj.

Atvažiavę į Jungtines Valstijas, 
galop apsigyvenę Chicagoje, 
Angelija ir jos vyras Kazimie
ras bėi mūsų tėvelis, naujai 
apsivedęs su mūsų mamyte An- 
tąnina, vėl tapo kaimynais. Tą 
pačią dieną čepukai šventė 
dukrelės Valerijos krikštynas; 
Viliai vestuves, čepukai pa
kvietė jaunavedžius į Valeri
jos didžią krikštynų puotą. Ir 
taip prasidėjo mūsų ilgas ir 
draugiškumo pilnas gyveni
mas.

Čepukai, kaip ir Viliai, lankė 
bendrus parengimus, priklau
sė įvairiose organizacijose, ku
rių tarpe pirmeiliną buvo nau
jai įkurtas Naujienų laikraštis, 
kurį rėmė, kaip šėrininkai bei; 
bendradarbiai ir rašytojai.; 
Tuose užsiėmimuose žinojau 
draugą čepuką iš told, iš tė
velių pasakojimų apie jo darb
štumą, pasiryžimą kovoti dė
lei visų lietuvių gero. Arčiau jį 
pažinau kaip mano geriausios 
draugės tėvelį.

Taip Čepukai, taip mūšų tė
veliai turėjo savo dukrelėm tik 
vieną, dvigubą tikslą. įgyti kiek 
galima mokslo, kad mūsų gy
venimo sąlygos būtų bent kiek 
lengvesnės, negu jų buvo. Esi- 
lavinti bendri dailė bei lietu
vių kujtura, kad tas gyveni
mas Būtų pilnas, jautrus, reikš- • f mmgas. . _ ,

čepukai, mūsų tėveliai, kiti 
šiėūrvakarTnėš cbięagoš ,Ęetū- 
viai suorganizavo, vaikų “Bijū
nėlį”. Ten mes vaikai gavome 
lietuvių kalbos pamokas,, smui
ku grojimo pratybų, ęnorinį 
dainavimą ir dramos losimo 
Progų.

Valiūtė tūrėjo gražų,. stam
bų kontralto ,balsą; jai teko 
visos kontralto rolės. Birutei 
Briedžiu tei paskyrė soprano ro
les. Juozas Špetyla ir Petras 
Brazis dainavo, vyriuku balsų 
paskyrimus. Mano balsas bu
vo męnkas, tad man teko dra
matiškos charakterizacijos. Vi
si vaikai dalyvavome. O mūsų 
tėveliai rūpinosi organizacija, 
finansais, visomis smulkmeno
mis,kurios taip svarbios vi-
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mažieji darbai nebus atlikti, tai didžiųjų darbų niekas ne
pajėgs atlikti. Mažieji darbai yra didžiųjų darbų paruo
šiamieji darbai.

Filadelfijos lietuviams Kamantas sakė netiesų, kai 
jis tvirtino, kad JAV LB siūlė Altai “bendradarbiavimą 
ir darbų koordinaciją”. Bendruomenę užkariavę fronti
ninkai siūlė Amerikos Lietuvių Tarybai būti “lygus su 
lygiu”. Frontininkai mano ir manė, kad jie per Bendruo
menę galės primesti visiems Amerikos lietuviams savo 
valią. Kad Amerikos Lietuvių Taryboje yra organizaci
jų, kurios yra keliais atvejais galingesnės ir gausesnės 
negu JAV LB, tai frontininkai nenori girdėti Visi žino
me, kad Susivienijimas Lietuvių Amerikoj'e, Lietuvių 
Romos Katalikų Susivienijimas, Lietuvių Katalikų Fėde- 
racij’a, Amerikos Lietuvių Tautininkų Sąjunga, Lietuvių 
Socialistų Sąjunga skyrium yra galingesnės, negu JAV 
Lietuvių Bendruomenė. Tuo tarpu bendruomenės fronti
ninkai nori būti lygūs visoms toms organizacijoms kartu 
sudėj'us.

P. Kamantas pasigyrė, kad jie turi “naujų žmonių 
su originaliom idėjom”. Kokios gi yra tos naujos idėjds? 
Ar tai yra nauja savo valią bandyti primesti kitiems? Ar- 

viršžmogiu ir gud- 
igumą? Argi Ka

mantas mano, kad Amerikos lietuviai nežino ir nesupran
ta, ko frontininkai siekia? Diktatūrinėj santvarkoj ir 
diktatūrinėse organizacijose galima iš viršaus primesti 
savo valią, bet Amerikoje ir toks dalykas yra sunkus. Fa
natiškų frontininkų grupelė netenka pasitikėjimo pačioje 
bendruomenėje. Vidurvakarių valstybių frontininkų vi- 
zyris jau ir Cicero nustojo savo galios. Anksčiau jo klau
sė, o šiandien jau nebeklauso. Jeigu nepakeis savo takti
kos, tai ateityje lietuviai dar mažiau jo klausys.

Kėsintis į laisvinimo darbams skiriamas aukas kurį 
aiką Amerikoje buvo naujas dalykas. Tai buvo kitaip, 

negu didelė Amerikos lietuvių dauguma daro. Bet tokios 
apgaulės Amerikos lietuviai nepakęs. Paskyrimas atsto
vų prie JAV “užsienio reikalų ministerijos” yra naujas 
dalykas, nes tokios ministerijos Washingtone nėra. Tas 
bendruomenės atstovas gali būti labai darbštus ir. išradin
gas, bet JAV “užsienio reikalų ministerijos” jis neras. 
Bendruomenės atstovai galėjo praeitais metais pakenkti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovams būti priimtiems 
Baltuose Rūmuose, bet kitą kartą jau nepakenks.

Jeigu frontininkai nenusileis ant žemės ir nesitars su 
didžiosios Amerikos Lietuvių organzacijom, tai patys

Bendruomenės vadų “naujos idėjos”
Praėjus vasario mėnesiui ir pasibaigus Lietuvos ne

priklausomybės minėjimams, galime pagvildenti įtakin
gesnių lietuvių visuomenės veikėjų pasakytas kalbas ir 
panagrinėti labiausiai lietuviams rūpimus klausimus. Iš 
kalbų ir paskelbtų pareiškimų matome, kas kam labiau
siai rūpi, kuriais keliais šiais metais rengiamasi žings
niuoti, kas rengiama Lietuvos laisvinimo byloje, kas da
roma šalpos srityje ir visa eilė kitų lietuviams rūpimų 
klausimų.

Philadelphijos lietuviai šių metų vasario 18 dieną 
Lietuvių klubo patalpose suruošė didesnį nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimą. Gražią kalbą minėjime pasakė 
JAV informacijos įstaigos viršininkas Frank Shaeks- 
peare, Pennsylvanijos gubernatoriaus specialiai lietu
viams parinkta juoduke Dolores Tucker, einanti valsti
jos sekretorės pareigas; Philadephijos miesto mero įga
liotinis Fr. Rizzo, latvių ir lenkų organizacijų atstovai ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos pirmininkas Vy
tautas Kamantas. Visi kalbėtojai, įskaitant ir ponią Tuc
ker, gražiai pakalbėjo apie Lietuvą ir pareiškė vilties, 
kad lietuviai atgautų laisvę, kaip ją paskutiniais me
tais yra atgavusios kitos tautos.

Lietuviams, žinoma buvo įdomiausia išgirsti Vytau
tą Kamantą. Jis ilgus metus buvo labai dideles ambicijas 
turėjusio Stasio Barzduko dešinioji ranka. Barzdukas jį 
įpiršo JAV bendruomenės vadovybėn, kad būtų tęsia
mas dar Lietuvoje pradėtas ardomasis darbas ir Ameri
koje, dėl pačių katalikų didelio neryžtingumo gana sėk
mingai vedamas. Ta barzdukinė politika gerokai apardė 
katalikų judėjimą pačioje Lietuvoje, dar daugiau ji pa
kenkė Amerikos katalikams pačioje Amerikoje. Ameri
koje katalikai sudaro didelę dalį lietuviškos visuomenės. 
Pakenkę katalikams, jie kenkia ir visų Amerikos lietuvių 
veiklai.

Pranciškonų New Yorke leidžiamas Darbininkas ši
taip svarbiausias p. Kamanto mintis išdėstė:

“Suminėjęs priemones lietuvybei išlaikyti, (Ka
mantas) pateikė vaizdžią mūsų pastangų dėl Lietu
vos laisvės analizę. Toliau jis teigė, kad Lietuvių Ben
druomenė aktyviai reiškiasi Lietuvos laisvinimo pa
stangose dėl to, kad ji yra Vliko paskelbtos chartos bendTuomenininkai pradurs burbulą, išleis orą, kaip jį 
Įpareigota tai daryti ir kad mūsų sąlygomis ne viena išleido Ciceroje ir Marquette Parke, ir privers Teškėti 
institucija nepajėgs aprėpti visų Lietuvos laisvinimo 
darbų. LB eina veikti ten, kur tebėra gūdžios tuštu- valios neprimes.

gi naujas yra pasiryžimas skaityti save 
resniu už didelę Amerikos lietuvių daugumą? Argi Ka-

bendros kalbos. Amerikos lietuviams frontininkai savo

, nuo- 
žinlaš, 
kalbo-

žino-

“Apie juoduku New Jersey 
valstijoje, kuris gražiai kalbė
jo lietuviškai.

“Apie kelionę j vakarus, kai 
Kazimieras, ieškodamas ge
resnio darbo atlyginimo, nuva
žiavo j Arizoną. Koks ten ta
da buvo gyvenimas. Kaip vie
ną dieną, kai čepukas ir drau
gas, ištroškę pavėsyj sėdėjo 
ir arbūzą valgė. Kaip du Indi- 
jonų vaikučiai žiūrėjo prašah- 
čioni akimis j juos. Kaip jiedū 
pasiūlė vaikams arbūzo dalį ir 
visi keturi jį valgė... ir tik ta
da pamatė suaugusį Jndijoną į 
juos rimtai ir piktai žiūrintį, 
ilgu šautuvu rankose. Lietu
viai aiŠkincfei, kad nieko blo
go nemanydami, vaikus iš mei
lės vaišino. Bet Indijonas to
kio jųjų pasiaiškinimo nebojo 
ir vistiek šovė. Kulka prašvil
pė tarp čepuko ir draugo gal
vos, spirgindama ausis. Tik 
po to išsigandę lietuviai suži
nojo, kad iš užpakalio pikta gy
vatė į juos kėsinosi”.

Čepukas užsidirbo gerą algą 
Jerome, Arizonoje, kur jis aš
trino grąžtus vario kasyklai; 
jo darbas buvo įvertintas; bet 
Jerome nebuvo jo namai. At
vyko jis į Chicagą. čia jis ra
do didesnę lietuvišką veiklą ir 
susitiko Angeliją.

žingeidžius istorinius įspū
džius pasakodavo mums drau
gas čepukas. Suseidavom daž
nai. Progų netrūkdavo. Po 
Angelijos skanių vaišių, čepu
kas lošdavo čekeriais su mūsų 
sūnumis. Jų abu seneliai buvo 
mirę prieš jų gimimą. Kazi
mieras Čepukas pripildė tą 
jiems lemtos dalies trūkumą.

Linksmos buvo tos valandos. 
Bet buvo ir liūdnumo. Mirė 
Kazimiero čepuko mylima An
gelija. Mirė mūs Mamytė Mi
rė ir mūsų tėvelio sesuo Aneli- 
ja Jūrgelidnienė. Palikę naš
liais, Kazimieras Čepukas ir 
mūsų dėdė. Jonas Jurgelionis 
atnaujino ilgai trukusią drau- 
gy’stę. Kur vienas buvo, buvo 
ir antras. .Lankė kartu Lietuvių 
Tautines Kapines. Paskui už
sukdavo į lietuvių piknikus 
skersai kelio. Jie važinėjo per 
artimas valstijas, net nuvažia
vo į Tampą, Floridą mūsų, tė
velio pusbrolį Antaną WTllį ir 
jo žmoną. Onutę aplankyti.

Visą laiką be pertraukos če
pukas dalyvavo lietuvių orga
nizacijose, aplankydavo drau
gus patekusius ligoninėn, rašė 
straipsnius Naujienoms, daž
nai ragino mane nenustoti ra
šius.

Atleisk, drauge čepukai, 
kad nebojau tavo tokio gero

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis
II — dalis

1b
Visa savo laikysena jis darė visiškai suak
menėjusio biurokrato išvaizdą. Jis baisiai 
nemėgo klaipėdiškių ir visame pasitarime 
tą pakartotinai aiškiai pabrėžė. Jam buvo 
visvien ar su juo kalba Boettecherio arba 
Brūvelaičio direktorijos narys.

Feterauskas buvo visose derybose, ku
rios vyko su Vokietija dėl Klaipėdos kraš
to apdraudimo įstaigai priklausomų sumų, 
kurias kraštas turėjo gauti ryšium su kare 
sužeistųjų aprūpinimo paėmimu, lietuviš
kos delegacijos pirmininkas. Kaip tokiam, 
jam pavyko visas derybas su Vokietija su- 
sstabdyti. ir tokiu būdu Klaipėdos krašto 
.apdraudimas kompensacijos iš Vokietijos 
nebuvo gavęs.

Klaipėdos krašto apdraudimo įstaiga ir 
atitinkančios Vokietijos įstaigos išskaičia
vo pagal tam tikrą abiejuose kraštuose vei
kiantį indeksą tam tikrą sumą, kuri siekė 
kelis inolijonus litų. Tūbeliui pirmininą- 
kavimą pavedus Feterauskui, šitas išskai
čiavo sumą, siekiančią net dešimtis mili
jonų litų. Pranešus apie ftii Tūbeliui, jis 
nepaprastai susižavėjo gaunamais iš Vo
kietijos milijonais ir sutiko su Feterausko

apskaičiavimo metodu. Pastarasis savo 
apskaičiavimo metodą palaikė, jokiais bū
dais nebuvo galima į jį paveikti jo reikalau
jamą sumą sumažinti. Vokietijos įstaigos 
net sutiko mokėti tris milijonus litų su 
viršum, bet Feterauskui nenusileidus, de
rybos buvo pakartotinai pertrauktos ir 
prieš porą metų visiškai nutrūko.

Mano tos dienos pasitarimo tikslas bu
vo surasti su Feterausku kokią nors plat
formą dėl ev. dery bų atnaujinimo. Pirmoje 
eilėje reikėjo susitarti dėl pačios sumos, 
nes Feterausko išskaičiuota suma nebuvo 
palaikoma nei Klaipėdos krašto įstaigų, nei 
pripažįstama vokiečių delegacijos. Pasku
tiniuose pasitarimuose iš vokiečių pusės 
buvo pasakyta, jog pasitarimai gali būti 
atnaujinami tik tuomet, kai Lietuvos vy
riausybė prisitaikys galiojančioms Vokie
tijoje ir Klaipėdos krašte normoms, bet 
nereikalaus fantastišką sumų.

Feterauskas bet buvo įsikalęs į galvą, 
jog jo išskaičiuotas reikalavimas yra pa
matuotas ir jokiu būdu nesutiko nusileisti. 
Viso pasitarimo išdava buvo: negalima, 
neįmanoma, mes tikrai apskaičiavome ir 
panašiai. Klaipėdos krašto įstaigos norin
čios padovanoti vokiečiams milijonines 
sumas; keista, kad ir direktorija palaikan
ti tokį nepamatuotu pasiūlymą, vokiečiai 
turi nusileisti ir tt. Pasikalbėjimas tęsėsi 
apie tris valandas, bet be mažiausio rezul
tato. Juo ilgiau kalbėjome, juo daugiau 
užsispyrė Feterauskas. Galiausiai nebeli

ko platformos tartis, nes Feterauskas pra
dėjo koliotis.

Dvi dieni jau pakartotfA'ši buvome gir
dėję iš Tūbelio: pamatysimė, pažiūrėsime 
ir panašiai. Bet Tūbelis buvo asmuo su tam 
tikra politine ir administracine civilizaci
ja, visgi norėjo ir stengėsi savo neigiamą 
atsakymą kiek sušvelninti. Fėteraūškaš 
betgi maurojo kaip dramblys porcėlano 
krautuvėje, kai tik išgirdo, jo^ ir direk
torija yra nusistačiusi jo apskaičiavimo 
metodą kvestionuoti ir jį paveikti priei
nant prie sumos, kurią Vokietija norėjo 
sumokėti.

Galiausiai nieko nebeliko, kaip atsis
veikinti. Apgailestavau, kad abrųturėjo
me tokiam bergždžiain ginčui praleisti taip 
brangų laiką ir kad tokš rtepepraštas ir ne
pamatuotas užsispyrimas jokiu būdu nega
li padėti prieiti prie krašto politikos šuhor- 
malizavimo.

ką mes turime bėhdrO sū tais krašto 
vokiečiais”, piktu balsu surlkū Feteršus- 
kas.

Tamsta turbūt užmiršti, kad Klaipėdos 
kraštas priklauso Lietuvos suverenumui ir 
kad mūsų kaip valdžios pareiga yra elgtis 
teisingai. UŽ Klaipėdos kraštą mes turime 
rūpintis taip pat kaip už visą valshbę”, at
sakiau.

“Tegul jie visi eina po velnių”, suriko 
įkaitęs Feterauskas. “Mes ir be jų galime 
gyventi“.

“Jeigu visi Lietuvos pareigūnai taip kal
bėtų ir elgtųsi kaip Taūisfa, tuomet kraš
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tas tikriausiai greitai nueitų po velnių”, 
atsakiau ir atsiiveiki’nęš išėjau.

4į)ie pasikalbėjimą tuojau pranešiau 
Mašalaičiūi. rtlkoji eminencija klausėsi 
protarpiais galva virpėjo ir rankos drebė
jo, žadjo apie tai pranešti pirmininkui. 
Pasakįau, kad, pagal mano nuomonę, Fe- 
teraūšką gali paveikti tiktai griežtas pir
mininko įsakymas koreguoti savo nūsištš- 
tymą. . Nors tuo Teikalu kitais metais dar 
keletą kartų $u Tūbelių kalbėjau, iš Tūbe
lio pusės nieko nebuvo ė/nonm, .nes Fete
rauskas liko nepajudinamas, dal jis ir su 
manim taįp arogantiškai kalbėjo, turėda
mas jau pioiuet pirmininko paramą?

Šitą klausimą vėliau pakartotinai iškė
lė Baldžiaus direktorija Ir šėlfnbTis, bet Ir 
be teigiamo rezultato, nors tuo laiku ga
lėjome kiekvieną dieną užvesti naujas de
rybas ir prieiti prie susitarimo ir išgauti 
kelis milijonus litų. Ir Seimelyje fenvo pa
kartotinų interppfiadju; tuo reikalu užsi
ėmė ir kelet| vėlešhiė kuberhatorių. Fr vi
suose kare sužeistųjų^ susirinkimuose tas 
reikalas buvo pakartotinai linksniuojamas 
ir centro vyriausybei darė daug politinio 
minuso. Gubernatoriai nuolat gaudavo 
tokios rūšies pareiškimų, kurie su jų tei
giamu pasisakymu buvo persiusti (centro 
vyriausybei, Bet fee teigiamo reeūltate.

Atrrodo, kad Tūbelis rėmė Feterauską, 
manydamas, kad belaukdamas jis visgi iš
loš keletą milijonų litų daugiau. 0 tuo 
tarpu jis numirė.

Anot vietinio veikėjo Jono Kybranco

posakio, čia vėl pasireiškė “ana hemato
ma juodoji ranka, kuri stabdo visus tei
namus dalykus”.

Ligi Klaipėdos krašto aįskyruno nuo 
Lietuvos ir prijungimo prie Vokietijos šis 
klausimas nebuvo sutvarkytas.

kAUNČ PASITARlMt IŠDAVOS

Sugrįžę į Klaipėdą, sudarėme mūsų 
Kauno kelionės pasitarimų Balansą. Mūsų 
audiencija pas valstybės pfezidentą, iri Igi 
pasitarimai su ruinisteriu pirmininku aiš
kiai parodė, kad centro vyriausybė neturi 
Jokio politinio konstruktyvinio plano, ku
ris, nori ik sunkiai, bet pamažu yęstųorie 
Klaipėdos krašto politinio dangaus išblai- 
vejįimo ir politinės padėties stabilizavimo. 
Toliau matėme, kad visa Centro vyriausy
bės politika buvo vedama grynai gaivališ
kai,. visi ekonomiški reikalai buvo diktuo
jami Tūbelio ir kad visą padėtį žymiai pa- 
shhkina kai kuri ėkonoTUinių organizacijų 
ir ce'htro vyn&ntyroes pareigūnų užsispyri
mas. Labai aiškiai matėme, kad guberna
toriaus rolė Kaune yra lygiai “zero” ir kad 
jo pakartotinai daryti pažadai yra vandens 
burbulai, kurie išyrk jau prie senojo rube- 
žiaus. Iš visų pasikalbėjimų buvo galima 
spręsti, kad netrukus vėliausiai po naujų 
rinkimų, susidarys naują politinė padė
tis, kuri pareikalaus užleisti direktariją 
selihelib patikimiems asmenims. Todėl 
visos direktorijos narių nuomonė buvo to- 
kiš:

(Bus daugiau)



PR 8-8229

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIM 
f* MRKL1S LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Rsrz. tol. 2394683

DU K. G. BALUKAS 
AKOMR1JA lit MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildins). TsL LU 5*446
Priima h grynus pagal anai tarimą 

aei neatsiliepus MtamnmU 374-8012

totof.: PRupsct8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

r <i • kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
natai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir aekmad. ofisas uždarytas.

Ras. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpubNc 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR 8LAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695*533 

Fox Valley (Medical Center 
860 SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

3434 WEST 71at STREET 
Ofisas: HEmlsck 4-5849 

Reside 388-2233
OFISO VALANDOS: 

irmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL 
«ntfad.. penktadieni nuo 1—5; tree. 

. šečtad tiktai susitarus. „

Rez4 GI 8-0873

DR. W. HSiN -HŠtNAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

0132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
•'tdsndos pagal sušitsrirpa. Jei neat- 

aitiėpia skambinti Mt 34XMT.

dt NINA KRaUCEL- 
KRIAUČEUONAlTt 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Se. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 52*70.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J, MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71tf STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
rjrto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
optometRistaš

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SHBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 it St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
, Rez. tel.: WA 5-3099

DR VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak šeštadie- 
diais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
. pagal jusįtatima....

V; Tvmosoms, M. Dm S. C.
CH If t) R5A S 

2454 WEST TTst JtftEET
Ofiso telef< HEmlock *2123 ,
Imrfd. telef.: Glbson 8*195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
HA ORTMOPEOAS-PROTEZISTAS

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

(Arch Supports) ir t. t
Va!.: g—4 {y 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURU GARSINASI 
•NAUJIENOSE".-GERIAUSIA 

PASTSEKTlfA WENVJA

Lietuviai mokslo
• pasaulyje

P. E. Šimonis iš Vakarų Vo
kietijos yra vienintėlis lietuvis 
praeitais metais spalio 19-22 d. 
New Yorke išlaikęs vaikų gydy
tojo specialybės egzaminus 
(American Board of Pediatrics, 
Ine.).

M. A. Bartušis, gimusi 1930 
m. Pennsylvanijoje, 1956 m. bai
gusi mediciną Women’s Medi
cal College, išlaikiusi psichia
trijos gydytojos specialybės eg
zaminus ir esanti pakelta j Fellow 
narius, dabar besiverčianti pri
vačia praktika Morrisville, Pa., 
padarys pranešimą paie moteris 
psichiatres 126-tame metiniame 
American Psychiatric Associa
tion suvažiavime, kuris įvyks ge
gužės mėn. 7-11 Honololu mieste

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

KO Y R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Karlam Ava. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČtA 
2443 WEST 63rd STREET 

8-0834

MOVING 
Apdraustas parkraustymas 

iŠ įvairiy atstumy. 
ANTANAS VILIAAAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontįer 6-1882

Sophie Barčus
radijo Šeimos valandos

Visos programos iš W0PA, 
1496 kil. A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60829

A FORESTS FUTURE
I* IN YOUR HANDS

Bmry was, every abcob, 
mJ war wiidliie Japsad es

you ssMpptmaec 
Bhbok So pfeatw idOov 

Smokey’• ABC* Ahrifs

Havajuose. Ji yra narė AP A į 
I Task Force on Women.

American Psychological Asso
ciation paskelbė naujai nuo sau
sio 1 d. priimtus narius, kurių 
tarpe yra penki lietuviai; Algir
das S. Fedoravičius, Marylin No
vak Matekunas, John Kačinskas, 
Robert Francis Sabalis, Peter 
Wliliam Zinkus; ir nepilnus na
rius (associate member), ku
rių tarpe yra trys lietuviai: 
George Richard Gedvilas, An
thony David Lutkus, Donald Sta
nislaus Traškus. Nors psicholo
gai iškelia žmogaus individualu
mą ir jo šaknis, visdėlto dėl įvai
rių priežasčių tik vienas iš aš- 
tuonių rašo lietuvišką ir lietu
viškai savo vardą. Pas lenkus šis 
lenkiškumo procentas žymiai di
desnis. Ar tai nebus to naujo 
etniškumo pripažinimo išdavą, 
kuri lietuviuose dar plačiau ne
pasireiškė...

Algis Mickūnas ir John Oast- 
ler iš Ohio University (filosofi
jos profesoriai) paskelbė straips
nį apie suartėjimą, kur bando
ma įrodyti jog tarp lingvistinės 
analizės ir fenomenologinio tyri
mo nėra esminių skirtumų, o tė
ra tik šalutiniai. Straipsnis at
spausdintas leidinyje Philosophy 
and Phenomenological Research, 
tomas 33, nr. 2 1972 m. gruodžio 
mėnesį. Lingvistinė analizė yra 
šiandieninė madinga srovė filoso
fijoje, kuris iš esmės yra a prio
ri deduktyvinė galvojimo siste
ma, o fenomenologija, savyje tal
pinanti egzistencializmą, yra a 
posteriori induktyvinė sistema. 
Tai .amžina įtampa Vakarų filo
sofijoje: ar tikėti protu, ar po-
jūčiais?

Algis Mickūnas su savo ben
dradarbiu gal net perdideli op
timistai, maną jog galima susės
ti prie bendro stalo filosofijoje, 
tačiau svarbu tikrai pasidairfyti 
ir pamatyti ar haiijos sintezės 
jau pradeda rodytis. Mickūno 
neapsižiūi-ejiinas yra kaip ir kitų 
filosofijos populiarintojų lietu
vių kalboje, jbg jie nesusipažis- 
ta su Jono šepečio veikalu Criti
que of Relativity Theary, prieš 
kelis metus išleistu Thė> Philoso
phical Library New Yorke. Kas 
kitas, jei rie'Tiėtuviš filosofijos 
dėstytojas ar populiarizuotojas 
turėtų pirmas pastebėti šį mo
numentalų darbą, kuris vis dau
giau ir daugiau yra visuotiniai 
priimamas.

Saulius šimoliūnas
. r 4 .... -

MIRĖ KAZIMIERAS 
ČEPUKAS...

(Atkelta iš 4 psl.) 
patarimo! Vasarą augindavau 
daržovės ir pašidalihdavom 
daržo vaisiais su čepuku, Wal- 
teriu, Valerija. Kas metą bū
davo čepukas nustebintas, ko
kie milžiniški mūsų burokai, 
iš kurių Valerija jam barščių 
sriubos išbirdavo. Ir kai mūsų 
sūnus pradėjo augštėsriės mo
kyklas, grįžau ir aš į kolegiją. 
Po tiek metų įsigijau ir aš B. A. 
laipsnį, galop išpildžiau tėve
lių troškimą ir užsitarnavau 
draugo čepuko pagyrimą. Ne
buvo laiko rašyti. Kas žino? 
kiek praleistų progų būčiau ga
lėjusi kaip nors papildyti?

Rašau dabar, mūsų mielas 
drauge Kazimierai, šis yra 
mūsų viešas pagerbimas vieno 
Chicagos — pionierių — lietu
vių didvyrio, inteligento rašy
tojo, Organizatoriaus, visad 
Lietuvos labui ♦tikėjo. Taip 
pat viėšd užuojauta dukrelei 
Valerijai, žentui Waltetiui, 
draugams ir giminėms.

Mūsų pačių liūdesį bėiit kiėk 
palerigvina mintiš. kad niėš 
rtėi viėhns progos neprdfeuftim 
tau asmeniškai išrėikšti mūšų 
didžią nhėilę, mūšų gilią pagal
bą. Ilsėkis ramiai, drauge, tiek j 
daug metų žmonijos gerui pa-l 
skyręs.

Suzatui — Viliute Šehiueer I

4 40 centnerių sniego sluoks
nis hektarui dirvos duoda apie 
1000 tonų ėandėns (10 kibirų 
kiekvienam kvadratiniam me
tini) .

Fš CHICAGOS IR] 
APYLINKIŲ 

Badosi peiliais dėl vyrų
Sekmadienio rytą 27 metų 

Mae Herron peiliu dūrė 29 me
tų Yvonne Carter ir vietoje ją 
užmušė.

Abi dalyvavo viename pobū
vyje, kuris tęsėsi iki ankstyvų 
ryto valandų. Visas šeštadie
nio vakaras buvo gražiai pra
leistas, bet sekmadienio rytą 
minėtos dvi moterys virtuvėje 
pradėjo bartis, žodis po žo
džio, viena griebė peilį ir smei
gė antrajai į krūtinę. Policija 
nustatė, kad moterys susibarė 
ir susibadė dėl 34 metų am
žiaus Michael Mitchell. Panelė 
Herron manė, kad jis tiktai jai 
tepriklausė, bet ji patyrė, kad 
ir panelė Carter turi į jį pre
tenzijų.

Dfirusioji peiliu turės aiš
kintis teisme. Nelaimė įvyko 
pietryčių Chicagoje.

Chicagos traukinys 
nušoko nuo bėgių

Ohio — Chicago keleivinis 
traukinys East Palestine stoty
je nuvirto nuo bėgių ir sužeidė 
didoką keleivių skaičių.

Vienas keleivis užmuštas, o 
sužeisti^ skaičius siekia 19. Su
žeistųjų tarpe yra 6 čikagiškiai, 
važiavę iš Pennsylvanijos. Ne
laimė įvyko dėl iškritusio snie
go.

Pardavinėjo nesveikų mėsą
Pabrangus mėsai mieste, či- 

kagiėčiai važinėjo į Lementą, 
kad galėtų nusipirkti “piges
nio steiko”. Pasirodo, kad to
kiu skerdiku buvo 55 metų 
airtžiaus EarI Klihg, Lemonte 
turįs sSvo ’farmukę ir “sker
dyklą”.

Atsakomingi sanitarijos pa
reigūnai nustatė, kad Klingas 
skerdžia galvijus ir pardavi
nėja įvairią mėsą neturėdamas 
tam tikslui leidimo ir neprisi
laikydamas nustatytų sanitari
jos taisyklių;

Atsakomingi pareigūnai po
licininko lydimi, nuvažiavo į 
Klingb “skerdyklą”, kad pa- 
tikriritų, ką jis skerdžia ir kaip 
pardavinėja. Inspektoriai, nau
dodami stiprų žiūroną, iš tolo 
matė, kaip Klingas skerdė gal
vijus savo kieme, kaip raišio
jo mėsą po medžių šakomis ir 
kaip jis atvažiavusiems pirkė
jams atplaudavo po gabalą pa
geidaujamos mėsos.

Policija ir inspektoriai rado 
didoką kiekį kaulų, gulinčių ■ 
. ■ ■■■* iii . , . * •

Sprinkle pork with sugar, 1 teaspoon got and soy Mtta. 
Toss: let stand H hour. Stir eggs with 1 tahleapooa waiau, Bl*

, until browned. Remove meat tram 
f earn ofl. Add onion, green pepper. 
, stirring frequently, tmtft onto* hM 
tether 4 teaspoons corn stank, 2 tea- 
ster. Add with rinegar and earn syxwp 
ook, stirring oOnstanUy, «ktil MMO

JM* pork. Stamar 15 minutes. Makes 4 sentnes.

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 09th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
Ubas SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Mitts, III. 974-4410

Pa J. RIDIKAS
3354 Se. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911
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netoli Klingo tvartų. Visur bai
si nešvara, dtt^bė musių ir 
kitokių gyvių. Policija suėmė 
Klingą ir patraukė teisman už 
skerdimą ir mėsos pardavinė
jimą be leidimo.

Inspektoriai pataria šitokiu 
būdu mėsos nepirkti, nes labai 
dažnai ji gali būti jau sugedu
si. Kartais mėsai skerdžiami 
nesveiki galvijai. Paaiškėjo, 
kad Klingas jau porą kartų bu
vo baustas už panašų skerdimą 
ir pardavinėjimą.

— Teisėjas Sidney A. Jones 
Jr. buvo patekęs bėdon, kai jis 
buvo sustabdytas prie 56-tos ir 
S. Michigan. Pas jį buvo ras
tas revolveris ir jis turėjo būti 
patrauktas teisman už ginklo ne- 
šiojimą be leidimo. Bet teisman 
jis vis dėlto netraukiamas. Tei
sėjas pareiškė, kad jis reika
lingus leidimus turėjo. Pas jį bo- 
vo Chicagos miesto Illinois vals
tijos leidimai. Ginklą jis vežė 
savo draugui, kuris Afrikos me
todistų maldykloje eina atsako- 
mingas pareigas, bet jis tuo me
tu į bažnyčią neatėjęs ir teisė
jas negalėjęs ginklo jam įteikti.

— Chicagos aldermanai vis 
aiškiau pasisako už tai, kad lei
dimai ginklam laikyti būtų gero
kai suvaržyti šiandien daugelis 
žmonių turi ginklus, kuriems jie 
visai nereikalingi. Tuos ginklus 
jaunikliai dažnai pavogia ir nau
doja žmogžudystėms.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Jūs didžiu kovą vargy iškentėjote. Ii dalies dėl to, kad išgėdinimo 
ir vargy pavyzettiu pastojote, ir ii dalios dėl to, kad draugais stojote* 

ty kurie taip pat buvo vartojam*. Ebr. 10:32, 33.

Tvirčiausi broliai reikalauja pageltos, padrąsinimo ir pašalpos kitą. 
Dievas taip patvarkė, kad mes patys nesijaustume savyje užsiganėdinę ir 
matytame, kad mūsų tinkamas pasirėmimas ant Viešpaties vistiek reika
lauja bendradarbiavimo, padrąsinimo, simpatijos ir meilės iš Viešpaties vy- 
nyčioje dirbančiųjų bendradarbių. Kur rasime tokį, kuris, iškentęs dienos 
karštumą ir koki laiką ištarnavęs Evangelijos tarnyboje, dar nepritartų 
šitam pareiškimui? Taigi čia yra būdas, kuriuo daugelis Dievo žmonių, 
neturinčių gabumų ir progps tarnauti, gali stotis bendradarbiais fr pagel- 
bininkais Evangelijos darbe.

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

8V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
l»z 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SUSIRINKIMŲ 
pranešimai MAŽElKAsEVANS

— Žemaičiai Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinKimas įvyks kovo mėn. 
21 dieną 7:00 vai. vak. Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd Št. Nariai kvie
čiami aptarti klubo reikalus ir laikas 
yra užsimokėti nario mokesčius. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Renė Didžgalviertė, rast

— Humboldt Parko Lietuviu kldBo 
mėnesinis narių susirinkimas jvjks 
trečiadienį, kovo 21 dieną, 12:15 vai. 
popiet Almera Simons pąrkelio sve
tainėje. 1640 N. Drake Ave. Nariai ir 
narės prašomi atvykti. Po susirinki
mo bus vaišės.

W. Mankos, rast.

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos eilinis narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, kovo 23 d. 8 v. vak. 
Hollywood svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
Nariai malonėkite, atsilankyti jr ap
tarti draugijos reikalus, kuriu yra 
daug. Po susirinkimo bus vaišės.

Eugenija Stfungys, rast.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

— Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je 6-toš Apskrities valdybos ir kuo
pų rinktų atstovų susirinkimas įvyks 
kovo 25 d. Chicago Savings and Loan 
patalpose, 6245 So. Western Ave., 
3:00 vai. p. p. Kviečiame visus būti
nai dalyvauti šiame svarbiame susi
rinkime, Kviečia

SLA 6-tos Apskrities Valdyba

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kultū
ros klubas turės kauliuku žaidimą 
“Bunco Party”, kuris įvyks sek
madienį, kovo 25 d. 2 VaL popiet Hol
lywood salėje, 2417 w, 43rd, St. .Bi
lietai bus gaunartii priė (ėjimo. Ko
misija kviečia visus atsilankyti, sma
giai .praleisti laiką ir gauti gražių do
vanų. A. k.

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

MODERNIBKUS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: 

Chicagos 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI. 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
330" So. LITUANICA AVENUE. Phnoe: YArds 7-3401

BUTKUS - VASATHS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Iii. Phone: OLynapic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. PhoM: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139



Popai mokslo knygas vagia
Du popai pramoko senas ir 

labai vertingas knygas vogti. 
Šis burliokiškas paprotys jiems 
atnešė tūkstančius dolerių, 
bet buvusieji dvasiškiai prilipo 
liepto galą. Iš Yale universite
to specialiai saugomos biblio
tekos jie pavogė kelias labai 
senas knygas ir atvežė i t.hica- 
gą parduoti, bet Chicagos po-j 
licija jiems prispaudė uodegų.

Buvęs sentikiu popas Micha
ilas Hubak. pasiekęs rinito 46 
metu amžiaus susidėjęs su jau
nu 21 jnetų popuku Stepan 
Čiupo. paskutiniais keliais me
tais iš Yale universiteto knygy
no pavogė kelias iUMl metu se
numo knygas, vadinamus uni
kumus. Iš universiteto knygy
no jie išnešė 1665 metais spau
dinių “Atlas del inundo el aqua- 
do” (Pasaulio vandenų atlasas). 
Be šio seniausio atlaso, jie pa
vogė 1778 metais spausdintų lo
tyniškų knyga “Civitates Orbis 
Terrarum” ir 1814 metais 
spausdintą “General Atlas” ir 
prieš porą šimtų metų spaus
dintų “Zee Atlas”, “Germanis 
interior” ir “American Atlas”.

šias knygas buvę popai išne
šė iš knygyąo 1970 — 72 me
tais po vieną iš karto, kad re
tas knygas saugojantieji sargai 
nepastebėtų ir jų nepasigestų. 
Visas minėtas knygas “didžio
jo mūsų kaimyne” ainiai at-

ibet senų knygų pirkėjai, mo
kėdami tūkstančius kartais 

| pareikalauja metrikų arba nuo
savybės dokumentų.

Chicagos senų knygų pirk
lys apžiūrėjęs atneštų turtų, 
sutiko sumokėti buvusiems po
pams net $6.000.00. Bet senų 
knygų pirkliai nori knygas ap
žiūrėti, patikrinti, kad kartais 
[nebūtų koks falsifikatas. Ha
lini! Barker bendrovės atstovai, 
patikrinę knygas, tuojau jas 
pasiūlė Yale senų knygų kny
gynui minėtas knygas įsigyti. 
Senų knygų pirkliai žinojo, 
kad Yale universitete yra pati 
didžiausioji senu atlasų biblio
teka. Jie nurodė, kokias kai
nas siūlo ir parašė, kiek už tas 
senas retenybes norėtų gauti.

Atsakomingas Y’ale knygyno 
pareigūnas, patikrinęs knygy
no kartotekų, tuojau Chicagos 
pirkliams atsakė, kad tokių 
knygų jie nepirksiu, nes savą 
bibliotekoje tokias knygas jie 
jau turi. Jos buvo įsigytos šio 
šimtmečio pradžioje. Prane
šęs Chicagos senų knygų pirk
liams , kad knygos nereikalin
gos, bibliotekos vedėjas po ke
lių dienų vis dėlto nutarė pa
tikrinti, kaip tos knygos atro
do. Jis jų nerado toje vietoje, 
kur turėjo būti. Pradėjo tik
rinti visas bibliotekos lentynas, 
bet minėto atlaso neberado.

ANTANAS SMETONA,

gerai įvertintas amerikiečių kritiką, duos koncertą kovo 24 d., 8 vai. vak.
Jaunimo Centro didžiojoje salėje. Bilietai platinami Marginiuose. Telef.

PR 84585. .........

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

GRINDERS MACHINISTS
Full time position open for expe
rienced precision grinders and ma
chinists.

• PRECISION MACHINISTS
• SURFACE GRINDERS

• INTERNAL GRINDERS
\ • EXTERNAL GRINDERS.

Steady work. Full benefits including i 
profit sharing. Air cond. shop.

Phone for interview:
BRONSON A BRATTON, INC.

5161 So. MILLARD
735-6200

MACHINE OPERATORS. AND 
SET UP MEN

Must be qualified to operate New 
■ Britain and Davenports. Good star- 
; ting pay and good Company benefits.

ALLOY SOCKET SCREW 
PRODUCTS CO.

4882 N. CLARK ST. 
Tel. 271-8300

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
ACME GRIDLEY OPERATE 

AND SET.
Day shift. Steady work with regular 

overtime. 
Full Company benefits. 
Experience necessary 

Call BILL 384-6505

MACHINISTS
Lathe & Bench hands. Also assembly 

Į workers. Experienced. Must read 
, blueprints. For assembly of large 
small coilwinding machines. Good 

: working conditions. Hospitalization.
GEO. STEVENS MFG. CO 

6001 No. KEYSTONE 
Tel. 588-1300

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

vežė j Chicagų ir bandė par- Dar kartų perskaitęs Chica- 
duoti. Knygos yra vertingos, gos pasiūlymų, jis priėjo įsi-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA -NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

tikinimo, kad jam pasiūlytas 
tas pats atlaso egzempliorius, 
kuris priklauso Yale knygynui. 
Tai buvo didelė vagystė. Jis 
pasikvietė Connecticut Valsti
jos federalinius agentus, kad 
atvyktų į New Haven miestely
je esantį universiteto knygynų. 
Jie, žinoma, tuojau nustatė, 
kad iš retų ir senų kny
gų lentynų trūksta visos eilės 
senų ir vertingų knygų. FBI 
agentai tuojau susižinojo su 
Chicagos agentais, kurie ap
žiūrėjo siūlomų egzempliorių 
ir tuojau įsitikino, jog tai būta 
Yale universiteto egzemplio
rius. Pirkliai norėjo, kad Yale 
universitetas dar kartų mokė
tų už knygą, kuri universite
tui jau priklausė.

Jiems pavyko sučiupti visų 
eilę užpuolikų. Hyde Parke 
sumažėjo užpuolimų skaičius 
ir didokas jų skaičius buvo su
gautas ir atiduotas policijai.

SECRETARY
Typing, shorthand, misc. other duties. 
Experienced preferred. Good bene

fits. Call GENE DYENSON 
between 10:00 A. M. and 1:00 P. M. 

for appointment.
AVIS TRUCKS 

427-6184

TRUMPAI

SECRETARY — LEGAL
Medium — size loop Law firm seeks 
legal secretary. Some experience 
preferred. Attractive offices and 

pleasant people.
Hospitalization and paid vacation.

Call 726-9400

MOVING - Apdraustas perkraustymas 
Pisrns b* sąžiningai patarnavimas. Naujausi kraustyma 

įrankiai, Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
'()?? W 69 ST CRTCAC.n TT.T. 60626 T*1 WA K.Q2M

siuntiniai j Lietuva'
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. - Tol. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320

vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai Certifikatal.

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI | LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
Wait 69th SU Chicago. DL 6062S. • TeL 5-2787

Didelis pasirinkimas (vairiu prekių.
AUTOMOBILIAI, ĖALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

FBI agentai tuojau susirado 
rusiškus perkupčius, ištardė 
juos ir nusivedė tiesiai į teis
mų. Pasirodo, kad abu paukš
teliai priklausė rusų sentikių 
bažnyčiai, buvo popai, bet jie 
jau buvo išvilkti. Pasirodo, 
kad tokių seno pasaulio studi
juotųjų ir sentikių bažnytinė 
vadovybė nenorėjo.

Hubakas ir čiapo apkaltinti 
ir patraukti Chicaffos teisman. 
Tardvmo metu paaiškėjo, kad 
ju pavogtas Atlasas buvo vie
nintelis, užsilikęs visame pa
saulyje. 1665 metu laidos at- 
jlaso niekur nėra. Jie mokėjo 
reta knvga pavogti, be nemo
kėto jos parduoti.

Buvę sentikiu popai Chica
gos kalėjime turės progos pa
galvoti apie “svieto marnas- 
tis”. Popo amatas jiems būtu 
buvęs saugesnis, negu vagies.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SAL| 

Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS ^MĖNESINIAIS ISSIM0KEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS. PrezideDUS

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

|”VTSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. — PRospect 8-2233
THE PRIDE OF EVERGREEN PARK

9556 So. AVERS AVE.
Roman brick 7 room, 3 bendrooms. 

I Full finished basement. Gas heat. 
| Cent, air cond. 2 fireplaces. Thermo
pane windows. Wall to wall carpeting. 
Gas and electric ranges. Dishwa
shers. Dryer. car garage with 
electric eye opener. Lot 80 x 130. 
Very close to schools, church, shop
ping and transportation. If you are 
looking for a good home this is the 

place for you.
For more information call 
HE 6-2211 or 423-7766.

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIŲ architekto moderni 

mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33.500.

70-TA IR ROCKWELL. Mūrinis 2 po 
5 ir 2 kambariai rūsyje. Nauja gazo 

šilima. LISKUS. 434-8786.

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

BIG BIG BARGAIN
See owner and builder at

2505 W. 61st ST.
19 apartments, best construction and 
upkeep. Clean like new. Big income, 

very reasonable for quick sale.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ jnūras. 
Moderni kabinetų birtuvė. Naujas 
gazu šildymas. Alum, langai. Gara
žas. Arti mūsų. $22,900.

I AUKŠTAS 6 BUTŲ MŪRAS, Gage 
Parke. Alum, langai. Gazu šildymas. 
Platus lotas. Geležinė tvora. Naujas 

; garažas. Apie $7,000 pajamų. Rin
kos kaina.

2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
,5% ir 4*4 kambarių. Karpetai. Alum, 
.langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy- 
'mas. Garažas. $18,800.

— šiandien, kovo 21 d. yra 
pirmoji pavasario diena. Chi- 
cagon jau yra atskridę kai ku
rie ankstyvieji pavasario paukš
čiai, bet juos išgąsdino šiomis 
dienomis iškritęs sniegas ir užė
jęs šaltis.

SECRETARY
Excellent first or isecond job.
Requires good typing, some 
shorthand and ability to learn 

office procedures.
Call 372-8411.

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

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajam* tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuos* viršeliuos® parduodami už $4*00, o kietuos* 

viršeliuos* už $6.00.
Abi knygas gausit*, |*i pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Net arklių vogimas būtų buvęs 
saugesnis, negu senų knvgu 
nešimas iš universiteto biblio
tekų.

GEROS DOVANOS 
tlOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4 00 dabar tik _________  $3.00
Minkštais viršeliais tik --- -------------------- ------_-------$2.00

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

money orderį.

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

Švilpukais pinasi 
nuo užuuolikų

Hyde Park ir Kenwood apy
linkėse gyvena 48,000 žmonių. 
Pradžioje ten gvveno vien bal
tieji, bet šiandien juodukų ten 
jau vra didokas nuošimtis. Hy
de Parke padidėjo vagiliavimų 
ir užpuolimu skaičius. Polici
ja buvo bejėgė palaikyti tvar- 
'ką. Kol atsirasdavo policija, 
užpuolikai pagrobę pinigus ar
ba sumušę žmones dingdavo.

Profesoriams kilo mintis gin
ais švilpukais. Dabar 18.000 
Hyde Parko gyventojų turi 

i švilpukus. Kai tik kurį “švil- 
.pininką” užpuola, jis. nieko 
'nežiūrėdamas, švilpia. Kiti “švil 
pininkai”, užgirdą švilpuką, 

[patys pradeda švilpti ir bėgti į 
nelaimės vietą.

— Tony Piet gavo General 
Motors sidabrinę lėkštę. Jis jau 
35 metus vykusiai ir tvarkingai 
pardavinėja General Motor au
tomobilius ir gerai atsiskaito. 
Jo automobilių kiemai yra prie 
S. Western Avenue, netoli 
67-tos.

— Kun. Antanas Zakaraus
kas, Marquette Parko Lietuvių 
Šv. Mergelės Gimimo parapijos 
klebonas, sutiko duoti salę Savo 
parapijoje balsavimams į JAV 
LB Tarybą gegužės 19—20 die
nomis. Marquette Parko apyl. 
valdyba kreipsis ir į Tėviškės 
parapijos kleboną kun. A. Tra
ki tuo pačiu reikalu.

— Vytautas Kasniūnas, Radio 
Forumo programų vedėjas, pa
kvietė J. Vaičiūną. JAV LB Mar
quette Parko apylinkės valdy
bos pirmininką, paruošti pro
gramą Forumui gegužės 13-tai 
dienai, Kalantos susideginimo 
metinių proga.

— “Peikiu Žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 8—9 
vai. vak., šį ketvirtadienį, kovo 
22 d. aktorius Ponas Kavaliaus
kas skaitys Maironio poeziją.

“Garso Bangos” yra pati 
naujausia lietuvių radijo pro
grama Bostone, girdima penk
tadienių vakarais 8—8:30 vai. 
90.9 FM bangomis. Teikiamos 
informacijos ir lietuviškos dai
nos bei muzika. Kovo 23 d. pro
gramoje dalyvaus kompoz. Ju
liaus (iaidelio vad. vyrų sekste
tas. Programos pradininkai yra 
Perkūnas Krukonis ir Romas 
Šležas.

— Barbara Šmotelis grįžo iš 
nuotaikingos kelionės ir atosto
gų Floridoje. įlinkėsi Ft. Ri-

nei p y o u r 
HEART FUNdV

help your HEART
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RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS Brid- 
geporio apylinkėje lietuviui vyrui. 

Galima pasigaminti maistą. 
Tel. 842-3653.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir (rengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIU NAMU BALDAI

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

chey, Tampos ir St. Petersburg 
miestuose, kuriuose viešėjo ir 
matėsi su senai matytais gerais 
draugais, daugumoje taip pat 
ilgamečiais naujieniečiais.

— Ponia Sylvia Sicen iš Mar
quette Parko apylinkės užsisakė 
Naujienas. Dabar jos yra vi
siems naudingos ir reikalingos.

— Naujienose yra keletas eg
zempliorių Algirdo J. Kasulai- 
cio paskaitos — studijos “Ko
munizmo grėsmė emigracijos 
kryžkelėse”. Kainuoja 1 dol. Ta 
knygelė taip pat yra gaunama 
LKDS centre.

— L. Stašaitis, žinomas sta
tybos ir namų remonto kon- 
traktorius iš Gage Parko apy
linkės. atsiuntė Naujienų vajui 
10 dol.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

Chicago, IIL 60632. T*l. YA 7-5980

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS

INCOME IAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai

.. ......■■■—

— Juozas Braziūnas. Dear
born Heights, Mich., pratęsda
mas prenumeratų atsiuntė va
jui 5 dol. Vajaus komisija vi
siems aukotojams, naujiems 
skaitytojams ir platintojams 
nuoširdžiai dėkoja, visus skai
tytojus prašo remti Naujienas 
ir imtis iniciatyvos jas platinti 
darant pastangų surasti bent 
po vieną naujų skaitytojų. Visi 
lietuviai yra kviečiami užsisa
kyti Naujienas. Jos yra vi
siems įdomios, naudingos bei Į 
reikalingos ir užsitarnavo visų i 
lietuvių dėmesį ir paramą.

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: Republic 7-1941

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

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

kitokį blankai

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15,000 paja
mų. Galima šauti 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.

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

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. IR. 80609 Tel.: VT 7-3447

OEL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
H SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
^togų dengimas. Vandens nutekėjimo 
’amzdžiai Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas Jr valymas Mūrininko 
'•taliaus cemento ir dažvtojo darbai 
keltui įkainavimas. Skambinkite dabar 
AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Federaliniu ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

T*l. 436-7878

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

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

♦ Lietuviškos Vestuvės — 4 CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327 

veiksmų vaidinimas, ruošiamas  ------------------------ —-_______
Grandies tautinių šokių grupės.
režisuojamas aktoriaus Juozo A. G. AUTO REBUILDERS 
Valentino, bus balandžio 1 d., čia automobiliai išlyginami ir ruda- 
sekmadienį, 4 vai. p. p. Jaunimo *ąž,ni!?*ai„ . - - ix- t> i- x • ir Pnt7rusiM darbininkų. Kai-Centro didžiojoj salėj. Bilietai nos nebrangios.
gaunami Vaznelių prekyboje, 
2501 W. 71 th St., Chicago. Ill.
60629. (Pr).

3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III 
TEI— 776-588$

Anicetas Garbačiauskas, sav.




