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AMERIKAI GRESIA GAZOLINO TRŪKUMAS
DIDELI PUOLIMAI KAMBODIJOJE
SAIGONAS. — Amerikos bombonešiai, įskaitant visus Azi

joje turimus B.52;' sudavė komunistų jėgoms Kambodijoje di
džiausią smūgį. Karininkų pareiškimu, lėktuvų puolimai tiek 
išplėsti, kad juos galima lyginti su pačiais didžiausiai puolimais 
Šiaurės Vietname. Smulkiai neskelbiama, kad lėktuvų ^puolime 
dalyvavo, tačiau sakoma, kad didžiųjų bombonešių buvę 120. Ko
vos lėktuvai parėmė Kombodijos dalinius puolančius priešą Ki- 
rirom aukštumose, apie 60 mylių į pietvakarius nuo Phnom Pen- 
ho. 'Priešo apygardinė bazė dalinių rasta tuščia. Kitame fronte 
vyriausybės daliniai pasitraukė iš Chambak miesto, į pietus nuo 
sostinės.

GALI PABRANGTI NAFTOS GAMINIAI
NEW YORKAS. — žibalo Pramonės Tyrinėjimų Fondas pa

skelbė raportą, kuriame sako, kad šių metų antroje pusėje Ame
rikoje bus gazolino trūkumas apie 125,000 statinių per dieną. To 
trūkumo negalima išvengti, nes vietinės refinerijos jau veikia 
pilnu tempu. Jei jos daugiau imtų gaminti gazolino, tai ateinančią 
žiemą garantuotai pritrūktų šildymui alyvos. Galima būtų pa
didinti importus iš užsienio refinerijų, tačiau ir ten alyvos kai
nos yra aukštos ir jos pristatymas labai ribotas.

Gynybos sekretorius Richard- 
sonas, gindamas vyriausybės po
litiką Kambodijoje, pareiškė, 
kad Amerika siekia įtikinti ko
munistus, kad jie siektų karo pa
liaubų ir Kambodijoje. Be to, 
Kambodija yra priešo bazė puo
limams Pietų Vietname. Kambo
dijoje yra komunistų ginklų 
sandėliai ir kareivių sutraukimo 
vietos. Bombarduodama Kam- 
bodiją, Amerikos vyriausybė ga
rantuoja ir įP. Vietnamo saugu
mą.

Valstybės departamento pa
reigūnas John King paaiškino 
korespondentams, kad Kambodi- 
jos vyriausybė prašo Amerikos 
lėktuvų paramos. Nors Ameri
ka neturi su Kambodija forma
lios savitarpo pagalbos sutarties, 
tačiau jos yra sąjungininkes ta 
prasme, kad per paskutinius tre- 
jis metus jos kovoja prieš tą pa
tį priešą. Amerika laiko Kam
bodija neutralia valstybe ir 
siūlo jai paramą, reikalingą ne
priklausomybės, neutralumo ir 
teritorinio neliečiamumo išlai
kymui.

Kambodijoje gazolinas jau 
pardavinėjamas normomis, nes 
priešas atkirto kelius, kuriais 
gazolinas pasiekdavo sostinę.

Pietų Vietnamas pagrasino 
boikotuoti jungtinės karinės ko
misijos, kurioje dabar liko tik 
Saigono ir Viet Congo delegaci
jos, posėdžius, jei komunistai to
liau apšaudys kariuomenės sto
vyklą Tong Le Chan. čia apie 
600 apsuptų pietų vietnamiečių 
kasdien puolami komunistų ir 
apšaudomi artilerijos. Nuo ap
gulimo pradžios įgula netekusi 
15 žuvusiais ir 109 sužeistais. 
Tarptautinė paliaubų priežiūros 
komisija dėl to apgulimo suskilo. 
Kanada ir Indonezija siūlo greit 
ištirti visą reikalą, o Lenkija ir 
Vengrija atsisako vykti į Tong 
Le Chaną, kol ten vyksta susi
šaudymas.

Pagrobė admirolą 
ir Kodak biznierių
BUENOS AIRES. — Argen

tinoje buvo pagrobti du žmonės, 
vienas buvęs Argentinos vyriau
sybės narys, admirolas Francis
co Augustin Aleman, kurį pa
grobė Liaudies Revoliucinė Ar
mija ir kitas — Amerikos pilie
tis. Kodak bendrovės aukštas 
pareigūnas, Anthony da Cruz.

'Per paskutinius dvejis metus 
Argentinos komunistai pagrobė 
apie 50 biznierių, už kurių pa
leidimą jie gavo apie 5 milijonus 
dol. Tokiais veiksmais komunis
tai pasirūpina veiklai lėšų. Bi
joma, kad admirolo pagrobimas 
gali būti komunistų keršto su
metimais, nes jo bute, iš kur jis 
pagrobtas, palikti užrašai rodo, 
kad komunistai šį pagrobimą ri
ša su įvykiais Trelaw jūrų bazė
je, kur žuvo 16 komunistų kali
nių, kaip valdžia skelbė, bandy
dami pabėgti. Admirolo buto 
sienos išrašytos šūkiais: “Liau
dies teisingumas už Trelaw”.

S VISO PASAULIO

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų vadovybė buvo nustebin
ta, kai Viet Congas paskelbė 
skiriąs stebėtoju prie JT savo 
diplomatą Nguyen Van Thien, 
kuris Paryžiaus derybose buvo 
Viet Congo delegacijos vicepir
mininkas. JT sekretoriatas dar 
“studijuoja” Viet Congo prašy
mą leisti paskirti stebėtoją. 
Thien anksčiau buvo Viet Con
go aambasadorius Hanojuje. 
Amerika tokiam stebėtojui ne
pritaria ir gali neduoti vizos jam 
atvažiuoti į New Yorką.

PARYŽIUS. — Studentų ir 
viduriniųjų mokyklų- mokinių 
streikas išsiplėtė ir į pramonę, 
kur darbą metė Renault fabri
ko darbininkai. .

STOKHOLMAS. — Švedijoje 
lankosi sovietų premjeras Kosy
ginas, kuris viešės 5 dienas. Ke
lios nedidelės demonstracijos 
protestavo prieš žydų emigraci
jos varžymą.

BONA. — V. Vokietijos kanc
leris Willy Brandt birželio mė
nesį lankysis Izraelyje, kur dar 
nesilankė Vokietijos vyriausy
bės galva. Brandtas yra buvęs 
Izraelyje, kai jis dar buvo V. 
Berlyno burmistru.

PARYŽIUS. — Buvęs Bour
ges katalikų arkivyskupas, kar
dinolas Joseph Lefebvre mirė 
sulaukęs 80 metu amžiaus.

WASHINGTONAS. — Penki 
amerikiečiai diplomatai, vado
vaujami Alfred Jenkins, jau at
vyko į Pekiną, kur jie įsteigs 
diplomatinę ryšių įstaigą. Ji nie
kuo nesiskirs nuo įprastų amba
sadų, tik to pavadinimo neturės. 
Įstaiga bus atidaryta gegužės 
mėn.

Puola Vliko 
atstovybę

Vasario 17 d. Vilniaus Tiesa 
prabilo apie Vliką ir Lietuvos 
atstovybę, esančią Montevideo, 
Urugvajuje. Kaip žinome, 1940 
m. sovietams okupavus Lietuvą, 
Argentinos vyriausybė paliepė 
Lietuvos atstovybei išsikelti iš 
Argentinos. Tuometinis Lietu
vos pasiuntinys atstovybę per
kėlė į Montevideo, nes jis Lietu
vai atstovavo abiejose valsty
bėse. Dabartinė Urugvajaus vy
riausybė, turėdama daug rūpes
čių su savo sovietų kurstomais 
komunistais, palaiko labai gerus 
santykius su Lietuvos Atstovu 
A. Grišonu. Vasario 16 d. pro
gomis sveikinimus Lietuvai pri
siunčia net pats Urugvajaus pre
zidentas.

Lietuviai komunistai, vykdy
dami Maskvos pavedimą, viso
kiais būdais stengiasi kompro
mituoti atstovybę. Ta linkme ir 
Tiesa prabilo apie menamą Vli
ko palaikomos atstovybės “ban
krotą” ir piktai pasisako prieš 
Uetuvos laisvinimo pastangas. 
Tai nieko nauja. Juk tikriesiems

Egipto miesto pastatai statyti prieš šimtu* mėty, bet susisiekimo lempos ir televizijos antenos ant stogu rodo, 
kad nuotrauka daryta šiais laikais.

PAKISTANO EKONOMINĖ PADĖTIS 
GERIAU LAIKOSI BE BENGALIJOS

RAWALPINDI. — Pakistano karas su Indija atnešė didelį 
politinį pralaimėjimą ir Rytinio Pakistano, dabartinės Bengalijos 
atplėšimą, tačiau ekonominiu atžvilgiu Pakistanas šiandien yra 
stipresnis, negu prieš karą. Taip yra todėl, kad Rytinis Pakista-, labai pakenkė buvusių belaisvių ' išlaikyti. Vokietijos saugumo 
nas, nežiūrint didelio žmonių skaičiaus — 75 milijonų — netu-j pasakojimai apie Hanojaus kan- Į pagrindinė dalis yra Nato ka
rėjo pramonės ir į bendrą Pakistano iždą įnešdavo tik 30% visų kinimus, prižiūrėtojų žiaurumą.1 riuomenės laikymas Vokietijos 
valstybės pajamų, daugiausia už eksportuojamą džiutą — auga- Tik vienas buvęs belaisvis, dip- teritorijoje. Priklausymas Nato 
lą, iš kurio gaminamos virvės ir šiurkštūs audiniai, Dabar, be Ry- lomatas Philip Manhard pasisa- organizacijai ir kariuomenės lai-
tinio Pakistano, Pakistano prekyba vis didėja ięeksportai auga, kė už ekonominę paramą, nes jijkymas sudaro sąlygas saugumui

- ~ ■■ ... nrivestu nriA “noo+r.vina n.____ ____ -o_____________
Pakistanas tebeturi didelių 

ekonominių sunkumų. Jo gy
ventojų metinių pajamų vidur
kis tebėra apie 80 dol. Apie 20% 
visų gyventojų yra beraščiai. 
Kainos pernai pakilo 15%, o gy
ventojų prieauglis siekia 3% 
per metus. Tačiau ekonomistai 
sutinka, kad be rytinės, ben
galų apgyventos, dalies, Pakis
tanas turi daugiau vilčių atsisto
ti ant kojų. Pernai ir šiais me
tais Pakistanas užaugino daug 
ryžių, kuriuos anksčiau tekdavo 
siųsti bengalams. Pernai ryžiai 
*buvo parduoti Ceylonui, Indone- 
jai ir arabų šalims. Pernai Pa
kistano kviečių derlius irgi bu
vo labai geras. Prisidėjo aukš
tos pasaulinės kainos už med
vilnę ir jos gaminius, kurių eks
portas sudaro didelę dalį visos 
Pakistano prekybos, šiais me
tais Pakistanas tikisi gauti už 
savo gaminius 650 mil. dol., kas 
yra daugiau negu 1970 metų pa
jamos, nors tada eksportavo abi 
Pakistano dalys: Vakarų ir Ry
tų Pakistanai.

Pakistaną spaudžia skolos už
sienio valstybėms, kurioms vy
riausybė skolinga 4.6 bil. dol. 
Pakistanas tvirtina, kad prie 
šios skolos mokėjimo turi pri
sidėti ir Bengalija, kuri iki 1971 
metų buvo Pakistano valstybės 
sudėtyje. Pakistano vyriausy
bė reikalauja, kad trečdalį sko
lų užmokėtų Bengalija, tačiau 
ši visai į tuos pasiūlymus neatsi
liepia.

Pakistaniečiai, ramindami sa
ve dėl Rytinės provincijos pra
radimo, aiškina, kad Bengalija 
būdavo tik nepripildomas mai
šas, į kurį Pakistanas kišdavo 
be naudos savo valstybės tur
tus. Bengalai, priešingai, tvirti
na, kad Pakistanas tik todėl ne
blogai laikosi, kad per eilę me
tų visos valstybės pajamos bū
davo investuojamos į Vakarų 
Pakistano pramonę ir žemės ūkį, 
nieko neduodant bengalams.

komunistams Lietuva nebėra 
tėvynė, o tik Nemuno kraštas. 
Jie garbina “matušką Rusiją”.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
privestų prie “pastovios, tai
kingos koegzistencijos”.

Kiti belaisviai šaltai žiūri į 
bet kokią paramą buvusiam

P. Vietnamo prezidentas priešui- Panašios nuotaikos pa- 
- - - -- - jsireiškė ir kongrese. Atstovas

iš Virginijos Joel Broyhill pa
reiškė, kad belaisvių pasakoji
mai jį įtikinę, kad Amerika ne
turėtų duoti nei cento tokiai vals
tybei, kurią valdo laukiniai.

Jerry Litton, atstovas iš Mis
souri, pasiūlė origanalų planą: 
siųsti tuos amerikiečius, kurie 
tiek mylėjo šiaurės Vietnamą, 
kad nenorėjo prieš jį kariauti, 
į Hanojų, nes jie tikriausiai dar 
tiek Hanojų mylį, kad sutiks pa-1 
dėti jam atsistatyti iš karo griū
vėsiu”.

Atstovas John McCollister iš 
Nebraskos pasakė: “Tegu jie 
eina velniop! Aš jiems neduo
čiau nei autobuso “tokeno”. Jei 
šiaurės Vietnamui reikia pini
gų, jie gali gauti jų iš savo ge
rų draugų Ramsey Clark ir Jane 
Fondą, kurie gali pravesti rink-

Thieu baigė pasitarimus su pre- i 
zidentu Nixonu. Paskelbta, kad 
ateityje bus palaikomi glaudūs 
abiejų valstybių ryšiai.

+ Senato komitetas, kuris ty
rinėja demokratų būstinės šni
pinėjimo bylą, paskelbė, kad su 
nuteistu tos bylos kaltinamuoju 
McCordu daugiau neturės slaptų 
apklausinėjimo sesijų. Senato
riai su juo susitiks, tačiau ne
skelbs, — kada ir kur.

+ Pietinėje Floridoje buvo vi
sai sustojęs elektros tiekimas 
ir keliuose miestuose nutilo visi 
motorai, užgeso šviesos.

+ šeimininkių mėsos boiko
tas gerokai sumažino mėsos par
davimą ir kai kurios urmo sker
dyklos pradėjo paleisti darbi
ninkus. Cincinnati atleista 500, 
Clevelande pirmadienį nedirbo 
200 mėsininkų. Kai kur mėsos 
parduota 80% mažiau, -kaip pa
prastai. Galvijų rinkose jautie
nos centneris pabrango 1 dol., 
tačiau kiaulės atpigo 3-4 dol.

Argentinoje komunistai pa
grobė dar vieną vyrą ir 16 metų 
berniuką.

+ Viet Congo paleistas be
laisvis kapitonas White papa
sakojo Clark aviacijos bazės 
mokiniams, kad jis džiunglėse iš
liko gyvas, nes išmoko statyti 
spąstus žiurkėms gaudyti ir jas 
valgydavo.

+ Leitenantas William Calley 
įteikė apeliacijos skundą aukš
čiausiam kariuomenės teismui. 
Jis nuteistas My Lai byloje už 
civilių šaudymą.

Aktorė Jane Fonda praėjusią 
savaitę vėl įsigijo daug priešų, 
kai ji viešai pareiškė, kad be
laisviai yra melagiai ir veid
mainiai. Jų niekas Hanojuje ne
kankinęs.

Buvę* Anwriko* angliakttių uniįo* 
vada* W. A. Boyl* vis dar turi nama- 
:________ " _ _______z'.______ ■ . ii*

| jis matoma* Erto, Pa. taitma, kur ji* 
turAįo liudyti.

ČIKAGA. — Naujos saugumo 
priemonės lėktuvuose ir aero
dromuose pakėlė kiekvienam ke
leiviui kainą 37 centais. Kelei
viai, kurie buvo iš anksto nusi
pirkę bilietus, turėjo nuo ba
landžio l-mos pramokėti po 37 c. I Y»blon»kio mirti**,
naujų “saugumo mokesčių”.

Bona pasisako 
už Nato sąjungą

BONA. — Vakarų Vokietijos 
valdžia paskelbė pareiškimą, at
sakydama į opozicijos kaltini
mus. kad vyriausybė skatina 
Vokietijoje nuotaikas prieš Ame
riką ir suka neutralumo keliu. 
Tas, sako krikščionių demokra
tų vadas Rainer Barzel, išstato 
į pavojų Vokietijos laisvę ir sau
gumą.

Kancleris Brandtas atsikirs
damas paskelbė keturių punktų 
deklaraciją. Joje sakoma, kad 
V. Vokietija laikysis visų įsipa
reigojimų šiaurės Atlanto Su- 

, tarties organizacijai — Nato.
riausybės pjanams duoti šiaurės v. Vokietijai labai svarbu da- 
Vietnamui ekonominę paramą lyvauti toje organizacijoje ir ją 

Vokietijos saugumo

Pasisako prieš 
paramą Hanojui

WASHINGTONAS. —

ir įtempimų Europoje mažini
mui, sakoma Bonos pareiškime.

ši pareiškimą iššaukė ir vo
kiečių spaudos pasisakymai, kad 
vokiečių jaunimas vis daugiau 
nekenčia amerikiečių ir jų karei
vių Vokietijoje. Vyriausybė pa
vadino tas nuotaikas “dirbtinai 
sukelta psichoze”.

Smarkiai pakilo 
Mississippi upė

VICSBURG. _ 7................
I nuo gausaus lietaus tiek pakilo, 
kad vanduo jau apsėmė virš 6 

. milijonų akrų žemės. Jau žuvo 
16 žmonių. Daugiausia nuosto
lių padaryta į pietus nuo St. 
Louis: tiltams, keliams, namams 
ir ūkių laukams. Jei vanduo to
liau kils, upės žemypyje esan
čios vietovės Jaukia panašaus 
potvynio, koks buvo 1927 m., ka
da žuvo šimtai žmonių ir buvo 

i padaryta milžiniškų nuostolių.
Armijos inžinerijos korpu

so daliniai daugelyje vietų stip- 
’ rina pylimus, prižiūri užtvankas 

ir lokus. Nuo Alton, III., iki Du
buque, Iowa, uždarytas visas lai- 

| vų judėjimas. Du baidokai pa
skendo upėje netoli Davenpor- 

I to. Laivų sustabdymas gali ap- 
Į sunkinti javų prekybą. Kariuo
menė įsakė laivams, kur jie ne
uždrausti, laikytis griežtų grei
čio taisyklių, kad jų sukeliamos 
bangos nesilpnintų pylimų. Pa- 

. tvino ir Mississippi įtakai: Me- 
! ramec ir Yazoo upės.

CALYRAYA. — Filipinų pre
zidentas Marcos atidarė pamin
klą, kuris pagerbia buvusį prie
šą — Japonijos kareivius, žuvu
sius Filipinuose paskutiniame 
kare.

STOKHOLMAS. — Švedijos 
vyriausybė apskaičiavo, kad pa
jamų mokesčių apgavystės ati
ma valdžiai per metus apie 1.25 
bil. dol. Finansų ministeris pa
reiškė. kad kas trečias švedų 
gydytojas apgaudinėja mokes
čių įstaigą.

Fondo raporte sakoma, kad 
1975 metais, nors ir padidinus 
importus, gazolino ir šildomos 
alyvos trūkumas bus apie 5% 
viso pareikalavimo. Raportas 
vyriausybei rekomenduoja tuoj 
padidinti importus, visai panai
kinant suvaržymus gazolinui ir 
alyvai. Reikia skatinti naujų 
naftos valymo įrengimų staty
bą ir panaikinti naftos produk
tų kainų kontrolę, kad gazoli
nas pabrangtų ir žmonės ma
žiau jo sunaudotų, kitaip Ame
rikai gresia gazolino ir alyvos 
krizė.

Praėjusią savaitę gazolino trū
kumas jau pasireiškė Floridoje, 
kur vienam automobiliui buvo 
parduodama tik 10 galerų.

Vakar pranešėme apie Aukš
čiausiojo Teismo atsisakymą 
pakeisti Apeliacijos Teismo 
sprendimą dėl Aliaskos žibalo 
vamzdžių linijos statybos. Tuo 
pačiu Apeliacijos Teismo spren
dimas galioja. Jis vasario 9 d. 
dėl techninių detalių nedavė lei
dimo statyti vamzdžių linijos iš 
Prudhoe Įlankos iki Valdez uos
to'. Ta linija turėjo eiti 789 my
lias ir būtų kainavusi 2.5 mil. 
dol. Linijos statybą rėmė'ne tik 
žibalo bendrovių grupė, bet jos 
pageidavo vidaus reikalų ir pre
kybos departamentai. Aliaskos 
gyventojai irgi laukė iš tos li
nijos naujų pajamų ir darbų. 
Abu Aliaskos senatoriai pareiš
kė apgailestavimą dėl Aukščiau
siojo Teismo sprendimo palikti 
žemesniojo teismo nutarimą ne 
pakeistą.

Prieš vamzdžių linijos staty
mą kovojo gamtos mylėtojų ir

Mississippi j aplinkos apsaugos grupės. Jos
Fi n O Izi 1 i v •* ■» * • ••Įrodinėjo, kad žibalo linija pa

keis Aliaskos natūralų augme
nijos ir žvėrių gyvenimą.

Vyriausybė tvirtina, kad vals
tybės interesai reikalauja nau
jų, patogių naftos šaltinių, kad 
naftos negalima importuoti dėl 
nepalankaus prekybos balanso 
ir dėl to gresia naftos produk- 

krizė.tj

Kyšiai sudarė
Powell turtus

SPRINGFIELDAS. — Chica
go Tribune vakar paskelbė, kad 
prokuratūros valdininkai ir mo
kesčių inspekcijos įstaiga jau 
pradėjo patirti, iš kur miręs Paul 
Powell, Illinois valstijos sekreto
rius, paliko tiek daug pinigų. Iš
aiškinta, kad jis gaudavo kyšius 
iš kontraktorių, kuriems jis duo
davo įvairių Springfieldo pasta
tų remonto darbus padidintomis 
kainomis.

Sostinės Springfieldo įstaigų 
perstatymas, sumoderninimas, 
kainavo 14.3 mil. dol. Visi pro
jektai nebuvo baigti, bet jie bū
tų atnešę vien kyšiais Powelliui 
apie milijoną dol. Dabar teisin
gumo įstaigos ieško medžiagos 
kontraktoriams apkaltinti už 
kyšių davimą.

WOUNDED KNEE. — Oku
pacinės indėnų grupės vadai įtei
kė federaliniams valdininkams 
10 punktų planą, kaip išspręsti 
krizę ir likviduoti konfliktą.
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Mugė įvyko kovo 24, Nauj. parapijos salėje.

J. Garlos nuotr.

VHGAI

DARBAI

infunpacijų ąjpie minėtus apsi-j Angelė išmokė seses latves ir' 
lankymus skautiškai spaudai, estes lietuviškai dainuoti “Išėjo

Sekmadienį Vyriausias Skau- j tėvelis į mišką”. Išmoko ir lietu
vninkas dalyvavo Lituanicos vaitės estiškų bei latviškų dainų, 
tunto iškilmingoje sueigoje. Su- • Vėliau jos supažindino su savo 
s t ko ir tarėsi su naujaisiais šokiais bei stovyklų nuotykiais. 
Chicagoje gyvenančias Brolijos) 
vadijos nariais, rajono vadu, ra-1 
iono vadeįva, spaudos atstovais 
ir kt.

Po programos ;yko vaišės ir 
pasitarimai dėl bendrų sueigų 
ateityje. Lietuvaitėms atsto
vavo virš 20 skaučių. Dėl blogo 

YyriausioSkautininko apšilau- oro daug kas negalėjo atvykti,
kymas Chicagoje buvo tikrai rei- Sueiga baigėsi giesme “Ateina 
kalingas ir vietos skautų ir jų naktis” trimis kalbomis, 
vadovybės įvertintas. Pabaigai žodį tarė Angelė Mi- 

it Hamiltono latvės pakvietė kalauskaitė, išreikšdama padėką 
lietuves ir estes. Baden Powe- už gražų priėmimą ir kviesda- 
llio gimtadienio proga latvės 
skautės pakvietė pas save lie
tuves ir estes skautes į bendrą 
sueigą. Gitaros ir kanklių mu-

v. s. Petras molis, , zikai pritariant, skambėjo dai-
nauįai perrinktas Liet. S k. uty Broli- nOS visomi8 trimis laibomis.

jos Vyriausiu Skautininku.

ma šį gražų bendravimą tęsti.

JŪRATĖ
IR
KASTYTIS

SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago. Ill. 60629
\-JI METAI ' NR. 14 (408)

Kaziuko Mugiy atgarsiai

NEMATYTI DIRBINIAI NEW YORKE
Ir netikėtai rausus lankytoįy antplūdis

Kovo 4 ne vieno n?wyorkiečio buvo jau senai laukiama. Tą 
d'eną daugelio kelionės tikslas buvo aplankyti New Yorko skautų- 
čių rengiamą tradicinę Kaziuko mugę.

Tą rytą skautai ir skautės or
ganizuotai dalyvavo pamaldose 
Viešp. Ats’mainymo bažnyčioje 
Maspeth, N. Y., Mišias aukojo 
v. s. kun. J. Pakalmškis, New 
Yorko skautu ir LSB dvasios va
das.

Po pamaldų ne tik skautai, bet 
ir gražus būrys New Yorko vi
suomenės skubėjo Į Kultūros 
Židinį, kad tik suspėtų į mugės 
atidarymą.

Atidarant mugę susirinko 
beveik rekordinis dalyvių 

skaičius.

(Apie rekordinį skaičių kal
bama nejuokais, daugelis turėjo 
net palaukti lauke). Tai pradžiu
gino visus nuo didžiausio iki ma
žiausio abiejų tuntų skautus-es, 
nes tai reiškė, kad jų visų metų 
darbas ir rūpesčiai ir vėl bus 
gražiai įvertinti.

Mugę atidarė Liet. Skaučių 
Seserijos Vyr. Skautininke v. s. 
Lilė Milukienė. Pasveikinus vi
sus trumpu žodžiu ir perkirpus 
kaspiną, ji kvietė aplankyti vi
sus paviljonus ir pasidžiaugti 
skautų darbais.

Kiekviename Židinio kamba
ryje virė prekyba ar laimės ban
dymai. Skautės šiais metais tu
rėjo prigaminusios įvairių deko
ratyvinių dalykų, kurie atrado

pirkėjų. Paukštytės ne tik dar
bavosi prie prekystalių, bet jos 
turėjo ir “I aimės šulinį”, kuris 
visą-laiką buvo apgultas mažųjų.

Broliai pasižymėjo daugiau 
“vyriškuose” darbuose, t. y. 
įvairiuose medžio dirbiniuose ir 
ran. Vilkiukai gražiai tvarkė pre
kybą su meniškais šlipsų žiedais 
Y skautiškais dekoratyviniais 
ženklais.

Kaip ir kiekvienais metais, 
židiniecių paviljonas susi
laukė daug dėmesio, šiame 
paviljone buvo labai daug 

dar nematytų dirbinių.
pav. — sidabro papuošalų, 

įvairiausiu medžio dirbiniu, lie
tuviškų audinių ir gintaro. Be
veik buvo galima pavadinti šį pa
viljoną tautodailės paroda, — 
tiek šios rūšies prekių ten bu
vo. Kiekvieno lietuvio širdžiai 
juk miela įsigyti autentišką pa
puošalą namams, o kadangi pa
sirinkimas buvo tikrai didelis, 
židinietės nestigo pirkėjų. Vie
nas, iki šiol nematytas dalykas 
buvo tai dail. Vytauto Igno gra
fikos paveikslai — Zodiako žen
klai.

Puošnus paviljonas bematant 
tuštėjo, kas leido nusišypsoti 
šių metų Židinio paviljono ren
gėjom — vyr. sk. v. si. M. šulai-

Bostono Kaziuko mugėje
Kaziuko muges Bostone at

gaivino inž. dr. J. Gimbuto ma- 
imutė — Gimbutienė prieš daug 
metų. Ji per žiemą savo bute 
išaugindavo daug gėlių daigų 
vazonuose ir mugės metu daly
vaudavo su savo atskiru stalu 
ir. gėles pardavusi, tais pinigais 
paremdavo skautų organizaciją.

‘ šiemet pasitaikė šiltoka žie
ma. tai šv. Kazimierą švęsti bu
vo tikrai geros sąlygos. Skautai 
užprašė liet. kat. šv. Petro baž
nyčioje 10 vai. šv. Mišias. Da
lyvavo skautų didelis būrys su 
vėliavomis. Šv. .Mišias laikė ir 
gražų pamokslą pasakė kapelio
nas kun. J. Janiūnas. Per šv. Mi
šias giedojo Šv. Petro par. cho
ras ir vargonais grojo komp. Je
ronimas Kačinskas.

Kaziuko mugę atidarė skau
tai ir vaišino visus svečius pie-

★ V. s. Petras Molis viešėjo 
Chicagoje. LS Brolijos Vyriau
sias Skautininkas v. s. Petras 
Molis praėjusį savaitgalį lankė- 
ši Chicagoje. šeštadienį dalyva- 
iškilmingame Lituanicos tunto 
vadijos posėdyje, kuriame buvo 
išsamiai supažindintas su tun
to veikla ir darbščiais jo vado
vais. Susirinkusiems buvo la
bai įdomu išgirsti Vyriausio 
Skautininko pasakojimo apie 
bendrą Brolijos veiklą, jo 
apsilankymus kitų kraštų lietu
vių skautų vienetuose. Ypatin
go susidomėjimo sukėlė praneši
mas apie naujai steigiamus vie
netus Australijoje, Venesuelo
je ir kt. Vyriausias Skautinin
kas pažadėjo suteikti platesnių

tumis, liet, piliečių klube S. Bos
tone. Svečių prisirinko pilnos 
salės, bet visur vyravo unifor- ... 
muotas jaunimas. Neteko paste
bėti skautų angliškai kalbantis.

Gerai pasivaišinę svečiai ėjo 
žiūrėti Kaziuko mugės ir dau-! 
gybę stalų aptarnavo uniformuo
ti skautai ir jų sesės. Buvo iš
statyta daug medžio drožinių, > 
rankdarbių, juostų, takelių, pa-' 
galvelių ir kt. Buvo jauniesiems i 
įtaisytas kamrįlis su užrašu 
Baidyklė. Ten būriais už 25 
cent., ėjo jaunimas, iš kur sklido 
labai neįprasti balsai ir jaunieji 
svečiai iš ten sprukdavo kuo 
greičiausiai lauk.

Ps. BIRUTĖ KIDOLIENĖ, 
jau penkerius metus redaguojanti skau 
ty skyriy "Skauty Pastogėje" "Darbi 

ninko" savaitraštyje.

tienei ir ps. B. Kidolienei, kad 
jų darbas ir rūpestis duoda to
kių gražių vaisių.

Mugės lankytojai, apsipirkę 
ir išmėginę laimę, K. židinio 
rūsyje galėjo pasistiprinti ska
niais lietuviško stiliaus pietum, 
kuriuos, kaip ir kasmet, paruo
šė Tėvų Komitetas.

Norintieji pasmaguriauti, už
suko į vyr. skaučių kavinę, kur 
buvo pilna tortų, riestainių ir 
tradicinių “Kaziuko širdžių”.

Visi mugės lankytojai tik
rai jautėsi kaip Lietuvoj, 
kaip lietuviškame “jomarke”.

Vienoj vietoj galėjo ir apsi
pirkti ir pasivaišinti, dėl ko rei
kia tik pagirti mūsų skautus, ku
rie kasmet suruošia tokią puikią 
progą šitaip pabendrauti.

Mugei pasibaigus, skautai dė
kingu žvilgsniu išlydėjo jos lan
kytojus, dažnam dar priminda
mi ir kitais metais nepamiršti 
ir vėl atsilankyti į panašią ka- 
ziuko Mugę. B. K.

4 vai. p. p. buvo pastatytas 
teatrinio pobūdžio vaizdelis: Jū
ratė ir Kastytis. Rengė šį vai
dinimą Giedrė Vakauzaitė-Liz- 
dienė ir Ramintą Kalėdaitė, ne
seniai čia atvažiavusi iš Kolum
bijos. Pilna salė labai gražios 
publikos su dėmesiu sekė jaunų 
artistų pastangas ir gausiai plo
jo- 1

Tuojau po vaidinimo, Vyt. Ei- 
kinas pravedė dovanų dalinimą. 
Laimingą bilietą traukė Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Viščinis, 
televiziją laimėjo Radzevičienė 
iš Brocktono. .

Kaziuko mugėn taip pat atve

AKADEMIKAI SKAUTAI RUOŠIA CHICAGOS KAZIUKO MUGEI SAVĄJĄ KAVINĘ 

Ji bu-c pavadin a "Maža j a Šveicarija".
I

žė 6 rėmus lietuviškų pašto ženk
lų ir kelis labai-gerai išsilaikiu
sius Lietuvos Respublikos pašto 
vokus. Filatelistai, norį įsigy
ti lietuviškų pašto ženklų, krei
piasi : Lith. Philatelic Society 
Mr. Walter E. Norton, 2647 Ed
dington Str.. Philadelphia 19137.

Kaziuko mugę ruošė Baltijos 
ir Žalgirio tuntai, talkinami Bi
rutės. Kražantės, Neringos Kęs
tučio ir Mindaugo draugovių. 
Bostone organizuotų skautų kar
tu su jūrų skautais yra per 150 
organizuoto jaunimo. Jie ruošia 
sueigas, vasarą — stovyklas ir 
kt. šiemet sukanka 55 metai 
nuo pirmosios draugovės skautų 
įsteigimo Lietuvoje, tai šiam 
įvykiui paminėti skautai ruošia 
prie Cleveland© didelę stovyklą. 
Mokestis 15 dol. asm. Stovykla 
bus rugpiūčio 8-19 d. Bostono 
skautai vyks į šią stovyklą au
tobusu.

šiai skautų jubiliejinei sto
vyklai yra pakviestas vedėjas 
Pasaulio liet, jaunimo sąjungos 
pirm. kun. Ant. Saulaitis iš Bra
zilijos. Skautai mano dar pa-
ruošti parengimiį, kad būtų lėšų
ilgai kelionei finansuoti. Reikia 
palinkėti geros sėkmės.

P. Kaminskas

it Penkeri metai “Skautų Pa
stogėje! “Darbininkas”, savai
tinis laikraštis, prieš penkerius 
metus įsivedė skautams skirtą 

Gražiai dainavo sesės: Vąn- skyrių “Skautų Pastogėje”,
da Dransutavičiūtė, Ina Kuda- Skyrius pasirodo vieną kartą per 
baite, Angelė Mikalauskaitė ir. mėnesį,' redaguojamas ps. Biru- 
Rita Pareštytė. Sesės Rita ir tės Kidolienės. Praėjusią savai

AKIMIRKA NEW YORKO KAZIUKO MUGĖJE
Prekyba vyr. skaučip „Židinio" paviljone.

G. Peniko nuotr.

kantrybės

Hartfordo
Hartforde

tę šiam skyriui suėjo penkeri 
metai, ir redaktorė ps. B. Ki- 
dolienė jame išreiškia nuošir
džią padėką visiems bendradar
biams ir “Darbininko” redakci
jai.

“Darbininkas” yra leidžiamas 
New Yorke, ir “Skautų Pastogė
je” daugiau telkiama Atlanto 
pakraščio skautų-čių medžiaga.

Žurnalistei sesei Birutei linki
me ir toliau didžios 
spaudos bare.

it Truputis iš 
(Conn.). Vasario 11
vyko Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukakties minėji
mo iškilmės, švč Trejybės lietu
vių parapijos bažnyčioj buvo lie
tuviškos pamaldos. Mišias auko
jo ir patriotinį pamokslą pasa
kė klebonas kun. Juozas Matu
tis. Pamaldose, kaip buvo žadė
jęs, dalyvavo gub. Thomas Mes- 
kill su šeima ir organizacijos 
— skautai - skautės, ramovėnai 
ir Sabonio postas, su vėliavo- 

jmis. Per mišias giedojo Aido 
j choras. Po mišių sugiedoti JAV 
ir Lietuvos himnai.

Oficialioji ir meninė šventės 
dalis vyko po pietų LAP klubo 
salėj. Įneštos vėliavos, dalyvau
jant skautams-skautėms, ramo- 
vėnams ir Sabonio postui. Visi 
sugiedojo JAV ir Lietuvos him
nus. Akomponavo Eleonora De- 
mikienė. Atsistojimu pagerbti 
kritusieji už Lietuvos laisvę. Pa
gerbti Savanoriai kūrė j ai; j aki
nimo atstovai prisegė jiems po 
Lietuvos vėliavėlę.

Minėjimo vadovas dr. A. Stan
kaitis susirinkusiems pristatė 
miesto burmistrą George Athan- 
son, kuris visus karštai ragino 
gerbti savo kilmę ir ja didžiuo
tis. Sakė, pradėjęs skaityti jam 
dovanotą knygą ir esąs sužavė
tas lietuvių tautos praeitim.

What if we told you
to cough up $18.75

You wouldn’t like it, of course.
You see, one of the nice 

things about buying U.S. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
■obody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all. if you think 
they’re a get-ncb-quick scheme, 
forget it Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
haul For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a bock.

They do pay off, however. 
Baadaoaoely, aa a matter of fact

A little over 4 dollars for 
every 3 you invest Pina, the 
privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonda.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.

Good, but selfish.
There’s one other very im

portant reason why Amerimm 
already own over $52 biUkn 
in Bonda.

It’s called pride.
It just so happens that moot 

A met leans still chooae to think 
this is the best piece of real 
estate going.

If you happen to be esse W 
these Americana who thinks 
there's something to this coowlry 
of ours, why not buy into it

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you work.

Or go to your bank.
ApJ cough up that $ 18.7k 
Pleaae.

Take stock in America
Bw LLS. Saving-* B'in I* A Freedom Shares
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JURGIO GUAUDOS ATSILIEPIMAS
(Tęsinys)

5. Ir Lietuvos Teismas įžeistas?
Atšokęs nuo savo rašinio lini

jos Našliūnas atrado, dar vieną 
man kaltinimą, teisininkui ypač 
skaudų, — esą, knygoje užgau
tas Lietuvos Teismo orumas!

Koks gi buvo Lietuvos Teis
mas 1918 metų gruodžio pabai
goje? Knygoje nėra nė progos 
paliesti Lietuvos Teismą. Apra
šomojo periodo žmonių sąmonėj 
tegalėjo žūti išlikusi buv. rusų 
teismo sąmoka. Romane pami
nėtasis teismo procesas tėra me, 
tafora. Tai bylos vilkinimo arba 
atidėjimo manevras. Tokį nau
doja viso pasaulio teismuose, Ad
vokatas gali, jeigu randa reika
lo savo bylos naudai, prašyti pa
pildomų liudininkų, dokumentų, 
remtis kitais pretekstais.

M. Sleževičiui žūt-būt reikėjo 
užvilkinti vokiečių pasitrauki
mą iš Kauno. Jis atakavo vo
kiečius, įvairiai įrodinėdamas 
jiems būtinumą likti Kaune. Ta 
politika panašėjo į bylos vilki
nimą teisme, nes vis nenorėta 
npnaudingo sprendimo. Taip bu
vo naudinga Lietuvos bylai.

M. Sleževičius sumaniai už
valdė padėtį. Vokiečiai liko Kau
ne. Nors Lietuvos kariuomenė 
buvo dar silpnutė, bet bolševi
kai nedrįso Kauno pulti.

Tad tokia yra ta metafora.
6. “Laiko atėmimas”

A.r posakis “atimti laiką” yra 
lietuviškas? P. Našliūnas tvir
tina, kad tai “nevykęs vertimas 
iš svetimos kalbos”.

“J. Gliaudos knygoje yra ir 
kitokių netinkamų išsireiškimų”, 
dėsto p. Našliūnas. Ir parodo 
pavyzdį:

“Doctor Zimmerle, — griež
tai pasakė M. Sleževičius, — 
mes neatėjome atimti jūsų lai
ko”.

Ar ištikrųjų, kaip tvirtina p. 
Našliūnas, tas išsireiškimas 

“Dabar- 
žodyną” 
ir pusi, 
žodžiui

“atimti laiką” yra “nevykęs pa
žodžiui vertimas iš svetimos 
kalbos” ? Pasikliaujame specia
liais leidiniais. Imame 
tinės lietuvių kalbos 
(Mintis. Vilnius, 1972) 
48, pavyzdžių eilėje
“atimti” apibūdinti, randame: 
“Tas darbas man daug laiko ati
ma”.

Tenka tikėti, kad posakis 
“atimti laiką” yra lietuviškas. 
Tai nėra, kaip tvirtini p. Naš
liūnas, “pažodžiui vertimas iš 
svetimos kalbos”.

7. Arogantiška nesąmonė
Reductio ad absurdum (nuve

dimas į nesąmonę) ženkle atro
do p. Našliūno tvirtinimas, kad 
autorius privaląs “asmeniškai 
pažinti ir dargi gerai pažinti” 
aprašomąjį personažą, kuris, 
kadais, buvo realus asmuo. Esant 
tokiai prielaidai, kas gi gali būti 
kompetentingas savo veikale pa
liesti realų, ne fikcinį, persona
žą? Ar L. Tolstojus turėjo au
dienciją pas Napoleoną? Ar A. 
Solženicinas matėsi su genero
lu Samsonovu? Ar mūsų šau
nūs rašytojai Sruoga, Grinius, 
Alantas ir Kralikauskas gėrė mi
dų su Lietuvos kunigaikščiais ir 
karaliais ?

Taip nėra. Studija, įžvalga, 
intuicija, istorinės perspekty
vos jausmas atkuria istorinį rea
lybėje egzistavusį asmenį. Tas 
personažas nebus absoliučiai 
toks, koks jis buvo realybėje. 
Bet gi ir gyvas žmogus nuolatos 
kinta ir visada yra fizinėje ir 
dvasinėje evoliucijoje. Napole
onas, pav., net savo ber.dralaikių 
dailininkų portretuose vis įvai
rus.

Istorinis personažas atkuria
mas iš jo palikimo vaizde, am
žininkų memuaruose, iš jo even
tualių raštų ir interesų, iš, net
gi, buitinių liekanų.

Ar tos arogantiškos nesąmo
nės skelbimas neturi tikslo pa

sieti nepasitikėjimą M, Sleževi
čiaus atvaizdu, duotu knygoje?

Tenka, tačiau, suabejoti ar 
pats p. Našliūnas kompetentin
gas sakytis, kad gerai M. Sleže
vičių pažinęs? Matėme, kad jis 
visiškai neįžvelgė “garbės ir tak
to” disciplinos M. Sleževičiaus 
būde, šiam atmetus etiketo nie
kučius dėl Lietuvos reikalo (“Vir
tuvės incidentas”). Juk p. Naš- panelės laimingam gyvenimui, 
liūnas, kaip ir aš, nematė, nei • Kad būtų dar didesnė garbė tu- 
pažino fizinį ir intelektualinį M. 
Sleževičių tokį, koks jis buvo ro
mano periode, 1918.XII—1919. 
II. P. Našliūnas vaizduojasi M. 
Sleževičių savo pažinties su juo 
kategorijomis. Tai 
klaida tomis kategorijomis mą- 
tuoti romano laiką.

Reta privilegija pasinaudoda
mas, gavau žinių iš asmenų, ku
rie romano periode buvo gre
ta M. Sleževičiaus. Greta rašy
tinių šaltinių, tai buvo ir gyvy
bės šaltinis.

8. Pabaigai
Graudu man taip radikaliai 

revizuoti p. Našliūno bandymą 
apžvelgti literatūrinį dalyką be 
literatūros teorijos žinių, be pa
žinties su aptariamos knygos šal
tiniais. Nerašyčiau nuomonės 
apie p. Našliūno rašinį, jeigu tas, 
rašinys būtų orientuotas, kad ir 
mėgėjiškai, į nagrinėjimą roma
no kaip tokio, jeigu nebadytų 
tikrovės ekskursai į klaidinimą- 
si ir skaitytojo klaidinimą, jei
gu nebūtų įžūlios intervencijos 
į kūrybinę autoriaus iniciatyvą 
(apie ką rašyti), jeigu rašinyje 
nekyšotų demafacinių smerkimų 
tendencijos.

Baigdamas pakartoju, kaip 
pradėjau: tebūnie tai talka už 
supratjngesnį, intelektuališkes- 
nį elgesį su mūsų knyga ir rašy
toju. Tepatarnauja tai plates
nei skaitytojo informacijai.

Dėkoju gerb. Redakcijai už 
mano nuomonės paskelbimą.
Kovo 20, 1973.

Jurgis Gliaudą
(Pabaiga)

ALIEJUS
‘ (Feljetonas)

Pavasaris atbudo, paukšteliai 
nragydo, gėlės pražydo. Aš dar 
labiau atbudau jaunystės sma
gumą pajutęs? Nusipirkau auto
mobilį, kitaip juk negarbė sen
berniui be automobilio ieškoti

rėti savo namuką, nuėjau į ne
kilnojamo turto kontorą, kur, sa
ko, labai geras žemės ir alie
jaus pardavėjas, profesionalas. 
Sakau, gal parodys kokią stubel- 

absoliuti ką su boba prisiglausti senatvė
je. Pasodino mane prie kitų lai
mės laukiančių klientų. Aš sė
dėjau šalia vyro su rudais ūsais, 
kbris buvo panašus į mano dėdę 
šimtakojį, ir kurio vienas ūsas 
trukčiojo. Netrukus ant plat- 
formukės pasilipo pats biuro bo
sas ir pradėjo sakyti kalbą, aiš
kindamas, kaip lengva tapti mi
lijonierium. Visi klausėme išsi
žioję, pagundą rydami tapti tur
tingais. šito rudaūsio net ir an
tras ūsas pradėjo šokinėti aukš
tyn ir žemyn. Mudu padavėm 
viens antram ranką ir su ben
drais norais susipažinome. Alie
jaus bosas drožė karštą pamoks
lą apie Fordą, Insulį, Gary, Pull- į 
maną ir suminėjo daug kitų' 
pavardžių, kaip jie, nusipirkę ke
letą akrų žemės, tuoj pradėjo 
aliejų pumpuoti. Kodėl ir jūs 
negalite to padaryti. Laimė 
jums po nosimi kabo, bet jūs jos 
nematote be mano pagalbos. 
Kumštimi pykšt — nuskėlė sta
lo kampą.

— Dabar mano agentai malo
niai jums patarnaus. Susodins sakė.
j us į limuziną, pavažinės po gra- Į — Viskas nemokamai. Gerki- 
žias apylinkes, parodys gražius te ir valgykite, ponai, absoliučiai 
namus, kuriuos mes padarėme dykai, — tarė jis.
laimingais. Po to nuveš paro
dyt žemę, aliejum pritvinkusią... naai nusilenkia pro mus praeida- 

Agentai griebė mus kaip vėl- mas. Orkestras užtraukia “Na- 
nias dūšią ir išdangino į laukus, niai, saldūs namai” liūdnu tonu. 
Vežė gražiomis vietomis ir la-1 _ Ak, Viešpatie, kaip gražu, 
bai greit. Kai pasiekėme galą, q kurgi tas aliejus, kurį mums 
pasigirdo orkestras. Išlipome, žadėjo tas ponas parodyti? —

, sučiulbėjo viena moterėlė.
! — Palauk, palauk, parodys, 
— atsiliepė rudaūsis..

— Atsiprašau, kad tamsta no
ri aliejaus, aš užmiršau. Tuoj at
nešiu. — patarnautojas atnešė 
skardinę automobilių aliejaus ir 
pastatė ant stalo.

— Matai, kokia graži skardinė. 
Gal geras aliejus? — pradžiu
go moterėlė.

Pavergtoje Lietuvoje!
-------------------------------------------------------------- FOTO REPORTAŽAS “*

Laisvės Alėja Kaune. Paveikslas imtas prieky Metropolio, kuris dar ir šiandien skaitomas 
pirmaeiliu restoranu. Lankytojas Kaune pastebi neįtikėtiną pastatų apleidimą. Kauniečiai 
aiškina, kad okupantas yra pasiryžęs leisti Kaunui, kaip lietuviškiausiam miestui “subyrėti".

muzika palydėjo į restoraną, ku
ris buvo ten pat laukuose su
kaltas iš lentų: barakėlis.

Čia radome ir daugiau alie
jaus ieškotojų. Atsirado ir tas 
pats bosas, kuris mums kalbą

Frakuotas patarnautojas že-

Prieš mūsų akis ant sienos 
buvo prikabinėta įvairiausių pla
katų, planų, kurie rodė kaip 
aliejus pumpuojamas.

Po užkandžio trys agentai pa
prašė visus eiti į laukus apžiū
rėti “laimės”. Išskirstė mus į 
tris grupes, agentai nusivedė per 
piktžolėmis priaugusius raistus. 
Ant lauko kuprų styrojo spyg- 
liamedžių krūmai, nei namų, nei 
kelių, — nieko, tiktai platus lau
kas. Moterėlė pailsusi pradėjo 
atsilikti nuo būrio. Ji pradėjo 
pykti

— Dar ant gyvatės gali už
minti...

Rudaūsis kažkur dingo. Ma
tyt, atsibodo ir jam kelių va
landų kelionė po piktžolėmis ap
augusius laukus ir klausyti agen
tų gražių, įtaigojančių kalbų.

Kai visi nusiminę ir pavargę 
grįžome prie to barako, ruda
ūsis gulėjo ir miegojo pavėsy 
prie krūmo išsižiojęs. Jo ūsai 
pakaitomis kilnojosi, kai musės 
kuteno nosį. M. Šileikis
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UNION SAKO
Pasirink tinkamiausią sau taupymo 
planą pas Union Federal

Kai jūs prisidedate prie Union Armijos, esančios Union Fe
deral taupytojų eilėse, tai jūs prisidedate prie tūkstančių protin
gų žmonių ... jaunų ir senų ... namų savininkų ir nuominin
kų... tarnautojų ir darbininkų. Nuolatinis taupymo planas 
Union Federal taupymo ir paskolų bendrovėje garantuoja jums 
gerą pelną, kai jums bus reikalingiausia.

TAUPYMO KNYGELĖ.

Pradėkite su mažiausiu $25.00 Įnašu. Jūs galite Įnešti arba išimti bet ku
riuo laiku ir gauti 5% dividendą, kuris yra mokamas kas ketvirtį metų. 
Jūs galite uždirbti 5.09%, jei paliekate savo santaupas visiems metams.

TERMINUOTI ĮNAŠŲ PAŽYMĖJIMAI.

Pradėkite mažiausiai su $1.000.00 Įnašu. Sekantieji inašai gali būti $100.00 
arba daugiau 10 dienų laikotarpyje pradžioje kiekvieno ketvirčio metu. 
Šie 90 dienu pažymėjimai uždirba 514% metinio dividendų, kurie yra ap
skaičiuojami ir apmokami ketvirčiais. Jeigu išlaikot santaupas nepajudi
nus per visus 4 ketvirčius, tai gaunate 5.35% dividendų.

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

Mes švenčiame 50 metų sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir

TERMINUOTI ĮNAŠŲ PAŽYMĖJIMAI.

Pradėkite mažiausiai su $1.000.00 Įnašu, sekantieji įnašai turi būti $200.00 
arba daugiau 10 dienų laikotarpyje pradžioje kiekvieno metų ketvirčio. 
Tie vienų metu pažymėjimai duoda 5% % metinio dividendų, kurie apskai
čiuojami ketvirčiais. Jeigu visa suma santaupų nebus pajudinta laike me
tų, tai gausite 5.88% dividendų.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ir daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

TERMINUOTI ĮNAŠŲ PAŽYMĖJIMAI.
Pradėkite taupyti mažiausiai nuo $5.000.00 įnašu ir po dviejų metų uždirb
site didelę sumą. Sekantieji įnašai turi būti $500.00 arba daugiau 10 dienų 
laikotarpyje pradžioje kiekvieno metų ketvirčio. Tie dviejų metų pažymėk 
jimai uždirba 6% metinio dividendų, kurie yra apskaičiuojami ir apmoka
mi ketvirčiais. Jeigu visa suma santaupų nebus pajudinta laike metų, tai 
gausite 6.14% dividendų.

TAUPYKITE SAUGIAI...
Jūsų taupmenos yra automatiškai 

apdraustos iki $20.000.00 Fadoral Sa
vings and Loan Insurance Corporation. 
Union, kuris yra Įsteigtas 1897 m. ir yra 
jau 76 metai biznyje. Jei jūs priklausote 
Union taupytoją grupei, jūs esate už
tikrinti, kad jūsų taupmenos yra saugo
mos patyrusip, atsargių ir konservatyvių 
biznierių.

UNION FEDERAL SAVINGS
and loan association

3430 South Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 
Phone 523-2800 '

TURTAS VIRŠ $44,000.000,00

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
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Lietuvoj mokytojas - atpirkimo ožys
Rusams sutikus, “tarybinę” Lietuvą valdo Antano 

Sniečkaus vadovaujama ir Charazovo prižiūrima komu
nistų partija. Bet komunistų dar ir šiandien Lietuvoje 
nėra. Kaip jų nebuvo nepriklausomoje Lietuvoje, taip 
jų nebėra ir šiandien. Komunistų partijon sulindo įvai
rūs prisitaikėliai, kurie stengiasi pasinaudoti kiekviena 
proga, kad galėtų asmeniškai geriau įsitaisyti. Jiems rū
pi geresnė ir saugesnė vieta, didesnis uždarbis ir lengves
nis priėjimas prie įvairiausių kombinacijų. Kiekvienas 
Žino, kad rusų okupuotoje Lietuvoje be kombinacijų gy
venti neįmanoma. Rusai praneša, kad komunistų parti
jos vadovybė sau net slaptas pirtis išsikombinavo. Jeigu 
jiems būtų rūpėję kolchozų darbininakai arba paprastoji 
lietuviška liaudis, tai pirtis jie būtų visiems pastatę. Se
nas pirtis, neleisdami taisyti, supūdė, o naujas tiktai sau 
pasistatė.

Vyresnio amžiaus lietuviai komunistais jau netaps. 
Rusų įvesta visiškoji sauvalė, pavadinta “socializmu” ar 
net “komunizmu”, vyresnio amžiaus lietuvių netraukia 
ir kiekvienam aišku, kad nebetrauks. Tą žino okupantas 
ir komunistų partijos vadovybė. Prie vyresnio amžiaus 
vyrų ir moterų jie nesikabinėja. Pradžioje tūkstančius 
buvo išvežę į Sibirą, šimtus nukankino, bet Sibiras ko
munistų skaičiaus nepadidino. Tuo tarpu pačioje Lietu
voje komunistų elgesys žmones nuo komunistų tiktai stū
mė. Komunistams rūpėjo patraukti savo pusėn jaunimas. 
Įvairiausiais būdais jie stengėsi jaunesniąsias kartas pa
traukti, bet ir tai ne toks lengvas dalykas.

Lietuvos komunistai ir kartu su jais okupantas krei
pė ypatingą dėmesį į mokytojus. Jie žino, kad mokytojai 
labai daug gali padaryti, jeigu jie žinos kaip nuteikti jau
nus berniukus ir mergaites. Daugelį mokytojų jie likvi
davo, kitus šiaurėn išsiuntė, tikėdamiesi paveikti silp
nesniuosius. Bet, atrodo, kad Lietuvoje silpnų mokyto
jų nebuvo. Kiekvienas buvo lietuvis ir kiekvienas stengė
si įdiegti vaikams gimtinio savo krašto, teisingumo ir tei
sėtumo meilę. Mokytojai darė įtakos į jaunimą, bet ne 
komunistams pageidaujama kryptimi. Rusų okupuotoje 
Lietuvoje gimęs, augęs ir “tarybinės” Lietuvos moky
tojų auklėtas jaunimas vis dėlto okupanto nepaklausė. 
Kalantai susideginus, jaunimas pareiškė protestą ir rei
kalavo laisvės Lietuvai.

Pats komunistų partijos sekretorius pripažino, kad 
mokytojai kalti, jie nepajėgė įdiegti jaunimui “komu
nizmo” idealų. Jaunimui gimtinio krašto laisvė yra svar-

besnė negu rusų sugalvoto komunizmo įvairiausios te
orijos, smarkiai besiskiriančios nuo tikrovės. Šiandien 
ir vėl okupantas kabinėjasi prie Lietuvos mokytojų. Pas
kutinėmis kovo dienomis Vilniun buvo suvarytas didokas 
mokytojų skaičius, kad išklausytų J. Kojelio, Lietuvos 
komunistų partijos centro komiteto propagandos ir agi
tacijos skyriaus vedėjo kalbą ir instrukcijas.•“Komunis
tines” mintis mokytojams stengėsi įdiegti ir kiti parti
jos nariai, bet svarbiausias kalbas pasakė propagandis
tai Jie reikalavo “apginkluoti jaunąją kartą tvirtomis 
žiniomis”, paruošti ją “savarankiškam visuomenei nau
dingam darbui”, “skiepyti gilius komunistinius įsitikini
mus”. Kojelis pripažino, kad tai yra ne toks lengvas dar
bas. Svarbiausia, kad tas darbas reikalauja tikamo te
oretinio pasiruošimo, o tų “teorikų” Lietuvoje kaip ne
buvo, taip ir šiandien nebėra. Propagandistai sugalvojo 
paruošti specialius mokytojus visuomenininkus. Tuo rei
kalu Kojelis Vilniuje skaitytoje paskaitoje šitaip pasakė:

“Teorinių seminarų darbo tobulinimas turi pa
dėti didinti mokytojų visuomenininkų skaičių. Tai 
svarbus partinių organizacijų uždavinys. Reikėtų 
skirti daugiau dėmesio mokytojų visuomenininkų 
darbui,, rašyti apie juos spaudoje, pasakoti per ra
diją. Tai dar labiau pakels šių mokytojų autoritetą, 
jais stengsis sekti ir mažiau aktyvūs švietimo dar
buotojai.

Seminarų klausytojai užsiėmimams paruošia 
nemaža gerų referatų. Partijos rajono komitetas tu
rėtų juos panaudoti platesnėje auditorijoje... Dide
lė spraga yra tai, kad rajono aštuonmetėse mokyklose 
teoriniai seminarai' visiškai nerengiami, o prakti
kuojama individuali mokytojų savišvieta daugeliu 
atvejų yra formali Kai kurie mokytojai mano, kad 
periodinėje spaudoje perskaitytas straipsnis — tai 
jau savišvieta. Daugelis mokytojų neturi individua
lių mokymosi planų, o ir turimi dažnai nerealūs, ne
apgalvoti. Neišspręsti savikontrolės ir kontrolės 
klausimai. Daugumoje mokyklų nėra konsultantų, 
kurie padėtų mokytojams geriau išstudijuoti pasi
rinktą temą ir informuotų partinę organizaciją apie 
jų savišvietą. (Tiesa, 1973 m. kovo 30 d., 1 psl.).
Lietuvoje yra mokytojų, bet okupantui trūksta “mo

kytojų visuomenininkų”. O jeigu tokių ir atsiranda, tai 
mažai kas apie juos težino. O jeigu apie kuriuos šį tą pa
tiria, tai jais nebetiki, jų autoritetas visai nusmukęs. 
Kojelis mano, kad kalbant apie juos per radiją arba per 
spaudą bus galima pakelti jų autoritetą. Bet Kojelis klys
ta. Autoritetą gali pakelti tiktai patys “mokytojai visuo
menininkai”. Jie turi turėti drąsos pasakyti teisybę, jie 
turi mokėti tą teisybę ginti. Jie turi rūpintis lietuvių rei
kalais. Jeigu jie tokios drąsos neturi, jeigu ^teisybės ne
moka pasakyti, tai niekas tokių “visuomenininkų” auto
riteto nepakels.

Kojelis visą bėdą verčia ant mokytojų. Jis nori juos 
kontroliuoti, o kai jie pastebi negerovę, tąi nori, kad 
susivaldytų ir teisybės nesakytų, susikontroliuotų. Jis 
pasakoja, kad mokytojai yra formalūs, nesirūpina savi
švieta, net neturi mokymosi planų. Tuos plakus jie turi. 
Jie aiškiai žino, kad okupanto pakalikų planas lietuviš
kam jaunimui nebetinka, todėl jie ir nesistengia tiktai 
rusams naudingų išnaudojimo planų ruošti. Suvažiavi
mai ir Kojelių išmetinėjimai jų nepakeis.

LIŪDNAS KOLEKTORIAUS GAUS
WASHINGTON, D. C. — Tu

rėjau pažįstamą šoferi, kuris 
mane dažnai paveždavo. Kar
tais net namo parveždavo, bet 
dažniausia jis mane lietaus me
tu nuveždavo į automobiliams 
pastatyti kiemą arba nuvežda
vo į restoraną, jei susitardavau 
su draugu ten susitikti.

Jis mane vežiodavo, bet aš jo 
tikro vardo nežinojau. Jį vadin
davau Thamas, ir maniau, kad 
tai buvo jo pirmas vardas. Da
bar, kai jo jau nėra gyvųjų tar
pe, tai patyriau, kad tai buvo 
pavardė. Jis vadinosi Jesie Bur- 
guess Thamas.

Jis buvo taksi šoferis, bet aš 
labai gerai žinojau, kad jis yra 
pašto ženklų kolektorius. Jis 
kiekvieną kartą, kai tik man 
buvo reikalingas jo patarnavi- 
mas, visuomet mane užkalbin
davo apie pašto ženklus ir pir
muosius vokus su retom datom, 
primenančion kurį svarbesnį gy
venimo įvykį.

Jam pasakiau, kad karo metu 
buvau Vokietijoje tarnavau ka
riuomenėje, turėjau progos su
sitikti su gen. Pattonu, tai ma
no šoferis užkalbindavo mane 
vokiškai. Jis iš manęs tyčioda- 
vosi. Aš buvau už jį gerokai 
jaunesnis, aš ilgiau gyvenau Vo
kietijoje, bet jis už mane geriau 
vokiškai kalbėdavo. Karo me
tu ir aš šiek tiek vokiškai su
prasdavau. Kai kildavo reikalas, 
tai su vokiečiais net susikalbėti 
galėdavau, bet kai mane užkal
bindavo Thamas, tai mano vo
kiečių kalba susimaišydavo su 
anglišką. Jis juokdavosi iš ma
nęs, nes jis labai lengvai skyrė 
vokiškus žodžius nuo angliškų.

Pasirodo, kad jis, be vokiečių 
kalbos, mokėjo abi graikų — 
moderniąją ir senąją, mokėjo ja
poniškai ir susikalbėdavo su in
dais, kai patekdavo į Kalkutą 
arba Bombėjų. Aš jąų seniai ži
nojau, kad jis savo laiku gana 
daug keliavo įvairiausiais van
denimis. Jis kelis kartus yra 
buvęs Graikijoje, Turkijoje,

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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ne, Indijoje, Japonijoje, Indone
zijos salose ir kitur. Bevažinė
damas jis pramoko ir kalbų. Bet 
Jau tais laikais jis pradėjo rink
ti įvairiausius pašto ženklus. Pas 
jį buvo didžiausi albumai įvai
riausių pašto ženklų.

Vieną kartą paklausiau, ar 
pas jį buvo lietuviškų pašto žen
klų. Pasirodo, kad jis turėjo 
įvairių lietuviškų pašto ženklų. 
Jis man papasakojo apie gražią 
Klaipėdos pašto ženklų kolekci
ją. Jis man net papasakojo, kaip 
vienas Amerikos karys, išvažiuo
damas į Pacifiką, uoste jam 
pardavė didelį albumą lietuviš
kų pašto ženklų. Jam buvo rei
kalingi pinigai, jis nenorėjo į 
Pącifikįą vežtis ženklų, tai ir 
pardavė juos. Kitus lietuviškus

pąšto ženklus jąųi pardavė vie
ną ponią. Ji neturėjo pakan
kamą: pinigų užmokėti už tak
si. Pradėjo pasakoti, kad ji ne
moka angliškai, neturi darbo, bet 
būtinai turi būti Washingtone. 
£ pasiūlė šoferiui retus lietu
viškus pašto ženklus vietoj pini
gų. Thamas juos paėmė ir pasa
kė; — Aš ją vežiojau. Ji man 
turėjo sumokėti, bet išėjo at
virkščiai. Aš ją vežiojau ir dar 
primokėjau geroką sumą pinigų.

Pagalvojęs, atsimenu, jis man 
dar pridėjo: “Man buvo gaila to
kios simpatiškos ir Amerikoje 
visiškai prapuolusios ponios. Jei
gu aš ją dar kartą būčiau su
sitikęs, tai būčiau dar pridėjęs. 
Kai peržiūrėjau josios pašto 
ženklus, tai pamačiau, kad jie 
buvo daug vertingesni, n egu aš 
sumokėjau...”

Toks buvo šoferis Thamas. 
Jis gyveno Washington© pietry
tinėje dalyje. Jis turėjo gana 
didelį butą sename name. Pasi
rodo, kad jo butas buvo pilnas 
pašto ženklų.- Viskas buvo gana 
gerai aptvarkyta, sudėstyta į al
bumus ir į dėžes. Bet tų dėžių 
buvo didžiausia daugybė. Jis 
viską susižymėdąvo keliuose 
juoduose sąsiuviniuose. Atrodo, 
kad jis žinojo, kas buvo tose 
dėžėse, bet galėjo ir nežinoti.

Galite įstivąizduoti, kaip tas 
šoferis galėjo jaustis, kai vieną 
dieną, parvažiavęs nuo ilgesnio 
dienos darbo, visus savo pašto 
ženklus rado išmėtytus ant ša
ligatvių. Ten buvo suverstos jo 
įvairių dėžių krūvos. Tbarnas 
parvažiavo namo, pamatė vėjo 
nešiojamus albumus ir vaikų 
vagiamas dėžes, krito negyvas. 
Jis buvo nuvežtas į ligoninę ir 
ten gydytojai konstatavo šir
dies smūgį. Bet aš manau, kad 
jis mirė ne nuo širdies smūgio, 
bet nuo širdies skausmo. Gali
te įsivaizduoti, kaip jis galė
jo pasijusti, kai visą gyvenimą 
augintą, rinktą ir puoselėtą paš
to ženklų turtą vaikai dėžėmis 
nešiojo?

Pasirodo, kad jis buvo išmes
tas iš buto. Jis paskutiniu metu 
nesumokėjo laiku nuomos, šian
dien būtų suriku pasakyti, kodėl 
jis nesumokėjo. Pinigų jis tik
rai turėjo, bet neatkreipė reika
lingo dėmesio į pranešimus. Gal 
jis ir išsiuntė, bet laiškanešiai 

galėjo pražudyti laišką su čekiu. 
Nauji ųamų sąvįninkąi nelaukė. 
Nesumokėjo nuomos, tai iš tei
sėjo gavo įsakymą iškraustyti. 
Taip ir padarė. Jį iškraustė, 
jam pačiam esant darbe.

Dabar kai jis jau 'mirė, tai 
ir laikraščiai pradėjo rašyti apie 
šoferį, pašto ženklų kolektorių. 
Dabar paaiškėjo, kad jo surink
ti ženklai ir kitokios retenybės 
buvo tūkstančius dolerių vertos. 
Jeigu jis būtų bent dalį jų par
davęs, tai būtų buvęs turtingas

žmogus. Jam buvę gaila tų daly
kų, o dar vėjas ir vaikai didžiau
sią jų dalį išnešiojo.

Dabar paaiškėjo dar daugiau 
dalykų. Pasirodo, kad tas taksi 
šoferis buvo baigęs universitetą. 
Jis buvo baigęs ne bet kokį, bet 
Harwardo universitetą. Jis spe
cializavosi humanitariniame fa
kultete, ypatingą dėmesį krei
pė į istoriją ir kalbas. Tai buvo 
ne paprastas pašto ženklų ko
lektorius, bet mokytojas.

Pasirodo, kad savo bute jis 
turėjo tiktai mažą savo kolekci
jos dalį. Nustatyta, kad West 
Virginijoje jis turėjo du dide
lius garažus, kuris buvo pilni pa
našių dėžių, kokios buvo jo bu
te. Jos buvo sunumeruotos ir su- 
raidžiuotos. Ten buvo albumai 
pašto ženklų ir vokų su retais 
pašto ženklais ir dar retesniais 
gesinimais. Dabar viską tvar
ko valdžios paskirtas žmogus.

Kai pagalvoju apie šį šoferį 
kolektorių, tai negali atsikraty
ti minties, kad jam vis dėlto ko 
nors trūko. Jeigu jis jau būtų 
buvęs toks apdairus, tai nebū
tų priėjęs tokios pabaigos. Mo
kytas žmogus turėjo kitaip vis
ką tvarkyti. Jis neturėjo prb 
leisti prie to, kad dėl kelių šimtų 
dolerių būtų sukeltas į kapus va
rantis širdies skausmas. Jeigu 
būtų buvęs apdairesnis, tai nuo 
širdies skausmo jam nebūtų rei
kėję mirti.

Jis ir savo kolekciją būtų ga
lėjęs apsaugoti. Argi reikėjo 
visą gyvenimą sunkiai dirbti, 
kad paskutinėm gyvenimo va
landom matytum chuliganėlius 
viską draskant ir nešiojant? 
Man atrodo, kad jis būtų galė
jęs geriau viską palikti. Bet gal 
taip tiktai man atrodo. Gal visi 
kolektoriai yra panašūs į Thamą. 
Daugelis renka, savo turtą į žen
klūs investuoja, o kai miršta, 
tai kiti jo darbo vaisiais pasi
naudoja.

Aš net pagalvoju, ar aš daug 
skiriuosi nuo tragiškai žuvusio 
šoferio? Juk ir aš esu kolekto
rius. Tiktai aš renku- ne pašto 
ženklus; o Šenus ir retus laikraš
čius. Turiu retų angliškų laidų, 
yra keli ir lietuviški laikraščiai... 
Jeigu mano širdis plyštų, tai 
ir mano retenybės ir brangeny
bės išmes į garbičių”.

Mano žmona sako, kad geriau
si kolektoriai yra žaliukų kolek
toriai, su Linkolno arba su T. 
Roosevelto galva. Bet kai pa
siskaitai, kaip tūkstančiai, o daž
nai ir milijonai žaliukų į sveti
mas rankas nueina, tai kaži ar 
šie kolektoriai yra geresni, ne
gu Thamas?

Kaip ten bebūtų, man gaila 
Thamo; nebus kam manęs lie
taus metu pavėžėti ir mašinoje 
neturėsiu su kuo pakalbėti apie 
Klaipėdos pašto ženklų seriją.

Specialus korespondentas

VINCAS ŽEMAITIS

: LIETUVIŲ TAUTOS 
PRAEITIES PRAMATĖJAS
Česlovas Gedgaudas

MŪSŲ PRAEITIES BEIEŠKANT
Viršelis ir dalių piešiniai suomių daili

ninko Petro Weckstroino. Trys proistori- 
niai žemėlapiai braižyti kartogr. Juozo 
Andriaus. Vengiant lotynų raidyno, virše
liui parinktas Pareinio liaudų raštas, kilęs 
iš etruskų runraščio. Pareinio liaudų ir 
viršelio garbė: “Trys mėtini Varliai sidab
ro lauke”. Spausdinta Meksikoje, “Del 
Toro" spaustuvėje. Tiražas 1006 egz. Co
pyright Č. Gedgaudas. 1972. Kaina nenu
rodyta. Vl-šios dalys, gausiai iliustruotos. 
Viso 358 puslapiai.

Autorius Č. Gedgaudas šį savo monu
mentalų veikalą pradeda įmantria, tary
tum iš senosios Krivių Krivaičio žinyčios į 
dangaus skliautus kylančia širdies gebnių 
malda:

“Žemaičių ir Aukštaičių Dieve, Prūsų, 
Galindų. Kuršių Valdove, Liauduvių, Svs- 
nų, Tautonių, Tauringių, Vanilių Viešpa
tie ir t. L ...

Tavęs nuolankiai meldžiu, duoki žinių 
iš Tavo sklidino praeities aruodo, išmin
ties ir mokslo, kuriais buvo laiminami mū
sų pirmatakai, tinkamo balso, nusakant 
užmirštų laikų bylas...

IS

... Nesgi ryžausi silpnais mano šiandie
niais žodžiais priminti pilkapių milžinų 
žygius, žvaigždžių stebėtojų mokslą, aiš- 
karegių protą, mūsų šviesios Tautos darbš
čias ir kūrybingas rankas, — o kasgi man 
bepadės toje plačiausioje pradalgėje? ...

... Vis dar išdidžiai tebespindi mūsų 
kalbos paminklai, pažerti it brangakme
niai trijuose kontinentuose, liudydami lai
kus, kada pusdieviai vaikščiojo žemėje ir 
suteikė pirmuosius pavadinimus miestams 
ir upėms, kalnams ir jūrai.

Vis dar febe pelėj a archyvų pakampėse 
seniausieji raštai, nors mūsų kultūros prie
šų neigiami ir. kur tik proga, naikinami.

Vis dar iškyla iš bočių kapinynų jos 
vartoti ginklai ir padargai, kuriuos dabar
tiniai tų žemių gyventojai stengiasi savo 
naudai išaiškinti. Pagelbėk man. Kauty
nių Pone, tais ginklais atstatyti Tiesą.

Viešpatie, atmink ir pagailėk savo Tau
tą, nors jinai Tave seniai prmiršo“...

3162-ais Taurojos metais. 
Naujajame Pasaulyje.

Ir kai aš šios, sakyčiau, mūsų tolimos 
praeities dokumentuotai parašytos evan
gelijos (geros naujienos) užverčiau pasku
tinį 358 lapą, spalvingai vaizduojantį šven- 
tilos karūną (Madrido niuz.), prisipažin
siu. aš, žemai nusilenkęs, atidaviau pa
garbą ir padėką vienam Visagaliam Sutvė
rėjui (Sotvarui) ir vienai Nemirtingajai 
Visatos Sielai (Barniai) už tai, kad auto-

lietuvių

autoriau, 
pirmieji,

riaus kilnioji malda buvo išklausyta. Jis, 
pagailėjęs, atsiuntė mums mūsų lietuvių 
tautos praeities Prainatėją (gr. Promethe
us), kuris atnešė šviesos ir tiesos spindulių, 
sukauptų šiam veikale, tartum Amžinos 
Ugnies židiny, iš kurio galės įsižiebti sau 
šviesos kiekvienas, kas,jos trokš ir pasiryš 
žygiuoti į tuos vis labiau skaidrėjančius, 
didingos lietuvių tautos praeities laikus. Ir 
taip kils daugiatomė 4000 metų 
tautos praeities, istorija!

Mielas, aukštai gerb. knygos 
gali džiaugtis, nes tavo maldos
senųjų mūsų runų raštu įrašyti žodžiai: 
“Suteiki man išgalės”, tapo realybe. Kris
tus sako: “Prašykite ir bus jums duota, 
ieškokite ir rasite, belskite ir bus jums ati
daryta. .. Daug labiau Tėvas, kuris duoda 
iš dangaus, duos gerąją dvasią tiems, ku
rie Jį prašo”. (Luko II — 9. 10, 13).

Daug užimtų laiko gilintis į visas kny
gos prašmatnybes, aš noriu su N. skaityto
jais pasidalyti glaustai tik kai kuriais ben
drais įspūdžiais, kilusiais beskaitant šį 
veikalą. Pirmiausia, kas paskatino auto
rių jį parašyti. Knygos 28 puslapy jis rašo:

“Okupuotoje Lietuvoje išleistos LTSR 
istorijos 65 psl. yra duodamas “Lietuvos 
kūrimosi 13 amž." žemėlapiukas. Jis buvo 
sudarytas lenko H. Lowmianskio Vilniaus 
užgrobimui istoriškai pateisinti.

Per labai apgailėtiną neapsižiūrėjimą, 
tasai propagandinis popiergalis ir išeivi
joje mums buvo peršamas, kaip oficialios

-———WWW-

mūsų valstybės kūrimosi istorijos įrodymas. 
Kėslas kiekvienam doram lietuviui tiek 
skaudus, jog paskatino mane parašyti Dir
voje eilę straipsnių, kurie davė pradžią 
šiam darbui.”

Čia randu reikalo grįžti ir trumpai pri
siminti paskutinių dešimties metų įvykius. 
Beruošiant sudėtinį veikalą “Pietinė Lietu
va Grigo Valavičiaus 1559 metų Lietuvos 
girių aprašyme”, paprašiau a. a. prof. Z. 
Ivinskį paruošti str. apie taip greito Sūduvos 
didžiųjų girių sunykimo priežastis. Jis labai 
tinkamu str. į tai atsiliepė. Mūsų pažintis 
sustiprėjo jam atsilankius Čikagoje ir man 
jį atlankius Bonn’oje (1968), pasikeičiant 
laiškais bei literatūra.

Turiu pasakyti, kad, iš Lietuvos istori
jos, kiek ją teko iš savų ir svetimųjų au
torių pažinti, mane labiausiai domino ka
raliaus Mindaugo Lietuvos valstybės , at
rodė, staigus iškilimas iš tamsios miglotos 
praeities, ir kodėl lietuviai — pagonys, 
net du šimtu metų kovoję su daug stipres
niais priešais, ne tik ištvėrė, bet sukūrė 
didžiulių imperiją nuo Baltijos iki Juodų
jų jūrų? Prof. Z. Ivinskis man patarė aty- 
džiai pastudijuoti prof. d. Lowmianskio: 
“Studia nad początkanū spoleczęstva i 
panstwa Lietewskiego'. (Wilno. (1932.)

Tiesa, kiek liečia Vakarų ir šiaurės 
Lietuvą, radau jo veikale įdomių duome
nų, bet kai priėjau prie Pietų Lietuvos, 
tai teko labai nusivilti, ji buvo visai nuty
lėta, tartum nugnybta. Nors ir užtušuota,
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bet aiškiai matėsi autoriaus prof. H. Low- 
mianski pastangos pateisinti istorišku 
žvilgsniu Vilniaus ir jo lietuviškų žemių 
užgrobimą. Vėliau teko skaityti prof. dr. » 
V. T. Pašuto: “Obrazovanie Litovskovo Go- 
sudarstva” Moskva 1959., jis rusų kalba 
parašytam veikale kiek objektyvesnis už 
Lowmianskj, bet lietuvių kalba, jo ta pat 
tema išleistas, jo parašytas veikalas viską 
matuoja rusišku nacionalistiniu masteliu. 
Tas parodo, koks yra Žemas mūsų kaimy
nų mokslinis objektyvumas, teų kur pa
liečia jų interesus. Šią lietuvių tautai 
skriaudą priminiau savo straipsniuose, ti
kėdamas kad kuris nors iš mūsų tituluotų 
istorikų (daktarų, profesorių) tinkamai 
reaguos, bet tyla viešpatavo... Tik vienas 
gerb. Č. Gedgaudas (net nežinau ęųrios jis 
profesijos) šį skaudų lietuvių tąutai kėslą- 
sutramdė. Tas parodo jį esant giliu tiesos 
ir lietuvių tautos mylėtoju, jos didžiu sū
num patriotu.

Adtorius savo veikalą pradeda labai 
įdomiu Klausimu, būtent, “kodėl mes ma
žai težinome apie savo didingą praeitį? 
Juk prieŠvytautinė mūsų istorija tiek sudė
tinga ir taip giliai siekia senovėn, jog tin
kamai jai nušviesti ir dvylikos storų tomų 
nebūtų perdaug. Tat kodėl?*’

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”
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SCIOMUI

GABŪS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

A1K-CON DIT1ONĘD KOPLYČIOS

YArds 7-1138-1139

FORKT FIRES HURT 
ouk forest nnNM

SUSIRINKIMU
PRANEŠIMAI

antra- 
išskrido 
dar ne- 
pastabų

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Plac.
Tai.: FRontiar 6-1882

kad 
war- 
visus

kad

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

' Vidurio 
apylinkių 
išgarsėjęs 
vis dėlto

DAUŽVARDŽIŲ 
VAIKAI
f. ir Dolores Dauž-

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
' DALYSE.

GRUNDIG
AM-FM Radijas, Magnetofonas

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
*NAUJTKN0S3”. — TURI GERIAUSIĄ

šią kelionę Euro- 
kad jis yra 

o kelionės įspūdžiai 
noriai skaitomi.

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

— Pabrangus mėsai, dauge
lis moterų mėsos jau nebeper
ka. Didokas jų skaičius pirma
dienį ir antradienį praleido be 
mėsos.

— Eržvilko Draugiško klubo susi
rinkimas įvyks balandžio 4 dieną 8 v. 
vak. Hollywood Inn salėje. Visi na
riai prašomi dalyvauti, užsimokėti na
rio mokestį, išgirsite įvairius praneši
mus ir aptarsite svarbius reikalus. Po 
susirinkimo bus vaišės.

E. AA MsMamu

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

GUŽAUSKŲ
GĖLES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GeLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TeL: YArds 7-1741 - 1742

0132 So. Kadžio Avą, WA 5-2670 
balandos pagal susitarimą neat

siliepia skambinti Ml 34)001

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio IĮ—12 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. — SLA 134-tos Moterų kuopos su

sirinkimas įvyks balandžio 6 d.’ Hol- 
lyvood salėje. 2417 W. 43rd St. Susi
rinkimo pradžia 6:30 vai. vak. Nesi- 
vėluokite. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Hali k, nut. rašt.

— Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo susirinkimas Įvyks' balandžio 
5 d. 8 vaL vak. Hollywood Inn salėje. 
Narės prašomos dalyvauti. Susirinki
me bus perskaitytas pranešimas apie 
įvykusį Bunco ir yra daug kitų pra
nešimų bei svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E. M McNamee

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center M0 SUMMIT $T. 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

NL P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71*t St 
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

daliai, 
centras. 
Charles 
liau seka Fiore Buccieri, Jo
seph Divarco, Joey Aiuppa ir 
kiti. Policijai įsakyta sekti jų 
darbus.

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
TeL: PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt. >4 ir 64 vaL vak šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 
_________ pagal susitarimą.

LULU R. MITCHELL
Pagal tėvus Raben

Gyv. 3320 West 59th PL
Mirė 1973 m. balandžio mėn. 1 dieną, 7:10 vaL ryto, sulaukusi 

69 metu amžiaus. Gimusi Wisconsin valstijoje.
Paliko nuliūdę: sesuo Ada R. Hawbacker, gyv. Scottsdale, Arizona, 

dukterėčios ir sūnėnai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. ........
Velionė buvo našlė mirusio Alex R.
Priklausė Illinois Federation of Music Clubs, Phi Alpha Chapter 

of Phi Beta Professional Fraternity of Music, Musicians Union Local 
No. 10, Member Woman’s Symphony for 17 years. Member and con
certmaster South Side orchestra. Eastern Star Queen Esther Chapter 
No. 1 And organist Ninth Church of Christian Science.

Kūnas pašarvotas Bourne koplyčioje, 6541 So. Kedzie Ave.
Trečiadienį, balandžio 4 dieną 1:00 vai. popiet bus lydima iš ko

plyčios į First Methodist Church. Chicago Lawn, o po gedulingų pa
maldų bos laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse

Visi a. a. Lulu R. Mitcbell giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisv«kinimą

Nuliūdę lieka:
Sesuo, giminė*.

Laidotuvių Direktorius A. J. Bourne. TeL 737-3232.

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas: LAfayette 3-0440ben,drupmen£& vardu orga- 

gražją savo žmoną 
su vaikais važiuoti. į 

Vidurio VakarųSOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

GĖLININKAS 
(PUTRAMfiNTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Mariom Ava. — 546-1220

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PERKRAUSTYMĄI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R.ŠERENAS

2042 W. 67th Pf. WAlbrook 5-8063

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAIayeUe 3-3372

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAWA AVE.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITU A NIC A AVENUE. Phone: YArds 7-3401

VLADAS RASČIAUSKAS, 
neseniai grįžęs iš Australijos ii 
Naujosios Zelandijos, 
dienį bat 3 dieną vėl 
ilgesnėn kelionėn. Jis 
spėjo padaryti savo 
apie kelionę į Pacifico salas, 
jau susikrovė lagaminus nau
jai kelionei.

Rasčiauskas prižadėjo para
šyti ir apie 
pon. Visi žinome.
pastabus, 
visuomet

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2311 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills. Ul. 974-4410

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

— Gus Slim Alex, Auksinis 
Graikas, skaitomas pačiu ga
lingiausiu gengsteriu Chicago- 

vadovauja didmiesčio 
kurioje yra policijos 
Antruoju sąraše yrą 

Chuck Nicoletti. Ve-

Prūsų kilmės astronomas 
Mikalojus Kopernikas, pate
kęs į Lenkijos teritoriją, išmo
ko kalbėti fenkiškai; jis buvo 
išsimokęs ir kitų kalbų. Jam 
teko iš pradžių eiti gamtos 
mokslus Krokuvoje, vėliau — 
dar kitose vietose. Kai teko 
jam tapti vadinamuoju astro
nomu, tad mokėjo įrodyti įvai
rių planetų eismą. Ypač vi
siems mūsų žmonėms patiko 
jo gražūs įrodymai apie mūsų 
Žemės sukimąsi erdvėje. Anks
čiau visi žmonės manė, kad 
Saulė sukasi aplink žemę, nes 
visiems tatai taip atrodė. Ir 
lietuviai tada sakydavo, kad 
rytais saulė pakyla, užteka, o 
vakarais Saulė nusileidžia. 
Toks įprastas pasakymas ir 
šiais laikais nėra išnykęs. Iš 
tikrųjų, Saulė stovi vietoje, o 
Žemė sukasi aplink savo ašį. 
Taigi šio mokslininko astrono
mo Mikalojaus Koperniko tiks
lūs nurodymai apie mūsų Že
mės sukimąsi erdvėje sudarė 
visiems žmonėms malonų šio 
astronomo įvertinimą.

A. Kelmutis

edermė. Mūsų Vieš- 
>nio augimui. Kiek- 
bei susižinojimo su 

tikrą sū- 
l — svie- 
pats tiki

Petras 
vardžiai, gyv. Lockporte, gali 
didžiuotis savo vaikų gabu
mais moksle. Petras A. už 
aukštus pažymius yra atžymė
tas Illinois Institute of Tech
nology Dekano sąraše, ir tre
ti metai iš eilės yra užsipelnęs 
Illinois valstijos stipendiją. Jo 
brolis mokytojas ąntri metai ga 
vo Illinois vals(. stipendiją, ke
tina studijuoti mediciną, lan
ko Lewis College Lockporte. 
Jų sesutė, Južytė Marija, bai
gianti Loękpbrt aukštesniąją 
mokyklą šį pavasarį, jau pri
imta į Lewis kolegiją gavusi tos 
kolegijos Academic Scholar
ship — stipendiją pirmiems 
mokslo metams. Jaunesnieji 
jų broliai ir sesutė — Danielius 
ir Povilas tebejanko aukštes
niąją mokyklą, Motiejus ir 
Marijona — pradinę.

7 žmonės. ProlestuoiĮą 
frontininkų sauvalę, 5 atsista
tydino.

Valdyboje liko tiktai du 
rinkti žmonės, kurie buvo pa
pildyti kooptuotais. Siame su
sirinkime reikėjo rinkti apy
gardos valdybą, bet rinkimų 
frontininkai bijojo. Tada jie 
nutarė palikti dar vieniems me
tams dabartinę valdybą. Bet 
paliekant valdybą, būtų rei
kėję palikti ir Zalatorių. Tada 
vyriausias fronto vizyrius, per 
kitus asmenis, pasiūlė išmesti 
tik Zalatorių, o palikti valdy
bą. Taip ir buvo padaryta.

Išmetus Zalatorių, valdy
boj paliktas tiktai vienas rink
tas atstovas. Visi kiti valdybos 
nariai frontininkų buvo įso
dinti be jokių rinkimų. Ta vie
no rinkto žmogaus valdyba pa
likta dar vieneriems metams. 
Ji neturės jokio autoriteto 
žmonių akyse, nes ją sudaro 
frontininkų skirti bet ne bend
ruomenės narių rinkti atsto
vai.

Reikia pasakyti, kad svečių 
teisėmis pakviesti akiratinin- 
kai padėjo frontininkams pra
vesti apylinkių atstovų suva
žiavimą. Diskusijose jie ma
žai dalyvavo, bet suvažiavime 
triukšmo ir šūkavimo šie sve
čiai pakankamai kėlė. Dalyvis

IEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TEL. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIU, AU8U. NOSIM 
l« BERKLIS LIGOS

2858 w. 63rd Street

Vytautu Zalatorių 
vis deltą išmetė

Praeitą' sekmadienį jėzuitų 
namuose vykusiame 
Vakarų apygardos 
atstovų suvažiavime 
Vytautas Zalatorius 
buvo išmestas. Įžūlius jo pa
reiškimus ir nachališką užsispy
rimą J 
nizuoti ir 
versti 
Rumšiškes 
apylinkių atstovai pasmerkė ir 
nutarė jį iš apygardos valdybos 
pašalinti.

Nainio vestas susirinkimas 
buvo toks netvarkingas, visą 
laiką ėjo toks trukšmas. kad 
nuošaliau sėdinčiam atstovui 
buvo sunku susigaudyti, kas 
salėje darėsi. Savo laiku apy
gardos valdybon buvo išrinkti

Šiais metais sukanka 500 me
tų nuo astronomo Mikalojaus 
Koperniko gimimo dienos, tad 
tokios sukakties proga įvairio
se Lenkijos vietose jis buvo iš
kilmingai paminėtas; ir tuose 
paminėjimuose buvo pabrėžia
ma kad šis žymus astronomas 
esąs lenkų tautybės. O Vokieti
joje šis astronomas pažymimas 
kaip vokiečių tautybės.

Tokia proga čia trumpai nu
rodysiu šio astronomo Mikalo
jaus Koperniko kilmę. Jis gi
mė 1473 metais , o mirė 1543 
metais. Lietuvių spaudoje jo 
gimtinė yra nurodyta Torunės 
įmestas. Lenkų spaudoje šis 
miestelis vadinamas Torun, o 
vokiečių spaudoje Thorn, šis 
miestelis yra Prūsijos pietų va
karuose, ir senovėje ten gyve
nusių prūsų buvo vadinamas 
Tomas.

Jei 12-me, 13-me ir 14-me

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 
Tree, ir sekm. uždaryta. 

•2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

Malda nėra vien tik privilegija, bet yra tikra 
pats įrodė, kad malda yra būtinai reikalinga krik 
vienas, kuris praranda norą dėkojimo 
visos mielaširdystės Tėvu, tas gali būti ________ _ _
nystės dvasią ir privalo skubiai pasistengti prašalinti 
tą, kūną arba velnią. Kiekvienas nauju prirodym 
ant mūsų apreikšdamas mums savo charakterį ir plai 
dyti mūsų maldoms arba garbinimui, bet turėtų dar 
mūsų

Kristus pasakė, kad jis įsteij 
kiekvienam aišku, kuri yra tikro; ______________ ___________
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. , 
parašysite tokia adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th

.. P. ŠILEIKIS, 0. P.
MS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
ME Aparatai - Protezai. Med. Ban-

Iw Laimam. (laZAU ap*Ct«1f p«9-aiow Kojoms 
(Arch Support*) ir L L

VaL: 9—4 ir 6—8
2850 Watt 83rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospoct 6-5084

minėjimai
šimtmečiuose nebūtų buvę to- 
ję vietoje žiaurių karų, tad 
tenai gal ir dabar būtų galėję 
ramiai gyventi vadinamieji 
prūsai. O tais seniausiais lai
kais vadinamasis kryžiuočių 
ordinas tose vietose stengėsi 
visokiais žiauriausiais būdais 
vadinamuosius pagonis pavers
ti krkščionimis. Ir visi pagonys 
prūsai buvo nugalėti ir dar bu
vo visokiais būdais verčiami, 
kad nekalbėtų pagoniškąja 
kalba (t y. prūsų kalba). Visi 
tie kryžiuočiai tada kalbėjo vo
kiškai; taigi tik vokiečių kal
ba buvo vadinama krikščioniš
kąja kalba. Palyginti per ne
ilgą laikotarpį prūsai buvo pri
versti kalbėti ne prūsiškai, bet 
vokiškai. Tame Tomo (Toru
nės) mieste, kuriame tik prū
sai gyveno, po kiek laiko be
veik visi ėmė kalbėti vokiškai, 
o kai toji vietovė, praslinkus 
tam tikram laikui , pateko į 
Lenkijos teritoriją, tad Lenki
jos valdžios pareigūnai stengė
si viską tvarkyti taip, kad vi
si žmonės kalbėtų tik lenkiškai.

Vokiečiai iš pradžių prūsus 
vadindavo Pruzzen (tariama: 
prucen), o paskui Pręussen (ta
riama: proisen). Dar čia no
riu pasakyti, kas gi tie vadina
mieji prūsai yra. žiloje seno
vėje, prieš kelis šimtus ar tūks
tančius mętų, tiek prūsai, tiek 
lietuviai, tiek latviai kalbėjo 
viena ta pačia kalba, bet pra
slinkus eilei metų susiskirstė į 
tris dalis, kitaip sakant — į tris 
tarmes, kurios pavirto atskiro
mis kalbomis, bū(ęn^: prųsų, 
lietuvių ir latvių. Dabar prū
sų kalba yra išnykusi; visi tie 
prūsai dabar kalba tik vokiš
kai ir jųjų gyvenamas kraštas 
vokiškai vadinamas Ostpreus- 
sen, lietuviškai tariant — Rytų 
Prūsija. Taigi lietuvių gimi
naičiai prūsai dabar kalba tik 
vokiškai.

:tas, kad prar

as, kad 
ą, visai neturėtų kliu- 
padauginti jas. Jeigu 

yra gera žemė, ji turi išduoti gausingą vaisių.

tų yra daug, bet ne 
‘ 1 Kris-

tdelėje 
gausite, jei 
linois 60629

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 

aei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

PRospoct 8-1717

DR. S. RIF7IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8148 WEST 63rd STREET 
raL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisu? uždarytas. 

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

Pucinskis nori 
būti aldermonu

Roman C. Pucinskis, lietu
viams gerai pažįstamas politi
kas. 14 metų buvo kongreso 
narys. Jis panoro būti Illinois 
valstijos senatorium, jam ąt- 
rodė, kad jis gali išstumti sen. 
Charles Percy, bet jis pralai
mėjo.

Dabartiniu metu jis nori bū
ti Chicagos aldermanu, 
galėtų atstovauti 11-nią 
dą. Pucinskis jau įtėikė 
reikalingus dokumentus, 
galėtų būti kandidatas.

Pucinskis mano, kad jis ga
lėtų būti naudingas Chįcagos 
miestui, jeigu būtų išrinktas, 
nes jam labai gerai žinoma 
nauja Illinois konstitucija, ku
ri savivaldybėms duodą dide
les teises.

ęttHUIGAS 
2454 WEST 71tf STREET 

OfiM tolef.: HEmlock 4-2123 
Rozid. tolei: GlbMn 8-6195

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71*t St, — Tai. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

NL LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
- 2656 WEST 63rd STREET
VaL: antrad. quo 1—4 po pietų, 

ketvirtai, nuo 5—7 vai. vak. 
Ofiso telef.: 776-2880 

Naujas rez. telef.: 448-5545 NARIAI: 
ętūcagos

Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71at STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849

OFISO VALANDOS: 
-irmadieniais ir ketvirtad. 1—7. vaL. 

<ntrad.. ©enktadienj nuo 1—5. treč 
ir šežtad tiktai susitarus

Rez.: GI 84)873 '

DR. W. HSW-HSINAS 
AKUŠERIJA •? MOTFBU LIGOS

9R. NINA KRAUC&- 
KRIAUČELIŪNAITf

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO< 
6132 So. KEDZIF AVfi. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą

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

DR. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,
KIEKVIENĄ ĮMENĄ BŪTINI

Mano burna garbins tave linksmomis lūpomis: kada atsimonu apie 
tavo ant mano lovos, ir kalbu apie tava, nakties sargyboje. Psa. 63:6, F.

iui reikalinga tikro;

Ją nemokamai i
Stw Chicago, Illi 

8V. RASTO TYRINĖTOJAI

CRADINSKAS

ne i
n r A R T



NAMAI IR MOTERIS
Namai be moters, yra mirę 

namai. Seimą be humoro yra 
mirusi šeima. |ii Lietuvių 
Bendr. Lietuvių Buveinė To
ronte - Kanadoje turi ir mote
ris ir daug humoro.
Ano nelabai gražaus sekma
dienio politinėje valandoje, ka
da net namus kai kam vanduo 
paplovė, kiliems automobilius 
mm kelių į griovius sukrovė, 
dar kitiems, rūbus nuo “Die 
viškų” kūrinių nuplėšė, bet lie
tuvaitėms sesutėms — toron- 
tietėms puikiausiai pobūvis pa
sisekė. Jos surengė Lietuvių 
Buveinės Toronte Moterų sek
cijos atidarymų, kurio pelnas 
buvo skiriamas Buveinės — (aš 
geriau norėčiau vadinti Gedi
mino Pilies ) virtuvės reikme
nims pirkti.

Ko ten nebuvo. Už tuos ke
lis, vos tris, dolerius svečiai 
(kurių buvo apie 1110) buvo 
linksminami jaunimo gražiau
siais šokiais, kurie taip suža
vėjo publikų, kad vis dar norė
josi, kad jie ką pašoktų. Aiš
ku, be moterų nebūt vaikų, be 
vaikų pasaulis būt liūdnas. Ka
da jaunimas šoko, tai aš į juos 
žiūrėjau susižavėjęs ir įsivaiz
davau, ne vaikučius, bet vie
nas buvo panašus j zuikutį, ki
tas į žvirbliuką, viena į katy
tę, kita j voveraitę. Taip be
žiūrint nei nejunti, kaip priei
ni išvados, kad tik šitokiems 
duodant didelę plotmę Jietu- 

J. AUGUSTA1TIS

Į ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA ;
' 154 pusi, knyga. Kaina $1.50 ![

• Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano
' Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- ? 
, ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
i tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo
i laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau-
• šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą. j,
• J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis, ė 
i Kas negali užeiti i “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį Įi 
' arba Money Orderį,* pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: /

; NAUJIENOS !;
; 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060c

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. i*

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Mone^ 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL. 80609

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Korsakas turės 
aiškintis teisėjui

Chicagos miesto iždininkas 
Marshall Korshak. bal. 18 die
ną turės aiškintis federaliniam 
teisėjui Richardui W. McLa
ren apie nesutvarkytus valsty
bės mokesčius.

Korshakas gavo federalinių 
agentų įsakvmą ateiti į teismą 
su 9 banku knygutėmis, kurio- 

jse Korshakas laiko savo san
taupas. Re to, Korshakas nu- 

iTodė. kad jis davė dideles su
mas pinigų įvairioms labdarin
goms draugijoms. Teisėjas no
ri pamatyti įteiktų pinigų pa
kvitavimus.

Korshakas jau buvo gavęs 
I įsakymą atvykti vasario 6 die
ną, bet jis neskubėjo. Dabar 

.miesto pareigūnas bus privers* 
I tas aiškintis teisėjui. Miestas 
įjam moka kiekvieną metą 
$15.000, bet teismas žino, kad 
jis uždirbo $110.000.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _ Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2544320 

įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai CertiFikatai.

V. VALANTINAS

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tomo yra 208 puslapiai, 0 antra lamo 236 puslapiai
Abu tomai minkštuose viršeliuos# parduodami už $4.00, o kietuose 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608
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vylx’je bus užtikrinta mūsų 
ateitis išeivijoje.

Malonios išvaizdos, visiems 
nuolanki Moterų sekcijos pir
mininkė J. Skerbutėnienė dė
kojo svečiams už lokį gausų at
silankymą. Kvietė į talką, kad 
tokius didingus namus, didin
gai išlaikytumėm. Kvietė be 
'religinio, ar ideologinio skirtu
mo, būti visiems vienos šei
mos nariais lietuviais. Ne
kenkti vieni kitiems, bet pa-

1 .dėti. Naudotis lietuvių namais, 
bet neišnaudoti iki nualinimo. 
Nepavyduliauti ir kritikuoti, 
bet glaustis ir kooperuoti. Ji 
buvo sutikta gausiais p'oji- 
mais. Dieve joms padėk, pa
galvojau.

Karpis yra Liet. Namų val- 
dvlojas ir darbų vykdytojas. 
Jis pasveikino moteris ir lenkė 
galvą prieš jas, už jų rūpestin
gumą. Taip pat kvietė ginti 
Liet. Buveinę Toronte, kaip 
kad Liet. Kunigaikščiai gynė 
savo kraštą net iki gyvybės ne
tekimo. Po to sekė vaišės.

IŠVADA: To sekmadienio 
proga 1973 m. kovo 11d. tikrai 
ne vienam atidarė akis, kad 
vien tik tokiu keliu buriantis 
galima išlaikyti lietuvybę Lie
tuvai. Vien tik lietuviškas su
sibūrimas į vieną pastogę, be 
religijų, be ideologinių, vienos 
idėjos vedini galime likti tuo 
kuo esame — lietuviais. Na
mai didingi net su trimis salė-

Viduriniųjų Rytų konflikto nekaltos aukos — palestiniečiai vaikai 
Libane pabėgėlių stovykloje. Nuo pat gimimo jiems skiepijama ne

apykanta Izraeliui ir zionistams.

mis ir trimis scenomis ir trimis 
virtuvėmis. Puikiai atremon
tuotos, su didingais balkonais, 
rodos, kvieste kviečia ten kuo 
ilgiau pabuvoti. Kitų kraštų 
lietuviai, kurie atvyksta į To
rontą, prašomi vykti ne į sve
timus, bet savus Namus, nes 
Toronto Liet. Buveinė yra jūsų 
visų Buveinė, tai Lietuvių Išei- 
vybės Gedimino Pilis.

Moterys išsirinko labai veik
lią valdybą: pirmininkė J. Skre 
butėnienė, pavaduotojos J. 
Rukštienė, O. Rinkevičienė, Ižd. 
Simanavičienė, narės — Abro- 
maitienė, Eižinienė, Bilkienė.

Esant Toronte, norint susi
rišti su Mot. Sekc. pirm., pra
šome skambinti tel. 762-6377.

B. Naujalis

ŪŠ CHICAGOS I R^

I APYLINKIŲ |

Žmonės brangios 
mėsos neperka

Pasirodo, kad moterų pa
skelbtas boikotas nepaprastai 
pabrangusiai mėsai yra gana 
sėkmingas. Mėsos krautuvės 
pirmadieni buvo tuščios. Par
davėjai prikrovė lentynas įvai
riausios mėsos, bet moterys 
prie mėsos visai neartojo.

Įdomiausia, kad Chicagoje 
ponia Daley, miesto mero žmo
na, taip pat atsisakė pirkti 
brangia mėsą. O misto meras 
sutiko kelias dienas praleisti 
be mėsos. Kiti Daley šeimos 
nariai, gyvenantieji atskiromis 
šeimomis, taip pat pasiryžę 
brangios mėsos nepirkti. .Jie 
vra įsitikinę, kad staigiai pa
kilo kainos tiktai pasipelnymo 
tikslais.

Abejotinos vertės medaliai
Chicagoje veikianti kupigų 

draugija davė “Popiežiaus 23- 

čiojo” medalį bažnyčios netu
rinčiam ir šoferio amatu besi
maitinančiam kun. William 
Hogan. Pasirodo, kad 46 me
tų amžiaus kunigėlis kelis kar
tus buvo suimtas už demons
tracijas prieš karą Vietname. 
Matyt, kad jis priklauso tai 
pačiai dvasiškių grupei, kuri 
prieš kelis metus organizavo 
naujokų ėmimų centrų degini
mą ir smarkiai šūkavo prieš 
JAV įsikišimą į Pietų Azijoje 
vykusias tautų ir valstybių 
pavergimo kovas.

Tvirtinama, kad šiai kuni
gų draugijai priklauso apie 
2,000 dvasiškių, daugelis į su
sirinkimus neina. Reikia turė
ti galvoje, kad medalį kunigui 
šoferiui davė ne popiežius, o 
tiktai pats medalis nukaltas 
Popiežiaus Jono 23-čio vardu.

Pataisė 100,001 girtuoklj
Lygiai prieš 105 metus Chi- 

cagoie buvo įsteigtas Marios 
Washington centras, kuriame 
gydomi alkoholikai. Visi žino
me, kad tai ne toks lengvas 
dalykas, bet vis dėlto tas cent
ras per«100 meti] atliko didelį 
darbą. Ten pagydė 100.0001 
girtuoklį.

Tame centre dirba keli gydy
tojai specialistai, kuriems al
koholizmo problemos yra ge
rai žinomos. Jie studijuoja 
kiekvieną girtuoklį, duoda jam 
vaistų, liepia prisilaikyti tam 
tikros dietos ir laiko, kol žmo
gus visai atpranta nuo degti
nės.

šio šimtmečio pradžioj Cook 
apskritis duodavo šiems Mar
tos Washington namams de
šimt nuošimčių pajamų, ku
rias gaudavo už leidimus degti
nei pardavinėti. Vėliau išsiaiš
kinta. kad toks, dalykas yra 
priešingas įstatymams. Tas 
mokestis panaikintas.

— Pirmadienį Chicagos uos- 
tan įplaukė pirmas užsienio 
laivas “David Marquess”, či- 
kagiečiai pirmą prekybos lai
vą pasitiko su muzika ir gerai 
jį aplaistė.

TRUMPAI

— Al. Neimantis iš Kelly 
aukšt. mokyklos yra tarpe 21 
geriausių jaunųjų beisbolo žai
dėjų pietvakarių apylinkėje. 
Atrankos proga SW Kiwanis 
klubas jiems įteikė trofėjas.

— Chicagos Centrinėje Bib
liotekoje, 78 R Washington St., 
visą balandžio mėn. veiks Mė
sos pramonės darbininkų unijos 
paroda 75 m. sukakties proga. 
Paveikslai ir įvairūs dokumentai 
bei duomenys vaizdžiai rodo
unijos pastangas dėl darbo žmo- landžio 5 d.,, aktorius Juozas- dėmesį ir paramą, 

i
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HELP WANTED — MA L t

Darbininkų Reikia

• PRODUCTION LINE MECHANIC
Minimum 3 year’s experience die 
set-up and tooling changes.

• TOOL ROOM MACHINIST 
Experience required on die set-up.

Paid vacation and hospital plan. 8 
paid holidays. Public transportation 

to door.
call ken Mcelroy 

TRIO METAL CAP DIV. 
Kerr Glass Mfg. Corp.

317 No. FRANCISCO 
632-1010

NIGHT JANITOR 
MAINTENANCE 

MEN 
Apply in person. 

NOW!!
OLYMPIA FIELDS COUNTRY CLUB 

(Office)
203rd & WESTERN AVE. 

OLYMPIA FIELD, ILL.

WOODWORKERS
Exper. or semi-exper. mach, opera
tors, assemblers, sanders, + finish 
patchers. Steady work + overtime. 
Free life Insur., hosp., paid holidays.

CHURCHILL CABINET CO.
2119 W. CHURCHILL

(1800 N. 2100 W.)

LATHES TURRET LATHE
Experienced operators needed for our 
night shift. Must read prints and fol
low process sheets. Top pay plus 

10% night premium.
PIONEER ASTRO INDUSTRIES 

DIV. OF. GOLCONDA CORP.
7401 W. LAWRENCE, CHICAGO 
An equal opportunity employer

REIKALINGAS 
BARTE N D E-R I.S 

PRIEMIESTYJE. 
Tel. 422-3535

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

SECRETARY — SALES
Dynamic company has need of a sa
les secretary. Interesting and exci
ting and non-routine -work. With 
opportunities for advancement. We 
offer a salary comensurate with abi
lities and a liberal benefits package.

Interview on the phone
TONY ZACK 297-3145

An Equal Opportunity Employer

KEY PUNCH OPERATORS
Looking for a job that is well diver
sified? Put y<*ir application in a 
well established Chicago Data proc
essing service bureau. We row have 
openings for five experienced 029 and 
129 key punch operators. Onlv 1 year 
experience required. 1st and 2d Shift. 
Top salary. Excellent working condi

tions and benefits.
Call for an appointment now! 

751-0100.
INPUT. INC.

640 N. LA SALLE
6th Floor

An Equal Opportunity Employer

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421 
6200 So. WESTERN AVE.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

WANTED TO RENT
Ieško butų

DVIEJŲ ASMENŲ

vyresnio amžiaus šeiniai reika
lingas 4 kambarių 2 miegamų 
butas Brighton Parko apylinkėj.

Skambinti 924-3090.

nių gerovės ir nuolat vykstančio 
progreso visame gyvenime. I^a- 
bai įdomus istorinis skyrius, 
pavadintas “Kai mes buvome 
jauni”.

— Algis Rimas yra veiklus 
Illinois universiteto Urbanoje 
studentas ir to universiteto pa- 
baltiečių kilmės studentų Bal
tic Peoples unijos pirmininkas. 
Kiti valdybos nariai yra Anta
nas Brizgys, Renata Baziliaus- 
kaitė ir Anna Lapins.

— Chicagos Lung Association 
motyvuotu raštu praneša, kad 
nustojimas rūkyti neturi įtakos 
į nenorimo svorio didėjimą.

— “Pelkių žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje
per Margučio radiją tarp 8—9 naudingos, bet ir reikalingos, 
vai. vak.. Šį ketvirtadienį, ba- Jos užsitarnavo visų lietuvių

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
VALDYBAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

PlSŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa-1 BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
jamų namas Marquette Parke. Po 6 DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO- 

vai vakaro telefonuoti 434-9583. JAMO TURTO PIRKIMAS • PAR- 
PARDAVIMAS.

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

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tol.: RBpublic 7-1941

M. A. š I M K II S 
Real Estate, Notary Publie 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

State r ar m Fire anc Casual*. Company

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 4344660

PUSAMŽEI PORAI nebrangiai išnuo
mojamas 4 švarių kambarių butas su 
vonia. Įėjimas iš priešakio 814 West 
19th St. Apžiūrėjimui susitarti tele

fonu MO 64131.

Raudonis skaitys Jono Aisčio 
poeziją.

— Marquette Parko apylinkės 
lietuvių respublikonų lyga šau
kia lietuvių visuomenės susirin
kimą š. m. balandžio 6 dieną. 
6:30 vai. vak., Gintaro svetainė-
je, 2548 West 69 St. Bus labai 
naudingų pranešimų, kaip dau
giausia sutaupyti pildant paja
mų mokesčių blankus, kaip 
gauti sumažintus mokesčius už 
nekilnojamą turtą, nemokamai 
maisto kuponus, medicinišką 
pagalbą ir kt. Visuomenė prašo
ma pasinaudoti šia reta proga.

— J. Budreviėius. Toronto, 
Canada, pratęsdamas prenume
ratą atsiuntė vajui auką. Va
jaus komisija visiems bet kokiu 
būdu parėmusiems Naujienas 
nuoširdžiai dėkoja, visus prašo 
remti Naujienas ir daryti pas
tangų suradimui naujų skaity
tojų. Visi lietuviai yra kviečia
mi užsisakyti Naujienas. Jos 
yra ne tik įdomios ir visiems

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIU architekto moderni 

mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33,500.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. 
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- 

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

I 1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 41£ kambariu. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy- 

imas. Garažas. $18,800.
i 10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima gauti už $70.000.

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

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- 
fa.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS T OTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900

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

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. M. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar.

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Federalinių 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 Secramento) 

Tel. 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.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTt REWILBERS
Cis automobiliai Išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Sfrvet, Chicago, IH.

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.




