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FISCHERIO - SPASSKIO VARŽYBOMS IŠ RAŠYTOJU UNIJOS IŠMESTAS 
SOLŽENICLNĄ GYNĘS POETASRENGTI DAUG KANDIDATU

AMSTERDAMAS. — Pasaulinė šachmatų Federacija paskel
bė, kad šios vasaros varžyboms "tarp pasaulio čempiono Boris 
Spasskio ir amerikiečio Bobby Fischerio buvo gauta 15 pasiūlymų 
iš 10 valstybių ir penkių miestų. Visi siūlosi surengt šias varžy
bas ir siūlo federacijai piniginę garantiją premijoms. Daugiausia 
pasiūlymų, atėjo iš Jugoslavijos, čia šias pasaulinio čempionato 
varžybas siūlo surengti Bled, Sarajevo, Zagrebo ir Belgrado mies
tai. Jugoslavija siūlo ir didžiausią'premiją — 152,000 dolerių. 
Pagal federacijos taisyklės, 67 su puse nuošimčių gautų varžybų 
laimėtojas ir 32 su puse'nuošimčių —- pralaimėtojas.

MASKVA. — Sovietų literatūros vadovai dar nerodo ženklų, 
kad kūrybinei dvasiai bus duota daugiau laisvės. Maskvos Rašy
tojų unija vėl nutarė išmesti iš unijos du rašytojus: Aleksandrą 
Galichą ir Jevgeny Markiną. Pirmasis yra kompozitorius, poetas, 
dramaturgas, ’ apkaltintas, kad jo politinės satyros kūriniai ska
tino žydus emigruoti iš Sovietų Sąjungos. Susirinkime Galkhas 
buvo vadinamas tikrąja jo pavarde “Ginzburgu”. Prieš ji rašytojų 
susirinkime pasisakė ir žinomas politinis “Pravdos” komentato
rius Juri žukov.

Tarp kitų ir Čikagos miestas 
siūlo premiją 100,000 dol. Ar
gentina siūlo 150,000, Islandija 
— 125,000 dol., Prancūzija — 
50,000 dol.

Prancūzijos pasiūlyme kalba
ma dar apie 5% visų pajamų iš 
televizijos ir filmų, kas galt su
daryti nemažą sumą, šachmatų 
mėgėjams siūlomas'lėktuvų pa- 

. pigintas transportas, viešbučių 
ir varžybų bilietu apmokėjimas.

Dar niekad pasaulio šachma
tų istorijoje nebuvo siūloma to
kių didelių premijų. Didžiausia 
suma praeityj e "buvo 25,000 dol. 
Varžybos tarp Spaaskio ir Fishe- 
rio gali užtrukti kelis mėnesius, 
nes jiems teks sulošti 24 parti
jas.

Pasaulinė šachmatų federaci
ja dabar pasiųs visus gautus pa
siūlymus abiems-varžovams, ku
rie sudarys savo sąrašą, pagal 
savo skonį,.-kur*
Jei jų nuomonės sutaps, reika
las bus tuo ir išspręstas, o jei 
ne, prasidės ilgos derybos. Abu 
žaidėjai turi teisę panaudoti vie
ną veto. Jie taip pat turi teisę 
atsisakyti lošti savo priešininko 
tėvynėje. Sovietų’ Sąjunga ne
pasiūlė jokios savo vietovės, to
dėl nėra vilties ir Čikagai, nes 
greičiausiai, Spasskis nesutiks 
lošti Fischerio tėvynėje.

Be jau minėtų šalių pasiūly
mus federacijai padarė Šveica
rija, Kanada, Graikija, Olandi
ja, Brazilija ir Vakarų Vokietija.

* ________

Suomių parlamento 
rinkimai

HELSINKIS. — Dvi dienas už
trukę Suomijos parlamento rin
kimai, kiek iš pirmųjų praneši
mų galima spręsti, atnešė naujų 
laimėjimų socialdemokratų par
tijai, kuri gali gauti 55 atsto
vus 200 atstovų parlamente. 
Daugiau balsų gavo ir komunis
tų dominuojama Suomijos Liau
dies Demokratinė lyga.

Dešiniosios partijos, nors ir 
pravesdamos mažiau atstovų šia
me parlamente, vis vien, lieka 
daugumoje. Jos jau dabar turi 
107 atstovus.

Baigė statyti 
Karagandos kanalą

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga paskelbė, kad buvo baigtas 
statyti 300 mylių ilgumo kana
las, kuriuo ateina vanduo Į cen
trinės Azijos plieno liejyklą. Ka
nalas atidarytas Naujų Metų iš
vakarėse.

šis kanalas yra paminklas so
vietų biurokratijos blogam pla
navimui. Planuotojai prieš ke
liolika metų nusprendė pastaty
ti vieną didžiausių sovietų plie
no ir geležies kombinatų Ka
zachstano srityje, ši vieta bu
vo parinkta, nes čia yra didelės 
akmens anglies ir geležies rūdos 
kasyklos. Planuotojai visai ne
pagalvojo, kad liejykloms rei-

iŠ VISO PASAULIO
♦

PEKINAS. — Amerikos dele
gacija jau pradėjo Pekine pasi
tarimus su Kinijos vyriausybės 
atstovais dėl prezidento Nixono 
vizito smulkmenų ir dėl spaudos 
bei TV reporterių programos to 
vizito metu. Kinai delegacijai 
perleido visą viešbuti. Aerodro
me tik Kinijos spaudos atsto
vams buvo leista susitikti su 
amerikiečiais. Užsienio agentū
rų atstovai Pekine nebuvo Įleis
ti i aerodromą.

PARYŽIUS. — Prancūzija or
ganizuoja ekskursiją laivu 
“France”, kuriuo 1,100 keleivių 
atplauks Į Hong Kongą, o iš čia 
traukiniu galės nuvažiuoti Į Ki
nijos miestą Kantoną kur vyks 
tarptautinė prekybos paroda. 
Šiame laive bus ir 307 amerikie^ 
■ci^Turistai;~^ūne,'tūrėš’progą 
pamatyti Kiniją pirmą kartą.

SAIGONAS. — P. Vietname 
komunistai puolė 25 JAV karei
vių žvalgybos buri, vienas žuvo, 
13 buvo sužeistų. Keturi heli
kopteriai, atvykę gelbėti užpul
tų amerikiečių, buvo numušti.

WASHINGTONAS. — Vakar 
senatorius Edmund Muskie pa
skelbė, kad jis yra kandidatas 
demokratų partijos nominavi- 
mui Į prezidento -vietą.

CONCORD. — Sen. McGovern 
pradėjo savo rinkiminę kampa
niją, kritikuodamas kitus de
mokratus kandidatus, kad jie ne
dalyvauja New Hampshire pir
miniuose rinkimuose.

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje demonstravo 2,000 ka
talikų, protestuodami prieš žmo
nių suminėjimą be teismo spren
dimo. Kariuomenės būriai sau
gojo minią ir smurto veiksmų 
buvo išvengta.

PEKINAS. — Prancūzija ir 
Kinija padvigubino civilinės 
aviacijos skridimus tarp Pary
žiaus ir Šanchajaus. Air France 
per savaitę turės du skridimus, 
lėktuvai sustos dar Rangune ir 
Karachi.

BASELIS. — Šveicarijoje po
licija suėmė vyrą, kuris skelbė 
“garantuotus vaistus” pašalinti 
plaukų riebumą. Jis už 2 dol. 
pardavinėdavo žmonėms dėžutę, 
kurioje daugiau nieko nebuvo, 
tik — raštelis: “Nusiskusk plau
kus plikai”.

KARACHI. — Pakistano nau
jas prezidentas pažadėjo kuo 
skubiausiai pravesti naują vals
tybės konstituciją. Jis jau veda 
dėl jos pasitarimus su šalies tei
sininkais.

A žibalu turtinga Quataro 
valstybėlė pasiūlė arabų lygai 
12 mil. dol. kovai prieš Izraelį 
paremti.

kia labai didelio vandens kiekio. 
Vietinio vandens liejyklai nepa
kako. Reikėjo kasti ilgą, daug 
lėšų pareikalavusį kanalą, ku
riuo vanduo pompuojamas iš Ir- 
tyšo upės.

wo

w

. .^ ^v.

■X;•; :\v.. x£ 3*

‘v ’ ’ v
'.v'

:

¥$•< $■;

W:..
’:>• <>x '•>•■£• ’$i>,

Havanos gatvėse karinio parado metu Fidel Castro parodė naujus sovietu gamybos tankus.

Vokiečiai stato - 
keleivini lėktuvą

BREMENAS. — Vakarų Vo
kietija baigia statyti pirmą sa
vo keleivini lėktuvą, vidutinių 
nuotolių VFW-614, kuris sta
tomas Fokker Įmonės. Vokie
čių aviacijos pramonė, sąjungi
ninkams uždraudus jai statyti 
karinius lėktuvus; vis daugiau 
gauna keleivini^ lėktuvų užsa
kymų. Kartu šu olandais vokie
čiai yra pastatę Fokker-27 
Frienship lėktuvą, kurių 585 jau 
yra naudojami visame pasaulyje. 
Kartu su prancūzais vokiečių 
konstruktoriai pastatė Transall- 
0-160 lėktuvą, kurių 178 yra nau
dojami Prancūzijos ir Vokieti
jos karo aviacijos.

Naujo lėktuvo gamybą parė
mė Bonos vyriausybė. Lėktuvai 
turės britų Rolls-Royce moto
rus. Tų lėktuvų užsakymai jau 
gauti iš Danijos, Filipinų, Jeme
no. Ispanijos ir Argentinos.

Leidžia be vizų 
pereiti sieną

BERLYNAS. — Nuo Naujų 
Metų Rytų Vokietija ir Lenki
ja pradėjo naujų santykių tarps
ni. Tų valstybių piliečiai gali 
važinėti per sieną be jokių pa
sų ar vizų. Pasienyje jiems tik 
reikia parodyti asmeninius do
kumentus. Pirmomis dienomis 
tūkstančiai vokiečių lankėsi Len
kijoje ir lenkai važiavo i Vokie
tiją. Panašų susitarimą Rytų 
Vokietija žada pasirašyti ir su 
Čekoslovakija.

♦ Britanijos premjeras Ed
ward ,Heath paskelbė, kad jis 

[šiais metais vizituos Lenkiją.

Naujas Pakistano prezidentas Zulfl* 
kar Ali Bhutto, perėmęs šalies valdy
mą po skaudaus karinės vyriausybės 

pralaimėjimo prieš Indiję.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ę Švedijos Mokslų Akademi
ja paskelbė, kad rašytojui Solže- 
nicinui bus greitu laiku atiduo
ta Nobelio 1970 metų premija už 
literatūrą. Premija būsianti 
įteikta privačiose ceremonijose 
Maskvoje. Premijos pinigai, 83,*- 
000 dol. jau padėti Šveicarijos 
bankan Solženįcino sąskaitoje. 
•*ęBritanoa'paskelbė, kad ji 
šį šeštadienį pradės išgabenti sa
vo piliečius iš Maltos salos. Li
bija irgi pareikalavo, kad bri
tai uždarytų savo karo laivyno 
atstovybę, susidedančią iš 10 [ 
karininkų ir 37 kareivių, bei 50 
šeimos narių. Britams duotos 
dvi savaitės išvykti.

ę Buvęs Australijos premje
ras Sir Robert Menzies gavo šir* 
dies smūgį ir buvo suparaližuo- 
tas.

ę Prezidento žmona, ponia 
Nixoniene Liberijoje buvo apdo
vanota aukščiausiu Liberijos 
Respublikos Pionierių ordino žy
meniu.

ę Argentinoje labai karšta, 
jau 103 asmenys mirė nuo karš- V’- )
C1U.

ę Sovietų valdžios kritikai pa
skelbė, kad Leningrado bepro
čių ligoninėje laikomi Viktor 
Fainberg ir Vladimir Borisov 
paskelbė jau antrą bado streiką. 
Jie reikalauja paprasto teismo, 
o ne “gydymo”. Pernai jie vienu 
atveju badavo po 80 dienų.

ę Šį ketvirtadienį vėl Įvyks 
Paryžiaus taikos derybų sesiją 
po 4 sav. pertraukos.

Kremliaus vadai 
daug važinėja

MASKVA. — Užsienio kores
pondentai Sovietų Sąjungoje ra
šo apie nepaprastą partijos va
dų aktyvumą važinėjant po visą 
Sovietų Sąjungą, sakant kal
bas partijos aktyvistams. De
mokratinėse šalyse toks važinė
jimas matomas tik prieš pat rin
kimus. Visi 15 politbiuro narių 
ir 7 kandidatai buvo išvažiavę iš 
Maskvos sakyti prakalbų, lan
kyti įmonių ir kalbėti apie dide
lį partijos dėmesį liaudžiai.

Pats partijos bosas Brežnevas 
kalbėjo Maskvoje ir Leningra
de, Kosyginas buvo Kuibyševe 
ir Kazanėj, Podgomas aplankė 
Kijevą, Suslovas nuvažiavo net 
į tolimą Omską, Sibire. Tomis 
progomis sovietų spauda pilna 
liaupsinimų partijai h* jos “ne- 
klystantiems” vadams.

Laose didėja 
Hanojaus spaudimas

VIENTIANE, — Karinė padė
tis Laose, nežiūrint Amerikos 
aviacijos veiklos, yra pablogėju
si. Vyriausybės pusiau regulia
rios kariuomenės bazė Long 
Tieng yra nuolat apšaudoma ko
munistų artHerijos. Susprogdin
tas amunicijos sandėlys. Ka
riuomenė išįbazės -yra iškelta.4 
gretimus kaimus ir'aukštumas. 
Aerodromo takai yra daugely 
vietų sužaloti, todėl JAV lėktu
vams yra sunku nusileisti su šo
viniais ar maistu.

Pietiniame Laose komunistai 
užėmė Bolovan aukštumas ir 
žengia Pakse miesto, ant Mekon- 
go upės kranto, link. Paksong 
miestą, kurį vyriausybės kariuo
menė paliko prieš aštuonias die
nas, jau užėmė penki batalionai 
Šiaurės Vietnamo kareivių, re
miamų tankų ir šarvuotų sunk
vežimių.

Buvęs sekretorius
C

gavo medalį
NEW YORKAS. _ Naujasis 

Jungtinių Tautų sekretorius 
Kurt' Waldheim buvo susitikęs Į 
su Amerikos ambasadoriumi JT 
George Bush. Jiedu kalbėjosi 
apie JT finansinę padėtį.

Vienas pirmųjų naujo sekre
toriaus darbų buvo apdovanoti 
išeinantį sekretorių U Thantą 
auksiniu Taikos Medaliu, kuris 
duodamas tik labai Jungtinėms 
Tautoms pasitarnavusiems as
menims.

Amerikoje bengaly diplomatas Sid- 
diqi daug dirba, kad Amerikos vyriau
sybė greit pripažintų nauja Bengali

jos valstybe — Bangia Desh.

Airiai komunistai 
neklauso Maskvos
BELFASTAS. — Tautinis ir 

religinis konfliktas šiaurinėje 
Airijoje sukėlė prieštaravimų 
tarp sovietų komunistų partijos 
ir airių komunistų Airijoje ir 
Britanijoje. Maskva skelbia, kad 
Šiaurinės Airijos kovos yra dar
bininkų klasės kovos prieš britų 
imperialistinę, kolonialinę poli
tiką, kuri spaudžianti ir skriau
džianti airius darbininkus. Mas
kva ignoruoja tautinius airių 
jausmus ir religines aistras. Pa
tys airių ir britų komunistų va
dai geriau pažįsta padėti ir ma
žiau kalba apie “klasių kovą”.

Britanijos komunistų partijos 
konferencijoje airių komunistų 
atstovai buvo paklausti, kodėl 
Belfasto laivų dirbtuvių darbi
ninkai neišeina streikuoti "’prieš 
Šiaurinės Airijos valdžią ir bri
tų priespaudą. Airiai komunis
tai paaiškino, kad streikas ne
įmanomas, nes iš 9,000 laivų 
dirbtuvių darbininkų apie 8,500 
yra protestantai, kurie valdžią 
remia.

Airijos komunistai su nepa
sitikėjimu žiūri i Maskvos vado
vybę, laikydami sovietų siste
mą valstybiniu kapitalizmu, 
skriaudančiu darbininkus. Airiai 
komunistai yra susiorganizavę 
Į Tarptautinę Socialistų-Marksi- 
stų grupę, kuri savo idėjas grin
džia Trockio, Rozos Liuksemburg 
mokslu, šiai grupei priklauso ir 
š. Airijoj išgarsinta parlamen
to narė Bernadette Devlin. Ai
rių komunistų partija neisi jun
gė Į slaptos airių armijos kovą 
prieš britų valdžią šiaurinėj Ai
rijoj. Nežiūrint Maskvos kaDri 
apie klasių kovą, airiai mato, 
kad šiaurinėj Airijoj darbinin
kas kovoja prieš darbininką, ka
talikas prieš prote«*"

Bengalai laukia 
šeiko Rahmano

DACCA. — Tūkstančiai ben
galų sukėlė džiaugsmo demor - 
tracijas, išgirdę, kad Pakistanas 
paleidžia suimtą bengalų politi
ni vadą Mujibur Rahman. Va
kar dienos pranešimai jau ne
bekalba apie šeiko Rahmano pa
leidimą, kaip Įvykusį faktą, bet 
tik apie prezidento Bhutto pa
reiškimą, kad jis bus paleistas.

Pakistano valdžia tikisi išlai
kyti su Rytų Pakistanu federa
cijos ryšius, už kuriuos praei
tyje pasisakydavo ir bengalų va
das Rahmanas. Galimas daik
tas, kad dabar po karinio Pakis
tano pralaimėjimo, padidėjo ir 
bengalų reikalavimai. žvalgybos bombonešių, kurie Vi-

Amerikos vyriausybė nutaru- duržemio jūroje seka sovietų po_ 
si palaukti ir kol kas nepripa- vandeninių laivų judėjimą. Bri- 
žinti Bengalijos valstybės, nors į tų žvalgybos bazės Maltoje, Gi- 
bengalų diplomatai ir labai spau- braltare ir Kypro saloje suda-
džią Ameriką, prašydami pripa- ro svarbų tinklą sovietų laivams 
žinimo. sekti.

Korespondentų žiniomis, prieš 
rašytojų išmetimą pasisakė Va- 
lantinas Katajevas ir Aleksejus 
Arbuzovas, žymūs sovietų ra
šytojai. Jie siūlė prasižengusius 
draugus tik pabarti. Prieš išme
timą balsavę vaikų poetas Bar
to ir Aleksandras Kekemčukas.

Rašytojas Galichas savo fil
mų ir teatro veikaluose daug ra
šė apie sovietų jaunimą ir jo pa
siaukojimą statant komunizmą. 
Paskutiniu metu daug jo para
šytų satyrinių eilėraščių buvo 
platinami irekorduoti juostelė
se.

Jevgeny Markin pagarsi c 
vo labai atviromis poemomis, ku
riose jis garbina Nobelio premi
ja apdovanotą rašytoją Solženi- 
ciną. Vienoje jis palygino ra
šytoją su žmogumi, kuris dide
lėje upėje nusagsto plūdėmis lai
vams pavojingas vietas. Jo my
limoji stebi nuo upės kranto, 
tačiau nieko- nedaro, išduoda sa
vo mylimąjį. Maskvoje buvo aiš
kinama, kad poemos moteris yra 
Rusijos inteligentija, išduodan
ti savo geriausią rašytoją poli
tinės partijos persekiojimams.

Kitas Markino kūrinys buvo 
tiesioginis atsiprašymas Solženi- 
cinui, nes Markinas irgi balsa
vęs už Solženicino išmetimą iš 
rašytojų unijos. (Poemoje jis 
sako, kad jam buvo pakištas raš
tas pasirašyti, rašte buvo šmei
žiamas jo' draugas. “Pabaigoje 
mes laimėsime, nors draugas tu
rės daug sunkių dienų”, sako 
Markino poemos herojus.

Išmetimas iš rašytojų unijos 
Sovietų Sąjungoje reiškia, kad 
išmesto rašytojo kūriniai dau
giau nebus spausdinami nei žur
naluose. nei knygų forma.

Malta spaudžia 
britus išeiti

VA LETTA. — Maltos parla
mentas tik vieno balso persva
ra patvirtino premjero Mintoffo 
nutarimą išprašyti riš salos bri
tų kariuomenę ir šeimas. Opozi
cija puola ši nutarimą, nes bri
tų bazėje, aviacijos ir karo lai
vyno dirbtuvėse, dirba apie 7,- 
OOO Maltos darbininkų. Premje
ras aiškina, kad Malta savo dirb
tuves gali pasiūlyti kitoms vals
tybėms.

Parlamento debatuose Maltos 
premjeras pagrasino, kad jei 
britų kareiviai nebus išvežti iki. 
sausio 15 d. Malta pakvies į pa
galbą svetimas armijas išmesti 
britų.

Maltos saloje Britanija laiko 
3,500 kareivių ir apie 7.000 jų 
šeimų narių bei Įvairaus pagal
binio personalo. Kareivių tar
pe yra 1,000 marinų, du avia
cijos daliniai ir kelios eskadrilės
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v. s. Lilė Milukienė, 
Liet. Skaučių .Seserijos 
Vyriausia Skautininke

PRIE 
LIEPSNOJANČIO 
LAUŽO

pro palapinės plyšį
KAS YRA ZOVIESKAS?

• KALĖDŲ SENELIS SU DOVANOMIS 

bendrose Toronto Kūčtose.
S. Dabkaus nuotr.

This wonderful gift is free to you when you open a savings account for 
$500 or more or add $500 or more to your present account. Offer ex
pires January 15th and gifts are not mailable.

♦A rtcenf Federal ruling requires this sfate<ne«f fe be madee 
-O-K year, must elapse between gifts to an individual accour* bolder.*

Veiklos metak

LEIDŽIA UETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St, Chicago, 111. 60629

BENDROS KŪČIŲ VAKARIENES RIMTIS
Toronte, degant tik žvakutėms,

S. Dabkaus nuotr.

Vieniems — rudeniop anksčiau, kitiems — vėliau, 
o| New Yorkas pradėjo net lapkričio mėnesį

Lapkričio 14 New Yorko Neringos ir Tauro tuntų skautai-ės 
iškilminga abiejų tuntų sueiga pradėjo naujus skautiškos veiklos 
metus. -F „

Skautai-ės organizuotai daly
vavo pamaldose Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioj, kur mišias au? 
kojo ir’progai pritaikytą pamoks
lą pasakė kun. A. Račkauskas. 
Po pamaldų ; ' Y

•■V- ■ « i •

Įvyko, abiejų tuntų sueiga 

tos pačios parapijos salėj.
Po raportų ir vėliavų įneši

mo, perskaityti tuntų ir draugo
vių įsakymai. Neringos tunto 
tuntininkė pavaduotoja, ps. G. 
Stankūnienė, jai pačiai prašant, 
atleista iš pavaduotojos parei
gų. Pasikeitė ir paukštyčių 
d-vės draugininke. Vyr. sk. v. 
si. Dalia Bagdžiūnaitė perdavė 
“Pušelės” draugovę vyr. sk. v. 
si. Marytei Matulaitytei, d-vės 
adjutante — vyr.' sk. kand. si. 
Rasa Milukaitė. Vyr. Skaučių 

. “Aušros” draugovę perėmė vyr. 
sk.: v. si. Felda'Nemickienė. Se
sė Nemickienė lapkričio 1-sios 
proga pakelta į vyr. skiltininkės 
laipsnį.

“Birutės” skaučių d-vės se
sės, išlaikiusios I-mojo patyri
mo laipsnį, perkeltos kandida
tėmis į vyr. skaučių draugovę. 
Naujomis vyr. sk. kandidatė
mis tapo — Ramona Ašeber- 
gaitė, Ligi j a Birutė, Daiva Jury
tė. Rūta Gerulaitytė, Onutė Ma
tulaitytė. Danutė Saldaitytė, 
Rasa Milukaitė ir Laura čerke- 
liūnaitė.

Neatsiliko ir paukštytės. ;-

Trečiojo patyrimo laipsnį iš
laikė Daiva Bobelytė ir Rūta 
Kidolytė, II-jo: Lina Alksniny- 
tė, Audronė česnavičiūtė, Danu- 
.tė Gvildytė, Laura N aronytė, 
Rima Reventaitė, Ramunė Šid
lauskaitė ir Rima Vebeliūnaitė. 
Taip pat pranešta, kad visa ei
lė paukštyčių šių metų “Simo 
Kudrkos” stovykloj Įsigijo išky- 
lautojos,’dailininkės, gail. sesu
lės ir artistės specialybes.

Vyr. sk. v. sl.Aldona Kidoly
tė paskirta skaučių d-vės drau- 
gininkės pavaduotoja.

Brolių įsakymuose pasveikin
ti rajoninėj sporto šventėj jau 
antri metai iš eilės I-ją vietą lai
mėję skautai sportininkai ir 
Ąžuolų skiltis, kurie “Simo Ku
dirkos” stovykloj skilčių varžy
bose laimėjo U vietą.

Malonu buvo išgirsti, kad
“senieji” skautai vyčiai vėl 
.sugrįžta į aktyvių skautų 

eiles.
Trys jų tapo draugovių glo

bėjais. S. v. v. si. Viktoras Kir- 
kyla — skautų “Šarūno” d-vės, 
s. v. v. si. Evaldas Remėza — 
skautų “Geležinio Vilko” ir s. 
v. v. si. Kęstutis šetikas — vil
kiukų draugovės.

Po įsakymų vyko paukštyčių 
Įžodis, kurio metu pasipuošė pir-

nairt miegoti; A. Jankauskas, 
13 m.

Vyrius — mažas vyras; T.
Osmolskis, 14 m. , 

\ r

KALBĖTI SU SESĖMIS TIK LIETUVIŠKAI
Vadovayimas - ne užkrauta našta, bet - privilegija

Vadovauti jaunimui yra didelė paskirtis ir atsakomybė. Mes 
savo bendravimo, sugyvenimo, tobulėjimo procese bei linksmuo
se savitarpio išgyvenimuose Įrašome sesei pirmuosius charakte
rio bruožus, kurie gali ją lydėti visą gyvenimą.? . ; ; |

Kiekviena vadovė, kuri palieka išmintį, širdį ir atvirą su
sidomėjimą sese; gauna iš sesės visuomet daugiau, negu ji bet 
kada jai gali duoti. ■ • ' ’

Užsitarnauti sesių pagarbą ir prisirišimą gali tik ta vadovė, 
kuri į vadovavimą žiūri kaip i privilegiją, o ne i kaip užkrautą 
naštą- 1 ■

Kiekvienos vadovės pareiga yra kalbėti su sesėmis tik lie
tuviškai.

DARBAI
Omahos scenoje — monta

žas apie Simą Kudirką. Lapkri
čio 28 d.Omahos ramovėnai (ka
riai veteranai) suruošė gyvą ir 
įvairią Kariuomenės šventę. Pa
maldose giedojo “Rambyno” 
choras, dir. Broniaus Jonušo, 
akompanuojant .Teresei Priš- 
mantaitei; kun. Juozas Taut
kus pasakė pamosią. Minėjimo 
dalyje Pranas Tokias (ramovė- 
nų skyr. pirmininkas) aptarė lie
tuvių karių ir partizanų žygius 
dėl laisvės. Meninei programai 
vadovavo Algis Antanėlis. Skau
čių “Lapių” skiltis atliko mon-

mą kartą raudonais kaklaraiš
čiais Daiva Bobelytė ir Pvūta Ki- 
dolytė. Naujosioms paukšty
tėms kaklaraiščius užrišo ps. E 
Jankauskienė, tėvynės mazgelį 
— Tėvų Komiteto atstovė p. D. 
šilbajorienė, gerojo darbelio — 
naujųjų sesių mamytės — G. 
Bobelienė ir ps. B. Kidolienė.

Sueigai pasibaigus, Lietuvos 
Kariuomenės šventės progai pri
taikinta žodį tarė buvęs nepr. 
Lietuvos karininkas Aleksand
ras Vakselis, kuris paminėjo ir 
skautų įnašą į Lietuvos kariuo
menę, taip pat ir žuvusius skau- 
.tus partizanų eilėse.

Po pašnekesio, visi sueigos 
dalyviai buvo pavaišinti prieš
piečiais, kuriuos, kaip ir visa
da, paruošė tėvų komitetas.

VISUOSE PAKRAŠČIUOSE VYKSTA KAZIUKO MUGIŲ RUOŠA

Ps. Birute Kidolienė (dešineje) aiškina rankdarbio pavyidį New Yorko skautėms.
Poxilo Bi\ainio nuo

tažą apie Simą Kudirką. Reži
savo Ramutė Micutaitė, vaidi
no Teresė Gaidelytė, Regina 
Stankutė ir Rozvita šalkauskai- 
tė. Deklamavo Rūtelė Jaudegy- 
tė. Baigmėje-šoko naujoji taut, 
šokių grupė “Aušra-’, paruošta 
energingų skaučių vadovių Gra
žinos Reškevičienės ir Laimos 
Antanėlienės. .

-*■ Vokietijoje jaunimo atsto
vai uždegė eglutę. Gruodžio 19 
d. Vasario 16 gimnazijos mokyt. 
Fr. Skėrys, Romuvos- evangeli
kų jaunimo ratelio vadovas, su
organizavo adventinių mąstymų 
popietę :— kavutę. Dalyvavo 
daug svečių iš arti ir toli. Spe
cialiai buvo pasveikintos kun. 
A. Gelžinio, šreifeldų ir Bielskių 
šeimos, tik prieš pusmetį atvy
kusios iš Kauno. Eglutę uždegė 
skaučių atstovė si. A. Vilčinskai- 
tė, skautų — v. si. M. šiušelis, 
ateitininku moksleiviu — F. 
Dauknys, ir liet, studentų — P. 
Veršelis.

šiemet Liet. Skautų S-ga 
rinks naują vadovybę. Rinkimai 
liečia Tarybą —Pirmiją, Garbės 
Teismą,. Kontrolės Komisiją, vi
sas pagrindines- šakas (Broliją, 
Seseriją ir Akad. Skautų Sąjū
dį), rajonų vadus. Rinkimuose 
dalyvaus visų; vienetų (visose 
valstybėse) atstovai korespon- 
denciniu būdu. Buvęs paskuti
niojo (prieš 3 metus) LSS Su
važiavimo Pirmininkas s. Kos
tas Nenortas yra surinkęs pa
geidavimų ir paruošęs siūlymų, 
kaip turėtų būti patobulinti to
kio suvažiavimo nuostatai.

Los Angeles kūčiose buvo 
šviesos ir šešėlių. Los Angeles 
skaučių Šatrijos d-vės ir Graži
nos būrelio ruoštos tradicinės 
skautiškai lietuviškos kūčios 
praėjo gana nuotaikingai. Salę 
puošė ir programą paruošė Šat
rijos d-vė, vadovaujama s. B. 
Juodikienės ir fil. s. B. Dabšie- 
nės, kuri ir pačią kūčių progra
mą pravedė. Kūčių maldą su
kalbėjo kapelionas kun. R. Kas-) 
ponis. Vyriausia šių kūčių šei
mininkė N. Sakalauskienė. Pro-) 
gramą atliko skautės, suvaidin* 
damos jau gana pasenusį ir at
sibodusį montažėlį, kuris nu- Į 
bluko, kai dauguma mergaičių 
murmėjo panosėje, ir nebuvo ga
lima suprasti teksto.

Pats žvakių uždegimas ant I 
šventiškai pauoštų stalų gana i 
Įspūdingas. Ypatingai graži Ka- j 
ledų eglutė, papuošta gražiais 
šiaudinukais, viešnios Abelkie-1 
nės atvežtais. Jaukus ir šeimy- j 
n iškas plotkelės laužimo momen- ' 
tas. kur visi, pamiršę skirtumus, j 
skautiškai spaudė rankas ir lin
kėjo laimės.

I Nuotaiką šiek tiek temdė apy-

tuštis garbės svečių stalas. Vis 
dėlto neturėtų užmiršti praneš
ti tie, kurie gavo pakvietimus 
prie garbės stalo ir ten paliko 
vietą, kad dėl kai kurių prie
žasčių atvykti negalėsim. Tos 
tuščios vietos daugumai nuošir
džių rengėjui numušė ūpą. šiaip 
kūčių nuotaika buvo, graži ir 
draugiška. V. Irk

★ New Yorke įvyksta “Lie
tuvos aukso” paroda. New Yor
ko vyr. skaučių židinys. “Vilija” 
sausio 16 Kultūros židinyje ren
gia ypatingą parodą.

Šioj parodoj bus išstatyti gin
taro dirbiniai — papuošalai, sta
tulėlės, paveikslai. Bus proga

j norintiem minėtų dirbinių įsi
gyti.

Tą pačią dieną bus rodomos 
skaidrės iš prof. Stepono Kolu
pailos kelionių po nepriklausomą 
Lietuvą. Parodos svečiai bus 
vaišinami kavute.

Parodos pelnas skiriamas skau
tišku leidiniu išleidimo fondui. 
Atsilankę ne tik maloniai pra
leis sekmadjenio popietę, galės 
pasįgrožėti “Lietuvos aukso” lo
bynu, bet tuo pačiu parems ir 
skautus, nėš jų auka padės iš- 
leis^įl taip reikalingus skautiš
kus vadovėlius.

Plinta knyga “žymios lie
tuvių moterys”. Prieš porą me
tų Kanados lietuviai skautai pri
sidėjo išleisti dr. M. ir V. Anysų 
knygą- “žymios lietuvių mote
rys”. Praėjusioms Kalėdoms, 
kaip*7 dovaninęt progai, Toronto 
skautai vėl ją platino, gaudami 
iš autorių nemažą nuošimtį. 
Knygą ir dabar galima įsigyti 
pas Kanados rajono vienetų va
dovus arba pas autorius — 292 
Indian Rd., Toronto 9, Canada.

Perkūno stovykloje ūkio va
dovui prireikė lietuviško pakai
talo žodžiui “zovieskas” (door 
hinge). Pasižiūrėjus j žodyną, 
“zovieskui” buvo rasti pakaita
lai; kengė, sukynė, lanksta, svy
riai, vyrius. Kilo klausimas, ką 
šie žodžiai reiškia jauniesiems 
stovyklautojams? Įdomesni šių 
žodžių aiškinimai jaunųjų skau
tų kalboje pateikiami žemiau:

Kengė — kengūra; V. Nor
vaišaitė, m.

Sukynė — supynė; L. Pakalnis, 
9 m.

Svyriai — pagražinimai; A. 
Osmolskis, 14 m.

Lanksta — mankšta prieš ei-

A. a. vyr. sktn. Stepo Kai
rio paminklas pašventintas spa
lio 17 šv. Jono lietuvių kapinėse, 
netoli Toronto, Ont., Kantadoj. 
Prisikėlimo bažnyčioj Toronte 
S. Kairio muzikinio vieneto kan
klininkės pamaldų metu pagro
jo “Lietuva brangi”. Kapinėse, 
dalyvaujant dideliam draugų bū
riui, paminklą- pašventino LSS 
Dvasios. Vadovas v. s. kun. J. 
Vaišnys. Iš Worcester, Mass., 
atvykęs LS Brolijos Vyr. Skau
tininkas P. Molis pasakė kalbą 
ir visų trijų LSS šakų vardu 
uždėjo ant kapo vainiką. Trum
pos iškilmės baigtos tautos him
nu.

MIŠKO BROLIŲ STOVYKLOS 
GREITLAIšKIS Į NAMUS

(Atitinkamą žodį pabraukti)

Mielas (Tėte, Mama, Drauge, 
Prieše, Visi):

Mes (užvakar, vakar, šian
dien, rytoj) atvažiavome į sto
vyklą. čia oras buvo labai (gra
žus, šiltas, šaltas, lietingas, aud
ringas, niekam tikęs). Mane su
kandžiojo (musės, uodai, meš
kos, vilkai, vadovai). Mes val
gėm (vieną, du, tris, penkis, 
daugiau, negu penkis) kartus. 
Maistas yra ypatingai (skanus, 
prastas, nuodingas, svaiginantis, 
jaudinantis).

Mano (vadovas, draugas, 
skruzdėlė, pelėda) vakar apsir
go nežinoma liga. Mes jį nune
šėm į (ambulatoriją, palapinę, 
mano lovą, pelkes, šiukšlių dėžę) 
ir ten jį pririšom. Buvo labai 
(liūdna, smagu, graudu, juokin
ga, prasminga). Mes daug iš
mokom.

Aš jūsų (pasiilgau, nepasiil- 
gau, nebeatsimenu). šiandien nu
kirtau aukštą (medį, žolę, krū
mą, prausyklos pastatą). Niekas 
nepastebėjo.

Aš daugiau nebeturiu laiko 
rašyti,.-bet kai atvažiuosite šį 
šeštadieni, (atvežkite; neatvež- 
kite) daugiau: (obuolių, kojinių, 
pinigų, moskito spray, saldai
nių, aspirino).

Iki pasimatymo — (Algis, Jo
nas, Rainis, Jurgis, Vytas, Gra
žutis, Gintaras, nei vienas iš šių).
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PROF. ZENONAS IVINSKIS
1971 m. gruodžio 24 d. Vo

kietijoje, Bonnos ligoninėje mi
rus prof. dr. Zenonui Ivinskiui, 
žinomam mokslininkui — istori
kui ir visuomenininkui, Lietuvos 
kultūra, ypatingai gi istorija 
(ne komunistinio sukirpimo) 
patyrė stambų nuostolĮ. Lietu
vių tauta neteko žymaus, dar 
buvusio pajėgaus mokslo vyro 
— atsiradusi spraga nebus leng
va užpildyti. Prof. Ivinskis yra 
buvęs išeivijoje, Vokietijoje, ne 
tik Vliko nariu, bet ir Vykd. 
Tarybos, taip pat Vokietijoje, 
pareigūnu.

Nuo pat jaunystės 
domėjosi istorija

Velionis prof. Ivinskis mirė, 
palyginti, dar stipriam amžiu
je, sulaukęs vos 63 metų am
žiaus. Jis buvo 'gimęs 1908 m. 
Kaušėnų kaime, >- Plungės vis., 
Telšių apskr. 1929 m. jis jau bu
vo baigęs Lietuvos universiteto 
teologijos-filosofijos fakultetą. 
Studijas gilino Miuncheno jr 
Berlyno universitetuose (1929- 
30 m.),-daugiau susidomėjęs 
Rytų Europos istorija. Parašęs 
disertaciją apie Lietuvos vals-. 
tiečių luomo išsivystymą, Ivins
kis 1932 m. Berlyno universite
te gavo daktaro laipsnį, tuo me
tu turėjęs vos 24 m. amžiaus. 
Rinkęs medžiagą Berlymo ir 
Dancigo archyvuose, Z; Ivinskis 
1933 m. parašė habilitacini dar
bą “Lietuvių ir Prūsų prekybi
niai santykiai pirmoje 16 amž. 
pusėje”, ir tais pačiais metais 
buvo išrinktas Vytauto D. Uni
versiteto teologijos — filosofi
jos fakulteto privatdocentu, 
prie visuotinės istorijos kated
ros. 1940 m. — ekstraordinari
nis profesorius. Okupantams tą 
fakultetą uždarius, Ivinskis, 
Laikinosios Lietuvos vyriausy
bei pavedus grąžintas Į Kauno 
universitetą, suorganizavo filo
sofijos fakultetą ir jo dekanu 
buvo iki 1942 m. pabaigos. Vo
kiečių okupacijos metais jis.dės- 
tė ir Vilniaus universitete. )

Gyva visuomeninė veikla 
išeivijoje

1944 m. išvykęs 
Ivinskis pradžioje 
skyrė visuomenės,
reikalams. 1944 metais vadova
vo Savišalpos komisijai prie Lie
tuvių Sąjungos Berlyne, 1945 
—1947 m. buvo Lietuvos Raud. 
Kryžiaus vyr. valdybos nariu 
Tiubingene, 1947-49 m. .dėstė 
istoriją lietuvių išeivių gimna
zijose Niurtingene ir Schwae- 
bisch Gmuende. - ...

Į Vakarus, 
daug laiko 

savišalpos

Lietuviams išeiviams pajudė
jus emigracijai Į JAV ir j kitus 
kraštus, Ivinskis pasiryžo likti 
Europoje. Nuo 1949 m. spalio 
mėn. jis Įsikūrė Romoje ir Va
tikano archyvuose rinko medžia
gą Lietuvos istorijai. 1952 m. pa
vaduodamas Į JAV išvykusį 
prof. J. Brazaiti, Ivinskis buvo 
Vliko nariu ir tuometinėje-Vliko

Vykdomoje Taryboje buvo užsie
nio reikalų tarnybos valdytoju.

Prof. Ivinskis visuomeninin
ku buvo ir nepr. Lietuvoje. Ve
lionis ateitininku buvo nuo 1920 
m., 1935-40 m. buvo dienraščio 
“XX Amžius” redakcinio kolek
tyvo narys, nuo 1941 m. dalyva
vo rezistencijoje, nuo 1953 m. 
buvo Lietuvių Fronto Bičiulių 
Europoje pirmininkas, šiose pa
reigose jis buvo iki mirties. 1961 
m. vasarą lankėsi JAV su pa
skaitomis ir gyvai domėjosi JAV 
lietuvių ypač kultūrine veikla.

Ivinskis — mokslininkas

nis buvo pagerbtas ir kaip dide
lės pakantos (tolerancijos) žmo
gus, sugebėjęs sugyventi su įvai
riu pažiūrų lietuviais. i

jonų.-^97L pi. sausio meru IJfe į Jąk lijii ir 
žurnalas sumažino

valgyti neraginu.hilijonųs pasaulių, i kalbėti.
tiražą nuo■* kurie dukart už, šviesą greičiif pasakas pasakojo be galo.

(E) Į Daug religinių bei mažesnių ! ro".
I | ’ 1 * X • ’

AMERIKOS ŽURNALAI 
BĖDOJE -

Dėl padidėjusių išlaidų — dar
bo ir medžiagų, be to, pašto pa
brangimo — daug žurnalų turi 
bėdos. Paskutiniais metais šie 
žurnalai — Look, Saturday 
Evening Post, Collier’s ir daug 
kitų sustabdė leidimą. Kai ku
rie žurnalai bando mažinti išlai
das Įvairiais būdais.

8.5 milijonų ikų7 milijonų.

leidinėlių sustojo ėję. ;
Jeigu tokie dideli žurnalai ne

gali išsiversti, tai ką bekalbėti 
apie lietuvių spaudą. M. S.

Visata dar senesnė
Mokslininkai iki dabar 

satos amžių buvo pailginę iki, 
10 bilijonų metų, bet dabar 
Kalifornijos universiteto Los An 
gėlės prof. George Abelį sako 
kad Visata yra dukart senesnė

įskrenda tolyn nuo savo “cent- 
. Pagal lų pasaulių atstu

mia esą galima apskaičiuoti ir 
jų senumą, žodžiu. Visata pra 

Įsidėjusi “dideliu sprogimu” ir 
J tie milijonai, bilijonai ir tri- 
ilijonai saulių bei pasaulių esą 
į trupiniai, skeveldros ir šukės, 
(kurios po “sprogimo” tebesi-

— Kas yra postulatai?
— Postulatai? Postulatai? 

Jau žinau! Tai teisingi darbi
ninku klasės reikalavimai, ku
rie bus išpildyti po šimto metų.

LENKIŠKI ŽERTAI
Vladislovo Gomulkos pa (si) 

šalinimą iš valdžios labiausiai 
Populiarus Life žurnalas su-jbūtent yra 20 bilijonų metų1 apgailestauja vaikai. 'Lai bu-

mažino lapkričio mėn. cirkuliaci-i amžiaus. Tatai jis nustatęs pa-! ves geriausias dėdukas, sako
Velionis Ivinskis mokslo ha- ją nuo 7 milijonų iki 5.5 mili-'gal skaičius žvaigždynų, ga- vaikai, nes poterių nevertė 

ruošė dirbo 40 metų. Nuo 1933 _ 
m. jis buvo Lietuvos katalikų 
mokslo akademijos nariu, vėliau 
sekretorium. Akademiją atgai
vinus išeivijoje, Ivinskis 1956 
m. buvo išrinktas jos valdybom 
Nuo 1953 m. Baltų instituto Ben_ 
noje narys, 1955-56 m. buvo to 
Instituto vedėju, vėliau vedėju 
buvo dar tris kartus.

1964 m. vasario mėn. Ivinskis 
kaip profesorius pradėjo dėsty
ti Bonnos universitete ir ten 
dėstp baltų bei lenkų istoriją. 
Taigi, Ivinskis apie 7 metus dir
bo Bonnos universitete, šalia 
šių pareigų dar aktyviai dirbo, 
rašydamas istorijos klausimais 
lietuvių spaudoje JAV. Parašė 
daugybę straipsnių istorijos 
klausimais Liet. Enciklopedijoje. 
Kelis kartus gavo “Aidų” žurna
lo premijas už mokslo temų rank
raščius, gi pernai gavo Ohio lie
tuvių gydytojų s-gos premiją už 
veiklą mokslo srityje. >

Velionis nevengė visuomenės 
darbo — jis, vis skaitydamas pa
skaitas, dalyvaudavo, be retų 
išimčių, kiekvieneriais metais 
vak. Vokietijoje rengiamose Stu
dijų Savaitėse.

Ivinskio raštai istorijos sri
ty bus paminėti bei atitinkamai 
atžymėti mūsų spaudoje, reikė
tų manyti ir okupuotoje Lietu
voje. Velionis vos buvo užbaigęs 
rašyti Lietuvių;tautos istorijos 
I-jĮ tomą (liko dar du). Prof. 
Zenonas Ivinskis Lietuvos moks
le ypatingus pėdsakus palieka 
kaip gabus, kruopštus, ištver
mingas istorikas. Velionis isto
rijos tyrinėjimams buvo pasi
šventęs nuo pat jaunystės ii* dar 
mirties patale buvo taręs: “No
riu dar būti naudingas Lietu
vai”. Iš tikrųjų savo duoklę Lie
tuvai, jos istorijai buvo žymia 
dalimi atidavęs, tačiau jei ne 
nelemta liga (vėžys), Ivinskis 
dar galėjo nemažai nuveikti. 
Todėl jo mirtis labai nuostolin
ga ne tik išeivių istorijos moks
lui, bet ir visai Lietuvai, šiapus 
ir anapus geležinės uždangos.

Prof. dr. Zenono Ivinskio lai
dotuvėse dalyvavo liet, dvasiški- 
jos, Liet. Bendruomenės, Vasa
rio 16 Gimnazijos, Įvairių visuo
menės grupių bei pažiūrų at
stovai, taip pat Romos, Šveicari
jos ir kt. kraštų lietuviai. Velio-

MINČIŲ TRUPINĖLIAI
— Kovodamas prieš gamtos 

dėsnius, pralaimėsi kovą.
— Kad Įsigytom žinojimą, tu

ri pradėti iš pradžios.
— Kur nėra pramatymo, ten 

nėra vilties laimėti. ' :
— Ligos užpuola daugiausia 

tuos, kurie tiesiogiai ar netie- 
siogiai joms pasiruošia.

— Didžiausias pažangos prie* 
šas yra tas, kuris pasmerkia vis
ką negalvodamas ir netyrinėda
mas.

— Įtarimas tarpsta ignoraci- 
joje, kuomet pažinimas dalykų 
remiasi racionaliu svarstymu.

— Jeigu esi apsišvietęs, tai 
leisk ir kitam žmogui užsižiebti 
žvakelę.

Greitas liežuvis dažnai 
pralaimi lenktynes.

Ligos priežastis glūdi pa
čioje ligoje. M. Š.

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
N A U T I E N A r

STANDARD FEDERAL OFFERS A VARIETY OF SAVINGS PLANS 
THAT OFFER ABSOLUTE SAFETY AND EARN MAXIMUM LEGAL 
INTEREST RATES. WE GIVE EACH TRANSACTION OUR 
PERSONAL ATTENTION AND OUR BUSINESS HOURS ARE 
DESIGNED FOR YOUR CONVENIENCE.

I

PASSBOOK ACCOUNTS
Regular passbook accounts are convenient and earn 
the high rate of 5% per year. They are good to 
use for those periodic deposits you make for yg 
general purpose use. Deposit any amount at 
any time, withdraw any time. You earn
Interest from date of deposit to date 

..if withdrawal. You can make a 
withdrawal any time and still 
earn interest for every day the 

money is on deposit. y
Interest is credited 
quarterly on balances 
ofSlOormore. r ijflS

CERTIFICATE
ACCOUNTS

JBSjiįlMp / Certificates are issued in 
y imum amounts of $1000 

$5000, earn 5%% to 6% per 
year, and are issued for terms of 90 

jr / days to 2 years, depending on the class 
/ of account. As required by law, early 

withdrawals are subject ?to a reduction 

earnings.

min- 
and

in

Receive interest by check monthly, quarterly 
accumulate in certificate account.

or •

J. AUGU S T A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust 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
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
! ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli poslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, nilnol* 60608

L ■ -- *

Deposits to certificate accounts received by the 1 Oth of 
any month earn from the first of that month. Deposits 
received after the 1 Oth earn from date of deposit.

Interest is compounded daily on all Standard Federal accounts.

STANDARD
FEDERAL®-4192 Archer Avenue at Sacramento 

Chicago, III. 60632 • 847-1140
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 9 a.m. to 8 p.m.;
Saturday 9 a.m. to 12 Noon; Wednesday, no business transacted.

ASSETS OVER $160,000,000.00
RESERVES OVER $15,000,000.00

1 — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL, — WEDNES, JANUARY 5,
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mojui St Kaip vieno taip ir an
tru klubą revizijos komisijos 
patikrino knygas ir paruošė 
apyskaitas, Pasirodė, kad pra
eiti 1971 metai buvo gana geri, 
nes padaryta nemažai pelno. 
Taip pat narių skaičiumi be
veik nesumažėjo; kebų miru
sių. vietas užėmė kiti prisirašy
dami prie klubų.

Kadangi knygos buvo veda
mos tvarkingai, tai komisijoms 
nebuvo sunku jas patikrinti. 
Knygų patikrinimų užbaigę 
turėjome su tų klubų valdybo
mis bei komisijomis malonų 
pobūvįir prie žvakėmis papuoš 
to stalo valgėme gardžią vaka
rienę. Įvairių gerų gėrimų irgi 
buvo pakankamai

Žagąrieęių Draugiško klubo . 
knygų patikrinimas įvyks šį 
šeštadienį, sausio 3 dl pirmą 
valandą po pietų iždininkės 
Adeles Šankus namuose, 2520 
W. 68th St. (antrame aukšte). 
Klubo valdyba bei revizijos ko 
misija prašoma ten atvykti pa
žymėtu laiku.

į gražiai papuošta gyva Kalėdų 
I eglutė ,apie kurią telkėsi buro

kas pradėjo Kūčių vakarienės lis vaikučių, nekantriai lauk- 
pokylį. Taręs trumpą įžanginį darni Kalėdų senelio. Eglutė 
žodį, pakvietė tėvą Joną Bore-paikučiams teikė daug džiaugs 
vičių sukalbėti invokaciją. mo. Jie jautėsi laimingi ir bu- 
Tėvas Jonas Borevičius daug vo labai patenkinti. Vakarie- 
plačiau praplėtė maldą, iškel
damas gražių prasmingų min
čių Kūčių ir Kalėdų papro
čiuose. • ‘

Po maldos svečiai pradėjo 
sotintis. Programai pravesti 
pirmininkas Juozas Lekas pa
kvietė mokytoją lituanistą 
Aleksandrą Dundulį. Netolie
se salės didžiųjų durų stovėjo

Vilniaus Krašto Lietuvių Kūčios
Vilniaus Krašto Lietuvių Są

jungos Chicagos skyrius, tęs
damas ilgalaikę tradiciją, 
gruodžio 19 dieną, sekmadienį. 
Jaunimo Centro apatinėje sa
lėje savo skyriaus nariams su
rengė bendras Kūčias, 
metais norinčių Kūčiose 
vauti buvo gana daug, 
tinė salė yra nedidelė, 
norinčiųjų sutalpinti 
galimybės,
prie gražiai papuoštų ir ska
niais valgiais apdėtų stalų, sky
riaus pirmininkas Juozas Le-

vakanenę paruošė 
sekretorė

čiai labai džiaugėsi ir buvo pa
tenkinti.

Kūčių 
Chicagos skyriaus
Vanda Gasperienė su padėjė
jomis. Vakarienė buvo skaniai 
paruošta, pagal lietuvišką sko. 
nį, iš keliolikos patiekalų. Kū
čių dalyviai sočiai pasisotinę, 
šeimininkėms reiškė nuošir
džią padėką. Padėkojo ir pir
mininkui Juozui Lekui bei jo 
talkininkams už surengimą 
Kūčių. Svečiai, -vieni kitiems 
palinkėję linksmų Kalėdų šven 
čių ir laimingų 1972 metų, iš
siskirstė. - Sta.

vo labai patenkinti, 
nės metu dvi sesutės, Valerija 
ir Nijolė Sparkytės, gitarai 
pritariant, drauge su svečiais 
pagiedojo kalėdines giesmes.

Pasibaigus vakarienei ir pro 
gramėlei, pasirodė vaikučių 
seniai laukiamas Kalėdų sene
lis, su ilga žila barzda, didele 
lazda, apsivilkęs raudonais 
kailiniais. Jis nešė sunkų pil
nai prikrautą maišą vaiku
čiams kalėdinių dovanų. Se
nelis buvo labai pavargęs, sa- 
[kėsi, atėjęs iš Lietuvos. Nors 
'vaikučiai pavargusio senelio 

nekantriai

trims- mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
m eta m h , ..

pusei metų $13.00 
vienam mėnesiui$3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1738 So. Halsted Sta, Chicago, 
UL 60608. Telež. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartai su užsakymu.

$6.00
$2.00

$12.00

šiais 
daly- 
Apa- 
visų

nebuvo 
Susėdus svečiams
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300 jų tenka šeimoms, persikeliančioms- iš vienkie
mių”. (Tiesa, 1972 m. saus. 1 d., 2 psl.).
Visoje Lietuvoje per visus 1971 metus kaimiečiams laįai*gailėjo,"bet 

pastatė tiktai 3,800 butų. Ne namus, bet nedidelius dviejų laukė, kad greičiau pradėtų 
kambarėlių butelius! Koki tie butai ir kaip noriai vien
sėdžiuose gyvenusieji lietuviai kaimiečiai kraustėsi — ma
tėme iš paties Sniečkaus Sardokuose pasakytos kalbos. 
Viensėdžiuose gyvenančius kaimiečius teko prievartauti 
30 metų, atimti iš jų žemę, net neleisti taisyti jų namų ir 
grasinti Įvairiausiomis bausmėmis, kad per metus suva
rytų Į kolchozus 300 viensėdžiuose gyvenusių ūkininkų. 
Algimanto Adomaičio paskelbti duomenys daugiau pa
sako apie “komunistinę statybą”, negu visos jų pagyros 
ir pažadai.

Bet gražiausiai “tarybinės” Lietuvos gyventojų 
nuotaikas ir lietuviškų kvislingų pageidavimus Naujiems 
Metams bene bus atvaizdavęs pradedantis garsėti jaunas 
poetas Vladas Grybas. Tiesos redakcijai pasiųstas jo 
ketureilis padarytas šlageriniu. Jis surinktas didelėmis 
raidėmis, jam skirta daug vietos. Naujų Metų ir oku
panto primestų įvairių švenčių metu pradedantieji poe
tai siunčia redakcijai dešimtis panašių eilėraščių. Pa
renkamas pats geriausias, šiais metais laimėjo Grybas. 
Jis, aišku, nusinešė didoką sovietinių rublių saują. Už 
šitokius dalykus komunistai noriai auksu moka. Štai 
geriausiu pripažintas Vlado Grybo eilėraštis:

“Plėšim traktoriais rytmečių rimtį, 
Jungsim darbui upių srovenimą, — 
Reikia laiką atakomis imti! <
Reikia šuoliais traukti Gyvenimą 1” 

: ■ (Ten pat 1 psl.)
Tiesoje pirmos dvi eilutės sukapotos. Iš vienos7 pada

ryta po dvi. 0 paskutinės dvi eilutės suskirstytos maja- 
kovskiškai. Kiekvienam žodžiui skirta ištisa eilutė. Pra-. 

’šmatnus eilėraščio rašymas nekeičia jo prasmės. Turime 
pripažinti, kad per paskutinius metus komunistai vis dėl
to padarė pažangą. Iki šio meto rytmečio rimtį jie plėš
davo naganais, o dabar darban leidžia traktorius. Būtų 
daug geriau, jeigu jie traktoriais plėštų, ne rytmečio rim- 

,tį, bet dirvonus. Bet tiek to. Suplėšę, krašto gyventojų 
į rimti, jie gal išvažiuos ir į dirvonus. Upės srovės jie dar 
nepajungė, bet jie rengiasi ateityje ją pajungti. Tai po
etiškai pasakytas naujas komunistinis pažadas.

Paskutinė jauno poeto mintis aiškiai sako, kad “ta
rybinėje” Lietuvoje žmonės ne gyvena, kad jie tiktai 
“traukia gyvenimą”. Ką jie gali darytis? Grybas norėtų 
traukti tą gyvenimą šuoliais, bet ikršib meto jokio šuo-l 

viršininkas Algimantas Adomaitis: Rajonų gyven- lio jie dar nepadarė. Visais atžvilgiais atsilikusį gyven-!
. tojams įteikėme raktus nuo 3,800, butų. Daugiau kaip mą komunistai traukia tiktai į didesnį vargą ir skurdą

..W3M

. $11.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Ne gyvena, bet gyvenimą traukia
Vilniuje komunistų leidžiamos Tiesos dabartinis re

daktorius Laurinčiukas iš anksto pasiruošė ir išleido spe
cialų Naujų Metų numerį. Nusilenkdamas okupantui, jis 
į-pirmą puslapį įdėjo ne “tarybinės” Lietuvos prezidento 
Motiejaus Šumausko. paveikslą, bet Nikalojaus Podgor- 
no. Greta paveikslo įdėta Podgomo kalba, Naujų Metų 
išvakarėse pasakyta per sovietų radijo stotis ir pakar-

dalinti jiems priklausančias 
dovanas. Ilgai nelaukus sene
lis visus vaikučius apdovanojo 
Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos Chicagos skyriaus pa
rengtais paketėliais. Vaiku-

Marquette Parkas
Klubų knygų patikrinimas

■ Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros klubo ir Eržvilko 
Draugiško klubo iš. eilės per 
porą vakarų (gruodžio 28 ir 
29) vyko knygų patikrinimo 
posėdžiai. Joniškiečių pirmi
ninkės, ponios Julijos Sačaus- 
kas namuose, 7222 So. Rich-

T

. .Chicagą pasiekusiame Tiesos numeryje įdomiausi 
yra reporterio L. Braziulio klausimai ir atsakymai penk
mečio plano viršininkui Br. Zaikauskui. Paprastai visi tų 
penkmečių planų pareiškimai pasakoja, ką jie padarys, 
tuo-tarpu šį kartą Braziuliui pavyko ištraukti iš įvairių 
viršininkų, ką jie praeitais metais padarė ir ką jie šian
dien daro.

Braziuliui, pav., pavyko iš planuotojų nustatyti, kad 
“tarybinės” Lietuvos dirbtuvėse kas pusė minutės paga- 
minamasvienas dviratis. Taip pat nustatyta, kad kiek
vieną darbo minutę pagaminamas vienas televizijos apa
ratas arba dulkių siurblys. Televizijos aparatus, aišku, 

• tokia sparta gamina tiktai darbo valandomis. Jas gami
na tomis dienomis, kai dirbtuvė turi pakankamą dalių 
kiekį.. Reikia, neužmiršti, kad televizoriams reikalingi 
įvairūs motorėliai ir sudėtinės dalys gaminamos kitose 
Sovietų Sąjungos vietose. Jeigu reikalingų televizijai 
dalių kitur yra pagaminta, ir jeigu traukiniai eina tvar-' 
kihgai ir tas dalis atveža, tai kas minutė iš dirbtuvės iš-1 
eina po vieną televizijos aparatą.

Gailą kad reporteris Braziulis plano komisijoj ne
nustatė, kur tie dviračiai ir televizijos aparatai eina. 
Praeitą vasarą Lietuvoje-buvusieji turistai dviračių to- Į: 
kio didelio skaičiaus nematė. Greičiausiai, kad didelė i 
Lietuvoje gamintų dviračių dauguma išvežami į sovietų! 
Rusiją. Panašiai elgiamasi,, ko gero,, ir su pagamintais1 
televizijos aparatais; Lietuvoje gamintais dviračiais va-' 
žinėja sovietų komisarų vaikai, o lietuviai, kaip brido 
per purvyną, taip ir šiandien tebebrenda.

Apie žemės {netekusiems ir netaisomuose namuose 
skurstantiems ūkininkams statomus butus Braziulis Tie
soje šitaip rašo: ■ ^•1

“Kaimo statybos ministerijos gamybos valdybos

1

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

PER ANNUM
ON SAVINGS; CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
i YEAR MATURITY

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Has mus taupomi, jūsų pinigai atlieka du. 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra,. . 
jie- padeda sukurti geresnę; apylinkės ben- 
rlruomeuę, ir parūpina fondus namam? įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš' i 
10- mėnesio dieną, neša nuošimčius nno mė
nesio pirnios 1

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki. $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St. Chicago, UI 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS

9
Bėdos gal Frankis nebuvo turėjęs, bet 

nelaimės persekiojo ir jį. Plėšikai buvo 
pašovę jo žmoną. Kai jo namai degė Aš
tuonioliktoje kolonijoje, tai jo viena duk
tė,. buvusi nepilno proto, šoko gelbėti iš 
gaisro šuniuką ir užtroško dūmuose. Bet 
ir po tų nelaimių Frankis nepalūžo. Išger
davo kartais ir stiprokai Liudo Stuko užei- 
gojie. Pavaišindavo ir kitus. Ir aš ne kartą 
esu išgėręs už jo sveikatą. Kai pasitaiky
davo “leidžiu”, tai pirkdavo joms nesigai
lėdamas. įsismaginęs tada pirkdavo ir vi
sam barui. Ir patenkintas tada atrodyda, 
vo,. šypsodavos tokia plačia šypsena, lyg 
būtų vėl pardavęs indėnų banką...

Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia, kuri 
yra prie Cermak Road ir Bell gatvių san
kryžos pietrytiniame kampe, atrodo akiai 
net kiek patraukliau, negu R. katalikų 
lietuvių, bažnyčia. Aukštokas namas, ne- 
plokščiu stogu su mažu kryželiu viršuje 
paženklintas. Jos išorę pagražina didelis 
apvalios formos su vitražais langas ir dar 
du šonuose mažesni langai. įėjimo durys 
iš Bell gatvės. Žinoma, ji paprastą dieną 
buvo uždaryta. Girdėjau, kad jos vidus 
paprastai, bet skoningai sutvarkytas ir 
daro jaukų įspūdį kiekvienam tos parapi
jos nariui. Pb vienu stogu sujungta ir kle
bonija dviaukščiame muro name. Jos pus

rūsyje įrengta yra ir parapijos sekmadie
ninė mokykla.

Lietuvių liuteronų parapija įsteigta 
1910 metais, bet lietuviai į pamaldas nu- 

į statytose vietose rinkdavos jau nuo 1903 
metų. Jos konstitucijoje anais laikais sa- 

įkoma, jog tai yra Ziono lietuviška liute- 
roniška, nepakeisto Augsburgo Išpažini
mo parapijos bažnyčia. Ta parapijos esan- 

• ti- įsteigta tam, kad lietuviai liuteronai ga
lėtų girdėti Kristaus Evangeliją ir melstis 
savo gimtąja motinos kalbai Pilnai ši pa
rapija pradėjo veikti, kai čia ėmė klebo
nauti kun. klebonas Razckas. Jis yra lai 
komas ir pačios parapijos konstitucijos 
autoriumi. Pradėjęs klebonauti 1912 me
tais, parapijos vadovu išbuvo keliolika 
metų. Tai buvęs labai veiklus lietuvių liu
teronų kunigas. Jis 1927 metais išleido 
giesmyną, kuriuo ir dabar lietuviai liute
ronai bažnyčioje tebesinaudoja. Leido net 
laikraštį Paslas. Laikraštis Įsteigtas ten 
veikusios pradžios mokyklos mokytojų. 
Tais laikais ir ta Ziono lietuvių parapija 
savo narių skaičiumi gerokai išaugo. Su
sikūrė ir organizacijos. Taip čia 1919 me
tais Įsisteigė Ziono dukterų draugija, o 
1923 metais — Ziono Brolių liuteronų or
ganizacija. Paskutiniu laiku ten veikė 
bažnytinis choras, vadovaujamas Mieliu- 
lio, Lietuvių Evangelikų Liuteronų drau
gija, Ziono Dukterų ir Jaunimo ratelis. 
Tos organizacijos skyrė aukų Lietuvai jos 
atstatymo metu ir nemažai pasiuntė siun
tinių į tremtinių stovyklas Vokietijoje. 
Uolūs buvo tos parapijos lietuviai ir nau

jųjų ateivių atkvietime i Ameriką pokario 
metais. Jie sudarė net 292; garantijas, ku
riomis pasinaudojo esantieji tremtinių sto
vyklose lietuviai. Daug nusipelniusiais 
parapijai yra laikomi G. Bendik, A. J. Kas- 
perai, C. Lemke. A. Paulikaitis, J. Bocher- 
tas, M. Naujokas, G. Shereikis, M. Bickner 
ir k t. Dabartinė bažnyčia buvo nupirkta 
dar senais laikais už 13,000 dolerių. Žino
ma, jos pritaikymas, Įrengimas gal kaina
vo kita tiek. Vėliau čia yra klebonavę E. 
Kories ir E. H. Naujok, o nuo 1949 metų 
rudens čia pradėjo klebonauti kun. Jonas 
Pauperas.

Su kun. J. Paupero klebonavimo pra
džia veik sutapo ir žymus parapiečių skai
čiaus padidėjiihas. Apie du šimtai naujų 
lietuvių ateivių įsijungė į Ziono lietuvių 
parapiją. Kunigas J. Pauperas čia darba
vosi iki.pat savo mirties 1971 metų pava
sarį. Uoliai dirbo ne tik religinėje, bet ir 
tautinėje plotmėje. Jis buvo savo papras
tumu. geraširdiškumu įgijęs žmonių tarpe, 
ne tik savo parapiečių. bet ir visoje šioje 
kolonijoje didelę pagarbą. Jo nuopelnai 
yra dideli ir visai lietuvių tautai.

Kunigas Jonas Pauperas buvo gimęs 
Selinuose, Klaipėdos apskrityje, 1905 me
tų gegužės 10 dieną. Lankė ir baigė Klai
pėdoje lietuvių gimnaziją 1927 metais. Pas
kui studijavo Vytauto Didžiojo; universite
te Kaune, ir baigė 1931 metais Evangelikų 
teologijos fakultetą. Savo diplominiam 
darbui jis buvo pasirinkęs Vydūno etiką. 
Vėliau 1933 metais gavo iš Bazelio univer
siteto teologijos licenciato laipsnį. Nuo

1933 metų iki Evangelikų teologijos fakul
teto uždarymo jis buvo dėstytoju docento 
teisėmis. Buvo prie Švietimo ministerijos 
Lietuvos valstybės patarėjas evangelikų 
liuteronų reikalams. Tai buvo didelės eru
dicijos žmogus, ir didelis tolerantas religi
jos reikaluose. Plačiai bendradarbiavo 
spaudoje Vaire, Naujoje Romuvoje-, Lietu
vos Aide ir kituose laikraščiuose ir žurna
luose. Parašė eilę mokslinių ir religinių 
raštų: Regimoji neregimoji bažnyčia, Re
formacijos veikėjai ir jų Įtaka Lietuvoje. 
Dar sutaisė ir paruošė giesmynų ir kt Jo 
rūpesčiu pasirodė ir Ziono lietuvių liute
ronų parapijos, istorija. Gyvendamas Vo
kietijoje aptarnavo evangelikus liutero
nus Miuncheno rajonuose. Buvo Mažosios 
Lietuvos Tarvbos nariu ir veikliai reiškėsi 
jos darbuose. Ir čia Amerikoje buvo akty
vus veikėjas tautinėje, kultūrinėje veiklo
je. Reiškėsi labdaros darbuose ir buvo il
galaikis BalFo direktorius.

Man šią šviesią kun. Jono Paupero as
menybę. teko pirmą kartą sutikti ir sueiti į 
pažintį, berods^ Fuldoje, kuri, kaip žino
ma laikoma Vokietijoje krikščionybės lop
šio, nes ir pats tas Kristaus religijos skel
bėjas — apaštalas yra palaidotas ten ka
tedros požemio koplyčioje. Ten pokario 
metais buvo įsteigta pabėgėlių stovykla, 
kurioje gyveno nemažas skaičius iš Klai
pėdos ir iš kitų vietų lietuvių evangelikų. 
Gal būt, dėl tos priežasties, kai Mažosios 
Lietuvos Taryba rinkosi, pirmajam savo 
posėdžiui, kaip tik buvo pasirinkta Fulda, 
čia susirinko visi žymieji Mažosios Lietu-

■ vos veikėjai ir per- tris dienas uždaruose 
posėdžiuose svarstė, kas darytina to meto 
sąlygose Lietuvos Nepriklausomybei at-

. gauti ir kaip išnaudoti galimą progą, kad 
visa Mažoji Lietuva būtų sujungta su Di
džiąja Lietuva, neišskiriant ir Karaliau
čiaus su jo plačiomis apylinkėmis.

Žinoma, mes tada dar nesupratome, 
galima sakyti, tos klastos išplaukusios iš 
sąjungininkų: sutarimų Jaltoje. Karaliau
čiaus ir jo apylinkių atskyrimu mes džiau- 
gėmės, galvodami, jog tai bus naudinga 
mūsų atstovams valstybės reikalui. Gal
vojome, jog įvyks panašiai kaip, po pirmo
jo pasaulinio karo, kada buvo nuo Vokie
tijos atskirtas vadinamasis Klaipėdos kraš-

■ tas. Nors ji mes vėliau atgavome tik suki
limo dėka, bet buvo vis tiek, principiniai 
imant, jis atribotas nuo Vokietijos valsty
bei proklausomumo. Tad. rodos, logiškai 
galvojant, tos istorinės Lietuvos žemės* 
dėt kurių jau Vytautas Didysis buvo pa
sakęs, jog tai .yra jo tėvų — protėvių pa
likimas, imant ir su pačiu Karaliaučiumi, 
priklauso Lietuvai, o ne atėjūnams kry
žiuočiams, jį kolonizavusiems ir net įkū-. 
rusiems tose žemėse savąją valstybę.. Toji 
istorinė teisė galėjo, rodos, būti pati svar
biausia to atskirtojo krašto ateičiai.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
■ Dienraštį
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIU. AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto 
~eo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta

SVEIKIAUSIA BADAUTI
Dick Gregory nuo praeito 
balandžio minta vaisių sunka 

ir vandeniu

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BĄLUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Buvęs žymus komikas Diek 
Gregory, 38 metų amžiaus neg
ras, jau astuoni mėnesiai reiš
kia protestą prieš karę pusba- 
džiaudamas..

Telef.: PRospect. 8-1717

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

7-8

DR. C K. BOBELIS
IR
B. SE1T0N

ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Taiaf. 695-0533 
Fox Vailay Medical Center 

860 Summit St. 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. B.
INKSTŲ IR

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON ' 

2434 WEST 71»t STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
. z-.s- - OFISO ’ VALANDOS;.....

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 
antrad., "penktadienį nuo 1—5, 

ir, šeštad. tiktai susitarus.
tree.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - HSiNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:,'

Nuo praeito' 
dienos pradėjęs 
vaisių sunkomis 
jis iki šiol numetė 70 svarų

Tai jau septintas jo bado 
streikas. Vieną laiką jis per 81 
dieną gyveno vien tik vande
niu. Aštuonis metus jis buvo 
vegetaras, tai yra jokio mėsiš- 

į ko maisto nevalgė. Kadaise 
■ svėrė 288 svarus, dabar sveria 

98 svarus. “Žinote, aš prisie
kiau nevalgyti solidžių valgių 
tol, kol Jungtinės Valstybės 
tęs karą Indokinijoje”, jis pa
sakė.

Jo dieninė dieta yra dvieji] 
kriaušių, dviejų obuolių, dvie 
jų greipfrutų ir devynių apel
sinų sunka ir svaras vynuogių. 
“Mano energijos lygis yra la
bai aukštas”, jis giriasi, pri
durdamas, kad “Badas yra iš- 

‘ šigalvojimas”, ir tatai jis iro- 
z do savo veiklumu. “Valgis da

bar toks brangus, kad pigiau 
pinigus valgyti”, - jis" juokauja.

Dick Gregory kelintas mė
nuo važinėja po kolegijas su 
prakalbomis, po dvi kasdien. 
Kasdien jis nubėga po 10 my
lių. Padėkos Dieną jis trečiuo 
j ii laimėjo dviejų mylių bėgi
mo lenktynes ir," jei karas ir 
jo badas nebus pasibaigę, atei 
nantį pavasarį, žada dalyvau
ti Bostono Maratoniniame bė
gime. ' .

Gregory- sau pavyzdžiu nu
rodo Mohandas (Mahatma)

balandžio 24 
maitintis vien 
ir vandeniu,

Rytų Pakistane, dabar Bengalijoje, 
karo pabėgėlis apžiūri savo namų 
griuvėsius. Daug pabėgėlių, sugrįžu
sių iš Indijos namo, rado savo namus 

išplėštus ir sugriautus.

Gandhi, kurs savo 150, dienu 
badu Indijai nepriklausomybę 
iškovojo.

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: G Arden 3-7278

GRADINSKAS
NET 150 DOL

TAI PUSGALVIS!
Londono aerodrome iš lėkiu 

vo išlipo filipinietis Jose Cay- 
tania ir pereidamas per kont
rolę tarnautojui įdavė savo ti
kėtą.

ar tamsta žinai, kur 
paklausė kontrolierius, 

nusišypsojo, “žinau.
esi?”

Jose
Esu Tokio. Čia turiu persėsti 
ir skristi j Manilą. Atskridau 
iš Los Angeles”...

Medicare ir Medicaid 
nėra tas pats dalykas
Social Security administra

cija paaiškina,, kad medicinos 
pagalba, vad. Medicare ir Me
dicaid yra du skirtingi dalykai. 
Medicare gauna asmenys su
laukę 65 metų iš federalinių lė
šų, pagal Social Security aktą, 
o Medicaid teikia valstijos val
džia tokiais atvejais, jei asmuo 
neįstengia sumokėti medicinos 
išlaidas, kurių nepadengia 
Medicare. Medicaid teikiama 
pagal reįkalą^-asnieninis tam 
tikromis sąlygomis, ir ji nuo 
žmogaus amžiaus nepriklauso.

Tikrai, Joaee tikėtas, btrvo 
Los Angeles —- Tokio —• Mani
la. Vadinasi. Jose Caytonia 
nuskrido į kitą pasaulio pusę.

Joses tikėtas buvo perrašy
tas —į Manilą per Hong Kon
gą.

ATĖNAI. — Graikijos valdžia 
panaikino karo stovį visoje Grai
kijoje, išskyrus tris miestus: 
Atėnus, Pireaus ir Soloniką.

InžinieriuiANTANUI NOVICKIU!
mirus,

Jo žmoną Birutę, dukterį Živilę ir sūnų Si
gitą nuoširdžiausiai užjaučiame.

Sofia ir Antanas Žukai

Mirties Sukaktis

ONA DOVIDAITIS
Gyv. 931 W. Sixth St., Michigan City, Ind.

Mirė 1971 metų liepos mėn. 5 dieną. Gimusi Lietuvoje, Šiaulėnų 
parap., Siaulaičių kaime.

Palaidota liepos 10 d., Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: vyras Jonas, duktė Stella Laurinaitis ir jos šei

ma, sūnus Stanley ir jo šeima, sesuo Agnes Ramanauskienė ir jos šei
ma, anūkai ir proanūkas, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugriši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:

Vyras, duktė, sūnus, sesuo; anūkai, giminės.

U*-

ANTANAS YANUKENAS

PEEASF!

rJA I WITH VaiCHf\

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antES- 

pių papuošimui ir sezoninėj

ROY R, PETRO (PUTRAMENT/t) 
5525 So, Harlem Ave. — 533-1220

GUŽAUSKŲ 
GULUS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS !

TtVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

f
i1 t
I

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Ofiso teh: "HE 4-1813 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

MOKĖSITE DABAR 
IŠPARDAVIMO METU

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUV}! '

DR. FRAhlK PLECKAS 
OPTOMETRISTAŠ 

KALBA IJETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

PERKRAUSTYMAl

M.0 V I N G
Laidimei — iri Ina a pa raudi

, ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS-

W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

“NAUJIENAS” .-aAITO VISį 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI, 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS

Mirė’ 1972 m. sausio mėn. 3 dieną, 7:30 vai. vakare. Gimęs Lietu
voje, Ukmergės aps., Anykščių parap., Klikūnų. kaime.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Sophie, pagal tėvus Qudowicz, 3 dukterys 

— Helen Seggelke, žentas Cecil, Ruth Carr, žentąš Robert E;, ir Vic
toria Rutkowski, žentas Henry, sūnus Stanley, marti Bea, 9 anūkai, 
2 proanūkai, giminaitė Jean Gudowicz, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. į

Priklausė Utenos klubui.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So.’ Litua- 

nica Avenue..
Penktadienį, sausio 7 dieną 1:00 vai. po pietų bus lydimas iš ko

plyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Antano Yanukeno giminės, draugai ir pažįstami, nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, sūnus, žentai, marti, anūkai 

ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips; Tel. 927-340L

EUDEIKIS
SENIAUSIA. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. LEONAS SEI8UT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2380 
Naujas rez. telef.: 448-5545

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Placa 
Tai.: FRontler 6-1882

.Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

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

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

Fokndos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak 
Sekmadieniais ir trečiadieniai* 

uždaryta
Rez. tai.: WA 5-3C99

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA.
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 f 
vai. ryto, 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vėl 
ryto

Šeštadieni ir sek-

. Tel.: HEmlock 4-2413 

7'.J7 So. MAPLEWOOD ftVE 

CHICAGO. Clx «0629

— Eržvilko Draugiško Klubo meti
nis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
sausio 5 d., 8 vai. vak. Hollywood Ins 
salėje, 2417 W. 43rd St. Nariai pra
šomi atsilankyti gausiai, nes bus ren
kama pirminininkas, nutarimų, rašti
ninkas ir kasininkas. Taipgi bus kny
gų revizijos raportas.

Nutarimų rast.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos j 
Ofiaa*: 2652 WEST 59th STREET

• Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. i 
fr penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
•.slaia 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

nagai susitarimą.

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

US4 WEST 71*t STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Razid. te|*L. Glbson 8-6195

Priima ligcn.us pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
fei neatsiliepia, tai telef. GI £6195

P ŠILEIKIS. O.P.
ORTHOPeOAS^ROTEZISTAsj

Aparatai • Protezai. Med. Bar
Ą dažai. Speciali pagalba koįom- 

(Arch Support*) ir t. L
: pL 4 6—8. Šeštadieniais 9—i

US0 West 63rd 5t, Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

— Bringhton Parko Lietuviu Mote
rų klubo ipetinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni, sausio 6 d. 8 vai. vak., 
Hollywood tnn salėje, 2417 W. 43rd 
St. Narės prašomos gausiai dalyvauti, 
nes bus renkama 1972 m. pirmininkė 
ir taipgi bus knygų revizijos komisijos 
raportas. Nutarimų rast,

— SLA 36-tos kuopos metinis narių 
susirinkimas bus trečiadienį, sausio 

I 5 dieną 7:30 vai. vak. Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Visi nariai kviečiami į susirinkimą.

A. Kaulakis, rast.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
knygų, kurios papuoš bet

gražiai įrišta, 592 pusi. 
Įrišta, 464 pusi. ___

Naujienose galima gauti puikių 
knygų spintą ar lentyną:

' K. Bielinis, PENKTIEJI METAI,
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai
Prof. Vecl. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. .... .—---- ----------------------------------
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — S3.00, minkštais 
viršeliais — S2.00; n dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ____ _____________________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 p__
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. ___________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusk, ________ ____ _____________________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

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

pusi., dabar tik . ___________________________

kokią

S6.00
$6.00

$730

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

$1.00

$4 JO

$10.00

1739 So. Halsted St, Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100

ELEANOR WESDZUNAB
(Pagal tėvus Andrešunas),

Gyv. 2855 West 38th Street
Mirė 1971 m. sausio mėn. 3 dieną, 7:00 vai. vak., sulaukusi 77 me

tu amžiaus. Gimusi Chicagoje.
Paliko nuliūdę: vyras George, duktė Frances Sparks, gyv. Califor- 

nijoj, sūnus Arthur, 4 anūkai, 8 proanūkai, brolis Bruno Andrešūnas- 
su šeima, gj-v. Alabamoj, sesuo Margaret Kuntz, jos vyras Anthony, 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Kęstučio Klubui ir Amerikos Lietuvių Piliečių klubui.
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 3:00 vai. po pietų, Eudeikio ko

plyčioje, 4330 So. California Avenue.
J Penktadienį, sausio 7 dieną 9:00 vai. ryto bus 

čios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po 
' du bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Eleanor Wesdzunas giminės, draugai 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
tarnavimą ir atsisveikinimą. f

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai D. Gaidas ir G. Daimid.

lydima iš koply- 
gedulingų pamal-

ir pažįstami nuo- 
jai paskutini pa-

Tel. 523-0440.

JONAS SHEPALIS.
Gyv. 7029 So. Artesian Avenue, Chicago, Illinois

Mirė sausio 3 d„ 1972 m., sulaukęs 79 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskr., Sigalių kaime.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Louise (Žemaitytė), 2 sūnūs; 

Algert. marti Joyce, ir Charles su šeima, brolis Antanas, podukra Jo
sephine Kraus, žentas Peter, posūnis Frank Geralts, marti Catherine 
ir jų šeimos, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Marquette Parko Namų Savininkų Organizacijai, Suval
kiečių klubui ir Upytės klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 6 dieną iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. ,

Nuliūdę:
Žmona, sūnūs, posūnis, podukra, marčios, žentas 

ir anūkai.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600

NARIAI
Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENA 
IR, NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LTTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

1446. So. 50th Ave„ Cicero, III. Phone: QLynipic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ.. Tel.: YAra^ 7-tt 38-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ).

3424 WEST 69th STREET REpubUc 7^1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia Z-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
1082L So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, niinoia

S — NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL. — WEDME&, JANUARY S, 1073 .



JURGIS J ANUS UTIS

į Kad tautines gyvybes versme neišsektų
Jaunimo Centre vieną šešta-1 —, O kokios talkos susilau- 

jdieniu vidurdienį ilgai skani- kiate iš pedagogų, kiek jų dir- 
» bėjo 
įlčs visą Jaunimo centrą užlie-* 
įjo jaunatviškas klegesys. Iš ba 13 mokytojų, 
^klasių didžiajai pertraukai jų darbu ir ryžtu, 
“-linksmai čiauškėdami 
^Chicagos 
'nistikos 
|— žvalūs berniukai ir mergai
tės.
* — Žiūrėkite, kokia graži mū Į 
jsų šeima. Kiek daug enttiziaz-1 
Sino, kiek daug jaunatviško mokyklai. Juk ne vien 
Įilžiaugsiuo liejasi iš jaunuolių komitetas atsakingas už 
^Krūtinių. O štai ten, girdi, kaip kyklos egzistenciją, ne vien jų 

bet ir visu tėvu bei 
Kiti tarpusavyje visuomenės pareiga didžiausią

— (dėmesį kreipti Į lituanistinio 
-.švietimo darbus. Jeigu neiš

auginsime ateinančiu kartu lie 
tuviškoje dvasioje, tikėkite, 

mūsų atžalynu' išseks tautinės gyvybės vers- 
užges lietuvybės išlaiky- 

jmo žiburiai. O tai reikštų mū- 
išeivijos visišką sunykimą, 

jūsų veidą.' reikšmingai pabrėžė mokyk 
los direktorius J. Masilionis ir, 

mokyklos■ atsisveikinęs, nuskubėjo prie 
tiesioginių pareigų. »

Ta proga porą žodelių su
metame ir su tos mokvklos Tė-' 
vų komiteto pirmininku Liudu 

Mąna-didžiausias Kirkum, vadovaujančiu darbš- 
aukštes- čiam tėvų kamitetui. O pirmi- 

ląioje mokykloje išugdyti gerus ninkui juk niekada netrūksta 
rūpesčių ir darbų, darbelių. . ..

— Sunku verstis neturint 
valstybinių biudžetų, sunku ir 
lituanistines mokyklas išlaiky
ti. štai ir Chicagos aukštesnio
ji lituanistikos mokykla nėra 
laisva nuo sunkumų. Mokyk
los išlaikymas: patalpų nuo
ma, mokytojų kuklūs atlygi
nimai ir metraščio išleidimo 
kaštai sudaro per 10.000 dol.

Apie ^6000 dol. sumoka tė
vai mokslapinigių, o likusius 
turime sukelti įvairiais kitais 
būdais. Vienas iš tokių būdų 
tradiciniai baliai, šiais metais 
toks Chicagos aukšt. lituanis
tikos mokvklos balius ivvksta 
Jaunimo centre, sausio mėn. 
8 d. Paprastai Į tokius balius

vidurdienį ilgai skani- kiate iš pedagogų 
skambutis/ Po valandė- ba mokykloje?

— šiuo metu mokvkloje dir- 
Džiaugiuosi 
Kad tik ne

pavargtų.- Turime ir jaunes
nių mokytojų, - gana optimis
tiškai prasitarė direktorius, 
vertindamas mokytojų ištver
mingumą.

-- O ko norėtumėte iš tėvų
— Daugiau dėmesio savajai 

tėvų
mo-

ve riesi 
aukštesniosios litua- 

mokvklos mokiniai,

gražiai lietuviškai kalba būre- rūpestis, 
dais mokiniu. ■ *►

•vis dėlto čiauška angliškai,
•kalbėjo energingas tos mokyk
los direktorius J, Masilionis. 
iilgus metus čia praleidęs, be- 
•dirbdamas su

j gyvenimą išleidęs jau ke- mės, 
^iolika absolventų laidų.
• — O kokie gi, p. direktoriau, jsu 
-rūpesčiai vagoja
Šcokia našta slegia pečius?
^pokalbi kreipiu i 
[problemas.
F — O kurgi nėra jų. Visur
Teikia aukotis, jeigu norima j 
čko nors geresnio, prasmingesį 
4iio atsiekti
Tūpestis, kaip šioje

-

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir (rengimai

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS'5 KAMBARIŲ BU
TAS su 2 miegamais. 

3400 WEST 65ih PLACE. 
Skambinti WA 5-9347

J,
r

Chicagos aukštesniosios lituanistikos mokyklos Tėvy komitetas: iš kairės į 
dešinę sėdi: Aldona Totoraitienė, Žibutė Žiupsnienė, Nijolė Banienė, Nijolė 
Kairienė. Stovi: Juozas Dėdinas, Liudas Kirkus, pirmininkas ir Jonas Moc- 

kaitis.

REAL ESTATEPARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

SO % iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalnnis ir išsimokė anai. Aptarnauja 

lietuviai. ‘
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. OR &4421
6200 So. WESTERN AVE.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
FR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

PETRAS KAZANAUSKAS, Frezidenu*

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

^lietuvius, gerus ateities lietu- 
S'iškųjų darbų darbininkus. 
-Džiaugiuosi pasišventusių mo-

■ Rytojų auka ir darbu. Jie visa 
girdimi ir siela suaugę su šia- 
Inokykla ir viską atiduoda, 
kad lietuvių jaunimas išaugtų 
susipratusiais lietuviais, — kai 
J)ėjo direktorius, retkarčiais 
tai vienam, tai kitam besku
bančiam mokiniui ši tą nuo
taikingo pasakydamas ar tevis 
kai pamokydamas.
T; — O kiek šiais metais moki
nių globoj ate ?
į — šiais mokslo metais mūsų 
mokyklų lanko :apie 150 mo
kinių. Žinoma, kiek sumažė
jo, palyginus su praėjusiais 
mokslo metais, ši problema I 
jaučiama visur. Gaila, kad tė- atsilanko visi tą mokyklą ląn- 
yai ne visi supranta šią parei-'kančių vaikų tėveliai su savo 
gą ir ignoruoja lituanistinį j artimaisiais. Na, ir šiaip nuo- 
švietimų 
soma žala savo vaikams. 

-T-

ignoruoja
. darydami neatitai-( širdžių mokyklos rėmėju.

Būtų mano didžiausias prašy-

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
J 2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvalrly praklp.
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

1501 W. 69th St.f Chicago, IIL 60629. — Tel. WA 5-2737
* 3333 So. Halsted St.r Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320 

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Ilgų metų patyrimas.

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM
$1000 or more 

certificates 
1 year min.

mas, kad ir šiais metais į tra
dicini mokvklos balių atsilan- 
kytų kuo daugiausia svečių. 
Jūsų visų dėmesys ir parama 
padės išlaikyti šią mūsų tauti
nės gvvvbės versme. ’Turėsi-

. v -■ ime gerai paruostą meninę 
programą ir nuotaikingai ga
lėsime drauge pasidalinti mūr 
su. jaunimo auklėjimo proble
momis. — kalbėjo Tėvų komi
teto pirmininkas, Liudas Kir
kus.

— Tiesa, pajamų bandome 
gauti už skelbimus mūsų pro
gramoje, tačiau, pvz., iš dau
gelio lietuvių organizacijii mo 
kykla nesulaukia jokio atgar
sio bei paramos. O netrukus 
tenka pradėti rūpintis ir mo
kyklos metraščio išleidimu, 
kas taip pat Tėvų komitetui ke 
lia rūpesčių ir uždeda finansi
nę atsakomybę. Taigi visų lie
tuvių talka būtina, kiekvie- 

inas mes turime jausti pareigą 
sielotis lituanistiniu švietimu, 
nuo kurio- priklausys ir visas 
išeivijos lietuvių ateities gyve
nimas — pridėjo malonų po
kalbi baigdamas Tėvų Komite 
to pirmininkas Liudas Kirkus.

Ar šių žmonių balsą išgirsi
me, — parodys sausio 8 diena.

Nepiliečių registracija
Kaip kiekviemj metų pra

džioje, primenama, kad sau
sio mėnuo yra laikas nepilie- 
čiams registruoti savo adresus.

Distrikto direktorius Aiva 
Pilliod praneša, jog federali- 
niai Įstatymai reikalauja, kad 
asmenys, kurie nėra Jungti
nių Valstybių piliečiai, priva
lo kasmet registruotis.

Registruotis galima bet 
rioje pašto Įstaigoje arba
čiame imigracijos ir natūrali
zacijos ofise.

Registracija yra paprasta: 
reikia užpildyti kortelę, nuro
dant savo vardą, pavardę, tau 
tybę, pilietybę, gimimo kraštą 
įvažiavimo datą ir punktą, per 
kurį i JAV Įvažiavęs, Įrašyti 
dabartini adresą, datą ir pasi
rašyti.

pa-

SKAITYK "NAUJIENAS" -

HIGH RATES

TEL.: LA 3-8248

4 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — WEDNES., JANUARY 5, 1072
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ADOMAS VARNAS

Gruodžio 8 d. rašo:
“Mano žmona Julija, viešė-' 

dama Lietuvoje, susitiko žmo
nių, buvusių, išvežtų Sibiran. 
Jie reiškė pasitenkinimo. Lie
tuvoje būnant, naciai gal būtų 
vertę juos tarnauti, nurodyti, 
kas buvo liaudies valdžios pa-

to išgelbėti. Jie taipgi remia ta- 
į rybinę santvarką’’.

Iš tono matyti, kad Andriu- 
į lis ruošiasi savo žmona i Sibi- 
I I r v

rą. siųsti.

metų vaikas, tėvų

krautuvės skvriu, 
išdėstvtos kalėdinės 

priėjęs prie

Negeras Kalėdų Senelis
Kelerių

nusivežtas i didžiulės apart-
mentinės
kur yra
dovanos vaikams,

■įpatogiai sėdinčio Kalėdų Sene
li lio spyrė jam i pasmakrį saky- 
g damas: -x ----- ■ —tau už praeitų me

tų Kalėdas!”

NAMŲ VALDY1LA.S — NOTARIATAS — VERTIMAI 

l VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
_ - visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

Giminių ir artimųjų būrelis 
šių metų sausio 1 dienos rytą 
ponų Zujų namuose gražiai pa
minėjo menininko Adomo Var
no 93-čią gimtadienį.

1879 metu sausio 1 diena A. 
Varnas gimė Lietuvoje, Šiaulių 
aps., Joniškyje.

Susirinkusieji šampanu pir
miausia sutiko Naujuosius M(e- 
lus, o vėliau pasveikino Adomą 
Varną, palinkėjo jam sveikatos 
ir darbingumo. Varnas, sujau
dintas, padėkojo už sukakties 
prisiminimą, o vėliau pasakė 
trumpą kalbą, kurioje patarė 
kiekvienam būti lietuviu, kiek
viena proga kelti lietuvių tautos 
nelaimę ir kovoti už lietuvių tau
tos laisvę. Caro taikais horizon
tas taip pat buvo tamsus, bet to 
meto savo krašto reikalais be- 
sisieloją lietuviai kovojo už 
krašto laisvę ir išsikovojo nepri
klausomybę. Tokiomis viltimis 
turime gyventi ir šiandien, — 
baigė p. Varnas.

Minčių skaitytoja
Blondinė: “Aš galiu labai 

tiksliai skaityti žmonių mintis. 
Aš galiu pasakyti, ką kitas 
galvoja“.

Raudonplaukė: “Tokiu at
veju aš tamstos labai atsipra
šau’’’

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

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

TEL. — 776-5888 
Anicetas Garbačiauskas, sav

DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo 
mos į metus iŠ atskirų butų su bal
dais. Jaukūs 2 aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. S38.500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu. šildymas. Geros paiamos. Gražus 
butai Garažas. Arti ofiso. $34.000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. _ Kabinetu 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. -— 
$19.000.

9 KAMBARIU modernus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. . Židinys. 
Šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marauette _Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras ir~ 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas 
Aluminum langai. Prie Maria High.

Valdis Real Estate
f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

i

f

Rep

Andriulis savo
žada siųsti i

Pasižymėjęs maskolių inva
zijos ir Lietuvos pavergimo gy
nėjas V. Andriulis savo reda
guojamoje “Vilnyje" net savo 
žmonos autoritetu prisidengė 
sovietų okupacijai liaupsinti.

žmoną 
Sibirą 

A

— Carol Zalaloris, Kennedy 
aukšt. mokyklds mokinė, lai
mėjo antrą vietą ir Talman 
taupymo b-vės premiją plaka
tų varžybose. Regina Laba
nauskaitė iš Kinzie ir James 
Galdikas iš St. Michael mokyk 
los gavo pagyrimo ir specialaus 
Įvertinimo pažymėjimus.

— Sol. Audronė Simonaitytė 
moko Grandies ansambli ves
tuvinių dainų, kurias girdėsi
me per Grandies vakarą sau
sio 29 d. Jaunimo centre. Va
karo programoje grandiečiai 
atliks lietuviškų vestuvių frag 
men tą. Pagrindinę piršlio rolę 
vaidins Vytautas Rtipinskas.

— V’zncas Kačinskas daly
vaus Illinois Young Americans 
for Freedom informaciniame 
susirinkime ir pobūvyje šven
čiu proga. Ta prieškomunisti- 
nė Amerikos studentų organi
zacija domisi pavergtų tautų 
ir jų žmonių padėtimi. Užsi-

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

WWW

K

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

PER ANNUM

$5000 or more 
certificates

2 year min.

ss&s

PER ANNUM

Investment 
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Paveiksle matomi ne kurios laboratorijos mokslininkai, baltai apsi
rengę, bet du astronautai: Charles Duke, kairėje ir John Young, de
šinėje. Jie apžiūri specialiu kamerą, kuri kartu su astronautais ke

liaus j mėnulį attinanČiy mėty kovo mėn.
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State Farm Free-and Casualty Company

1 - HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320873 W. 95th St.

GA 4-8654 _
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K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

2 PO 4 MŪRINIS. sKiepas ir pašto 
gė, centrinis šildymas, garažas. Rrigh 
t«n Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW. . ! 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
duete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Iren 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY'
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

Įrengtas 
užim-

butai

Mar-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

minta apie reikalą supažindin
ti tos organizacijos narius apie 
Pabaltijo kraštu ir-žmonių pa
dėti.

— Jonas Baris išrinktas šiąu 
rėš Amerikos Sporto Sąjungos 
centro valdybos pirmininku. 
Jonas Bagdonas ir dr. Edmun
das Ringus išrinkti vicepir
mininkais, Vitalis Umbrazas ir 
Zigmas žiupsnys — sekr., Ani
cetas Girnius — ižd., Raimun
das Korzonas, Aleksas Taugi- 
nas ir Rimas Underys išrinkti 
valdybos nariais.

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr.. 
uo 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40 500

6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šilčL gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS IV2 aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500.

GRAŽUS 4 BUTU mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. jgazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės. 9

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Narnv Statyba Ir Remontas

♦ Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų Klubas kviečia visus j 
metinį žvėrienos Balių sausio 22 
dieną, 7:30 vai. vak., Jaunimo 
centre. 5620 So. Claremont Ave. 
Dainuos Živilė Numgaudaitė ir 
Liucija Buivydaitė. Gros padi
dintas Ramonio orkestras. Įėji
mas, šalta ir karšta vakarienė 
tik 6 dol. Rezervacijoms telef. 
776-8688. (Pr).

♦ Tautinių šokių grupė “Grau
dis” kviečia į tradicinį vakarą 
sausio 29 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Jaunimo Centre.

Programa — Lietuviškų Ves
tuvių fragmentas. Ąžuold Stel
moko orkestras. Bufetas. Auka 
-$3.00 suaug., $1.50 studentams.

Kvietimų — staliukų rezerva
cijoms skambinti Elvyrai Naru- 
tienei, tel. WA 5-9436. (Pr).
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REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie 
karnas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEk: VI 7-3447

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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