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AIRIŲ PROTESTAI PRIEŠ BRITU 
KAREIVIŲ ŠAUDYMUS š. AIRIJOJ 
DUBLINAS. — Airijoje įvyko visa eilė piktų demonstracijų 

prieš Britaniją, kurios kareiviai Londonderry nušovė 13 airių. Jų 
atstovė britų parlamente Devlin pareiškė, kad du sužeisti airiai 
mirė, jų tarpe 8 metų berniukas, žuvusių skaičius todėl pakilo 
iki 15. Čikagoje policija saugojo vakar britų konsulatą, 13 
aukšte, 33 N. Dearborn gatvėje. Meras Daley išsiuntė 25,000 dol. 
sušelpti britų aukoms šiaurinėj Airijoj. Daley pareiškė, kad 
britų okupacija Airijoje yra gėda, o britų kareiviai esą “štorm- 
truperiai”. Britų apklausinėjimų ir tardymų pažadai daugiau 
nebepatenkins laisvę mylinčių žmonių visame pasaulyje, pareiš
kė Čikagos meras.

SADATAS TIKISI MASKVOS PARAMOJ
KAIRAS. — Egipto prezidentas Sadatas šią savaitę vėl v 

žiuoja į Maskvą, kur žada išbūti 4-5 dienas. Prezidento vizii 
proga keli arabų komunistų laikraščiai davė sovietų-Egipto sai 
tykių analizę, iš kurios galima spręsti, kad komunistai nėra p; 
tenkinti Egipto vyriausybės laikysena. Sadatui patariama neie 
koti Maskvos kaltės Egipto nepasisekimams pateisinti. Egiptž 
turįs kaltinti save dėl nesugebėjimo pradėti karą su Izraelii 
Egiptas pradėjęs flirtuoti su Amerika ir pataikauti “dešiniau 
sparnui”. Tik su Maskva Egiptas galįs pasiekti savo tikslų.

New Yorke irgi Įvyko airių 
demonstracijos, kurios degino 
britų vėliavas prie britų konsu
lato. Keli asmenys buvo suimti.

Airijoje Shannon aerodromo 
tarnautojai ir technikai atsi
sakė patarnauti Britanijos kelei
viniams lėktuvams. Airijos 
premjeras Jack Lynch Dubline 
atšaukė iš Londono savo amba
sadorių, paskelbė gedulo dieną 
ir pasiuntė užsienio reikalų mi- 
nisterį Į užsienio šalis' prašyti 
pagalbos Ulsterio airiams sie
kiant teisingų tikslų, šiaurinėj 
Airijoj tūkstančiai darbininkų 
neina į darbą. Belfaste buvo pa
degti kėli pastatai ir sudeginti 
keli, autobusai.

Airių atstovė britų parlamen
te Devlin puolė kumščiais vidaus 
reikalų sekretorių, šaukdama: 
'Tu, veidmainingas žmogžudy!” 
Ji numušė m misterio* akinius, 
griebė už plaukų, sudraskė'na
gais ir .sudavė stipru .smūgi į 
skruostą. MinisTeris vėliau pa
reiškė : “Aš Įpratęs, kad. mano 
anūkai man tampytų plaukus”. 
Devlin, paklausta koresponden
tų, ar ji neatsiprašys 54 metų 
tninisterio, (jai tik 24 m.) atsa
kė: “Aš tik gailiuosi, kad nesu- 
iiupau jo uą gerklės”.

Makvoje mirė 
maršalas Zacharov
MASKVA. — Sovietų Sąjun

goje mirė vienas pirmųjų Rau
donosios Armijos narių marša
las Matvej Zacharov, išsilaikęs 
kariuomenės vadovaujančiose 
dietose per visų diktatorių lai- 
kus. Stalino laikais jis vadova
vo Leningrado ir Odesos apygar
dų štabams Karo metu jis vado
vavo kelių armijų štabams ko
voje prieš Vokietiją ir karo pa
baigoje buvo perkeltas į Man- 
džiuriją. Po karo vadovavo Ge- 
leralinio štabo Akademijai.

Chruščiovo valdymo metu Za
kharovas vadovavo Leningrado 
tarinei apygardai, buvo štabo 
viršininku Rytų Vokietijoje sto
vinčių sovietų karo jėgų ir 1960 
n. tapo vyriausio štabo viršinin- 
cu, kur jis išbuvo iki 1971 me- 
;ų rugsėjo mėn., kada išėjo pen- 
;ijon.

Maršalo Zacharovo mirties 
pranešimą pasirašė visi sovietų 
valdžios nariai. Kūnas bus pa- 
aidotas Kremliaus sienoje.

Ruošiama byla 
Jungt. Tautoms

Vlikas buvo kreipęsis Į “Am- 
lesty International” Londone 
sekretoriatą, kad šis darytų žy
dų gelbėti iš kalėjimo kun. J. 
Sdebskį ir kun. P. Bubnį.

Gautas atsakymas, kad esan- 
;i ruošiama byla, kuri būsianti 
pasiųsta Jungtinėms Tautoms ir 
siekiant, kad suimtieji būtų pa
leisti. (Amnesty International

yra J. Tautų, Europos Tarybos 
ir “UNESCO” patariamasis or
ganas) . (E)

IŠ VISO PASAULIO
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NEW zDELHI. — Pasaulinio 
Banko prezidentas McNamara iš i 
Indijos, kur jis praleido 9 die
nas, buvo '.nuvykęs Į Bengalijos 
sostinę Dacca. Jis Dacca aplan
kęs Jungtinių Tautų sekreto
riaus Waldheimo prašomas, šis 
vizitas yra smūgis Pakistanui, 
kuris vis dar bando Bengaliją 
laikyti savo valstybės dalimi.

WASHINGTONAS. — Pen-1 
tagono sluoksniai pranešė, kad 
Kuba gavo iš sovietų naujų ka
ro laivų, ginkluotų stipriomis ra
ketomis. Tokios sovietų raketos 
Egipto laivuose nuskandino 1967 
m. Izraelio naikintuvą, o pernai 
indų karo laivas su sovietų Styx 
raketa nuskandino Pakistano 
naikintuvą.

SAIGONAS. — P. Vietname 
lankėsi JAV armijos štabo vir
šininkas gen. Westmoreland. Jis 
pareiškė Įsitikinimą, kad komu
nistai ruošiasi didesniam karo 
žygiui, tačiau Pietų Vietnamas 
esąs pasirengęs komunistus su
mušti.

WASHINGTONAS. — Negrų 
politikai paskelbė, kad kovo 10- 
12 d. Gary mieste, Indianoje, 
Įvyks-visų negrų politinių gru
pių suvažiavimas, kuris priims 
negrų tikslų programą ateičiai. 
^Dalyvaus Įvairių pažiūrų negrai 
politikai, priklausą visoms par
tijoms.

SAN JOSE. — Policija suėmė 
Kalifornijoje 17 asmenų, kurie 
triukšmaudami prie teismo rei
kalavo paleisti Angela Davis, 
juodą Amerikos komunistę.

TOKIJO. — Japonija perka iš I 
Amerikos 14 4-E Phantom lėk
tuvų, kurie, skirti žvalgybai.

WASHINGTONAS. Gyny
bos sekretorius Laird pareiškė, 
kad šiais metais iki balandžio i 
mėn. naujokai Į kariuomenę ne
bus pradėti šaukti.

Kambodija bando 
susitarti

PNOMPENH. — Kambodijos 
vyriausybė bando pradėti pasi
tarimus su šiaurės Vietnamu. 
Per Sovietų Sąjungos diploma
tus Kambodijoje tokie ryšiai su 
Hanojumi jau užmegzti. Kam
bodija siūlanti užbaigti karą ir 
už tai žada Hanojui neliečiamas, 
saugias stovyklas komunistų ka
riuomenei Kambodijoje.

Nežinia, kaip Į tokį susitari
mą pažiūrėtų Amerika ir Pietų 
Vietnamas, kurie prieš tokias 
stovyklas buvo surengę karo žy
gį į Kambodiją. Nežinia ar su 
tokiais pasiūlymais sutiktų ir 
Hanojaus valdžia, kuri tikisi il
gainiui užimti visą Kambodiją.

Kasdieninis vaizdas Belfaste, šiaurinėj Airijoj, Protestantė moteris bara jaunus kataliku studen- 
tusz demonstruojančius prie Queens universiteto.

Maskva puola 
kinų režimą

MASKVA. — Sovietų televi
zijoje buvo parodytas ilgas do
kumentinis filmas apie gyveni
mą Kinijoje. Komentatoriai puo
lė kinų gyvenimo būdą, kuria
me piliečiai praranda savo indi
vidualybę, tampa automatais. 
Pabrėžtas kinų karinis auklėji
mas ir asmeninio Mao Tse Tun- 
go kulto ekcesai. Kinijoje, kar
tojo komentatorius Maskvos te
levizijoje, “galvoti yra pavo
jinga”. •' S--

Panašiųs kaltinimus laisvojo 
vakarų pasaulio gyventojai gir
di apie pačią Sovietų Sąjungą. 
Čia irgi gyventojai yra rikiuo
jami Į negalvojančių automatų 
linijas, kurios verčiamos tik 
vykdyti partijos Įsakymus.

Europos rinkos 
politiniai tikslai

BONA. — Vakarų Vokietijos 
vyriausybė paskelbė, kad Euro
pos saugumo konferencijoje, ku
rią propaguoja Sovietų Sąjunga, 
dalyvauti turės Europos Bend
roji Rinka, šis pareiškimas ro
do, kad rinkai skiriama plates
nė, ne vien ekonominė, reikšmė, 
šiuo metu rinką sudaro šešios 
Europos valstybės, tačiau nuo 
kitų metų pradžios rinkoje jau 
bus 10 valstybių, sudarančių sti
prų politinį bloką.

Manoma, kad sovietai nesu
tiks su rinkos valstybių jungti
niu atstovavimu saugumo kon
ferencijoje, nes Maskva visada 
laikė rinkos organizaciją tik ka
pitalizmo monopolio išraiška.

Vokietijos kanclerio spaudos 
sekretorius Ahlers pareiškė, kad 
rinkos valstybių taryba jau ren
giasi dalyvauti saugumo konfe
rencijoje.

Izraelis nusileido 
amerikiečiams

JERUZALE. — Pasaulio sio
nistų 28-to kongreso priimta re
zoliucija, skatinanti kitų valsty
bių žydus greitu laiku sugrįžti 
į Izraelį, buvo paskelbta nekon- 
stitucine ir negaliojančia. Tuo 
būdu, laimėjo Amerikos žydų 
moterų sionisčių organizacija 
Hadassa, kuri minėtą rezoliuci
ją priėmus, buvo pasišalinusi iš 
kongreso salės.

Rezoliucija reikalavo kiekvie
ną sionistų organizacijos vadą 
per dvejis metus arba atvažiuo
ti į Izraelį arba pasitraukti iš 
vadų.

vėliausios žinios
0 Belfaste, šiaurinėj Airijoj, 

gatvėje buvo nušautas britų ka
reivis. Slapta airių armija pa- 
skelbė, kad už kiekvieną nušau
tą airį bus nušauti du britai.

+ Kalifornijos gubernatorius 
Reagan, respublikonas kaip ir 
prezidentas Nixonas, pasisakė 
kongreso komitete prieš prezi
dento šalpos įstatymo projektą.

+ Viena Čikagos moteris at
vyko i Laosą, kur ji bandys su
sitikti su šiaurės Vietnamo at
stovais. Jos sūnus yra dingęs 
Vietnamo karą ir ji ieško apie 
jį žinių? Ji :riiačiusi vieną Viet 
Congo propagandinį filmą, ku
riame ji atpažinusi savo sūnų.

+ Šveicarijos valdžia papra
šė išvažiuoti Timothy Leary, .ku
ris pabėgęs iš JAV kalėjimo, kur 
sėdėjo už narkotikus, apsigyve
no Šveicarijoje.

Amerikos bombonešiai sti
priomis jėgomis puolė komunis
tų tiekimo kelius Laose, šiaurės 
Vietname irgi bombarduoti sep
tyni taikiniai.

♦ Pietryčių Azijos sąjungos 
valstybės šį mėnesį turės karo 
laivynų manevrus kaip tik tuo 
metu, kada Kinijoje lankysis 
prezidentas Nixonas.

Amerikos fizikų draugija 
atskira rezoliucija atsiribojo nuo 
garsaus fiziko, Nobelio premijos 
laureato, prof. William Shockley 
pažiūrų rasių atžvilgiu. Profeso
rius įrodinėja, kad negrai yra 
genetiškai žemesni už baltuosius 
ir todėl turi mažesnę inteligen
ciją. į

Saugumo Taryba 
prieš kolonijas

ADDIS ABABA. — Etiopijoje 
posėdžiaujanti Saugumo Tary
ba, pirmą kartą per 20 m. posė
džius perkėlusi iš New Yorko į 
kitą vietovę, aštriai puola Bode- 
zijos, Pietų Afrikos ir Portuga
lijos vyriausybes. Svarstydama 
kolonializmo klausimus, taryba 
parodė ir savo narių ideologi
nius skirtumus. Nors Kinija ir 
Sovietų Sąjunga abi griežtai pa
sisakė prieš kolonializmo liku
čius Afrikoje, Kinijos ambasa
dorius Huang pridėjo: “Socia
liniai imperialistai aktyviai in
filtruoja Afriką, kovodami su ko
lonializmu ir su neokolonializmu 
dėl įtakos sferų”. Į tai sovietų 
Malikas atkirto: “Kai kurie so
cial — išdavikai bando suskal
dyti anti-imperialistinį bloką”.

Kinų ambasadorius kelis kart 
pabrėžė, kad kolonijų režimai 
Afrikoje visi yra baltųjų reži
mai.

Nepavyko surinkti
. . - N

visų ginklų
DACCA. — Bengalijos prem

jeras Rahman pagrasino panau
doti jėgą prieš Daccos dviejų ra
jonų gyventojus biharus, jei jie 
nesugrąžins turimų ginklų. Jau 
kelios dienos Daccoje vyksta su
sišaudymai tarp bengalų ir ur- 
dų kalbą vartojančių biharų, 
kurių tarpe esą ir buvusių pa
kistaniečių kareivių.

Premjeras Rahman pasakė 
Daccos stadijone: “Aš nenoriu 
išžudyti tų žmonių, mes jiems 
galime iatleišti, nežiūrint, visų 
prieš bengalus padarytų nusi
kaltimų. Jie tačiau turi atiduoti 
visus ginklus. Jei jie geruoju 
neatiduos, ginklai bus prievar
ta atimti”. Kreipdamasis į vi
sus ne bengalus, premjeras pri
dėjo: “Alacho vardu aš kviečiu: 
išmokite bengalų kalbą, pasida
rykite bengalais ir išmokite čia 
gyventi. Jūsų saugumas garan
tuojamas”.

Daccos mieste per kelias die
nas susišaudymuose žuvo 25 
žmonės. Ligoninės pilnos sužeis
tų. Vyriausybei nepavyko su
rinkti visų ginklų.

— Vilniuje išleista Ingridos 
Korsakaitės monografija “Arū
nas Tarabilda”. Apžvelgta ne
seniai mirusio (1969) grafiko 
kūryba. Jis buvo gimęs 1934 m. 
Teksto santrauka ir iliustracijų 
sąrašas pateikta rusų ir anglų 
kalbomis. (E)

Vakaru Vokietijos uzgavėniy karnava
las švenčiamas ir Mindelheim mieste, 
kur visas viduramžiy varty bokštas ii- 
puoštai spalvotu karnavalo veikėjo pa

veikslu.

Kinijos pažanga 
atomo ginkluose

WASHINGTONAS. — Penta
gono karinių reikalų analizuo
tojai, kaip praneša NYT, yra nu
stebę greita pažanga, kurią Ki
nija daro statydama savo bran
duolines bombas ir raketas. Ki
nija jau turinti vidutinių nuo
tolių raketų, kurių apie 20 jau 
yra išstatytos strateginėse vie
tose. Jos ginkluotos 3 megatonų 
branduoliniais užtaisais (sprogi
mo galia kaip trijų milijonų to
nų TNT). Tos raketos galin
čios skristi iki 2,500 mylių.

Šitokių nuotolių raketos gali 
atbaidyti Sovietų Sąjungą nuo 
branduolinių ginklų naudojimo 
karo su Kinija atveju, nes kinų 
raketos jau gali pasiekti ne tik 
Sibiro miestus, bet gali sunai
kinti ir Uralo kalnų apylinkės 
miestus. Kinija toliau dirba ir 
prie ilgų nuotolių raketų, kurios 
galės pasiekti Ameriką ir‘visą 
Rusiją. ?-----

Be raketų ir branduoliniu 
bombų Kinija padarė pažangą 
lėktuvų ir laivų statyboje. Kinai 
sugalvoję tokią radaro sistemą,' 
kad net amerikiečiai nežino, ar 
jie galėtų tą radarą užblokuoti 
savo dabartinėmis priemonėmis.

Manoma, kad šią vasarą Kini
ja išbandys savo pirmą ilgų nuo
tolių, iki 6,000 mylių raketą^ 
Amerikos mokslininkai neabejo
ja, kad Kinija nori ir gali tap
ti trečia stipriausia pasaulio ato
mine galybe.

Knygos padėtis 
okup. Lietuvoje

Apie dabartinę knygos padė
tį okup. Lietuvoje “Tiesai” (272 
nr.) papasakojo spaudos komi
teto pirmininkas F: Bieliauskas. 
Jis pripažino, kad no’" ?'nygai 
paklausa — dide” vis
dar labai trūksta kai kurių sri
čių literatūros. Tai ypač liečia 
žinynus, žodynus, enciklopedi
nius leidinius, grožinę literatū
rą suaugusiems ir kt. Jau esan
ti ruošiama “Lietuviškoji tary
binė enciklopedija” ir paskuti
nysis, aštuntasis, tomas pasiro
dysiąs 1978 metais (reiškia, per 
vienerius metus numatoma leis
ti po vieną tokios enciklopedijos 
tomą — Red.). Plečiamas žody
nų leidimas ir, kaip reikia laukti, 
pirmon galvon jau baigiamas 
žodynas, gi teberuošiami anglų 
-lietuvių, vokiečių-lietuvių, pran- 
cūzų-lietuvių kalbų žodynai, gi 
neseniai jau pasirodė mokslinis 
rusų lietuvių kalbų žodynas. Per
nai iš viso knygų Lietuvoje bu
vo išleista 17 mil. egz.

Pasirodo, anot Bieliausko, 
Lietuvoje knygų skaičius ma
žesnis kaip kituose Balti
jos kraštuose. Lietuvoje vienas 
knygynas aptarnauja 18,000 
gyventojų, tuo tarpu Latvijoje 
— 11,000 ir Estijos — 13.000. 
Per penkmetį numatoma jreng-' 
ti 18 naujų knygynų.

Spaustuvių darbai nėra pa-

• Egipto kalėjimuose sėdi ap 
100 kairiojo sparno socialistų : 
Ali Sabry, Maskvos draug 
priešakyje. Per paskutinės s 
vaitės studentų neramumus b 
vo pasodinti dar 29 studentų v 
dai — kairieji. Egipto spaudo 
dažnai galima rasti prieš Mas 
va nukreiptų rašinių. Vienas ; 
kaltina Maskvą, kad ji išvežė 
Egipto į Indiją kelis tūkstančii 
sovietų technikų su visomis 
priešlėktuvinėmis raketom! 
Tas padaryta prieš pat Indi jo 
Pakistano karą. Dėl to išvež 
mo Egipto prezidentas negal 
jęs pradėti žygio prieš Izrael 
nors kelis kart žadėjo karą pr: 
dėti dar 1971 metais.

Kitas laikraštis rašė apie Egi] 
to karo planus, kuriuos prez 
dentas Sadatas papasakoję 
Maskvai. Vienas aukštas rus 
karininkas perbėgęs gruodži 
mėn. į vakarus ir pranešęs api 
Egipto planus Amerikai. Ši įsp< 
jusi lzraelį ir tas sustiprinęs sž 
vo jėgas Sinajuje bei gavęs dai 
giau Amerikos .karo lėktuvų.

Šie Ėgipto laikraščių straips 
niai rodo, kad egiptiečiai MasI 
va nepasitiki. Prezidento Sad< 
to kelionės tikslas įtikinti Kreir 
liaus vadus, kad jie leistų Egip 
tui pačiam gaminti sovietų gir 
klų modelius, kad Egiptas gale 
tų pats nuspręsti, kada jam pra 
dėti karą su Izraeliu, nelaukiau 
Maskvos palaiminimo.

Kai kurie Egipto komentate 
riai nurodo, kad Maskva gal 
kada nori, duoti pilną paramą 
kokią ji davė Indijai jos kar 
prieš Pakistaną. Arabams Mas 
kva tokios paramos nenorini 
duoti.

Sovietai gali 
reikalauti Aliaskos
NEW YORKAS. — Profeso 

rius Stanley Page, rašydama 
New York Times apie rusų lai 
vų žvejojimą prie Aliaskos kran 
tų, sako, kad sovietai tyčia ga 
Ii bandyti provokuoti Amerik; 
Aliaskoje. Kada Japonai reika 
lauja iš sovietų sugrąžinti ketu 
rias salas, kurios iki 1875 meti 
priklausė Rusijai, kada Kiniji 
reikalauja žemių už Amūro ii 
Usurio upių, sovietai gali pa 
reikalauti iš Amerikos Aliaskos

Profesorius nurodo, kad Ru 
sija iš Kinijos atėmė Azijos že
mes prieš Aliaskos pardavim? 
Amerikai. Tie du įvykiai riša- 
si chronologine ir geografine 
prasme. Sovietai, siųsdami lai
vus į Beringo sąsiaurį, gali siek
ti priminti Amerikai, kad ši ne
remtų Kinijos ar Japonijos rei
kalavimų sugrąžinti seniai pra
rastas žemes, nes sovietai ga
lėtų tokiu atveju pradėti reika
lauti Aliaskos.

tenkinami. Tik 1972 metais K. 
Požėlos (buv. Spindulio) spaus
tuvė Kaune pradėsianti naudoti 
iškiliosios spaudos lakštines ro
tacines mašinas. Spaustuvės 
dar vis aprūpinamos, dažnu at
veju nepatenkinamai, geru po
pieriumi. gerais dažnais bei ki
tomis medžiagomis. (E)
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ŠIEMETINIO "SKAUTŲ AIDO" (Nr. 1) ILIUSTRACIJA: 
antraštė ps. Irenos Regienės aktualaus straipsnio, kurio iš

trauką dedame žemiau.

Į MAIŠUS ĮSIDĖTI GIEDRIA NUOTAIKĄ 
ir gausio atsargą geros valios

“Čia turiu kelionės planą, — parodė storoką knygą. Matai, 
kiek darbų surašyta! štai vien .tik šiame puslapyje pažymėta: 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas,. Tautinių šokių šventė, Jau
nimo Kongreso Stovykla! Jūrų Skautų 50 metų veiklos sukaktis 
ir Jubiliejinė Stovykla! LSS Tarybos, Brolijos, Seserijos, Akade
minio Sąjūdžio ir kitų organų rinkimai ir t. t. Tik pažvelk, kiek 
čia Įvairių įvykių; sukakčių, stovyklų,’ švenčių, suvažiavimų!, — 
f usi j audines per pirštus leido kelionės katalogo lapus.

“Skubiai, kraukitės kelionių maišus! Pasiimkite giedrią nuo
taiką, ryžtą dirbti ir nugalėti visas kliūtis. Įsidėkite gausią atsar
gą geros valios, įvertinimo ir meilės vienų kitiems. Tik paskubė
kite! Girdi signalą? Tai senasis kapitonas Laikas šaukia į išplau
kiantį 1972-jų metų laivą. Iki pasimatymo jame!...”,— pasakė 
Naujųjų Metų jaunikaitis “Skautų Aido” skaitytojams.

GALVŲ
prieš griežtą komisiją

Gabijos draugovėje
Chicagos Aušros Vartų tunto 

vyresniųjų skaučių Gabijos 
draugovės veikla vėl žymiai pa
gyvėjo, prieš porą mėnesių va
dovybę perėmus ps. Aldonai Pa- 
lukaitienef. Vėl reguliariai, kas 
dvi savaitės, vyksta draugovės 
sueigos, j kurias kas kart at
vyksta daugiau nuo veiklos nu
tolusių gabijiečių.

Sausio 23 d. Jaunimo Centre 
įvykusioje sueigoje, į kurią bu
vo pakviesta tuntininkė ps. A. 
Ramanauskienė, buvusios drau- 
gininkės ir sesių mamytės,

draugovėn buvo priimta 15 
naujų kandidačių iš keturių 
tunto skaučių draugovių.
Kandidatės buvo įvestos drau- 

gininkių ir pristatytos sueigos 
dalyvėms ir “negailestingai” pri
ėmimo komisijai, kurią sudarė 
gabijietės — akademikės Ramu
tė Plioplytė, Laima Jauniūtė ir 
Jūratė šuopytė. Kandidatėms 
buvo duoti atlikti įvairūs užda
viniai — pravesti dainą, pašokti 
baletą; atlikti “operos” pasiro
dymą ir pan. Nors ir baiminosi 
sesės tokių netikėtų reikalavimų 
užkluptos, visos stengėsi užda- 
yinius atlikti, įrodydamos, kad 
turi vyr skautei ir vadovei rei
kalingus privalumus — nepa
mesti galvos netikėtoje situaci
joje ir rasti išeitį.

Komisija ir draugovė vi
sais balsais nutarė priimti 

naujokes į savo tarpą.
Po priėmimo, visos gražia ri

kiuote dainuodamos įžygiavo į 
sueigai skirtą klasę. Buvo įneš
ta vėliava ir perskaityti įsaky
mai. Visos kandidatės saliutuo- 
damos pražygiavo pro draugovės 
vėliavą ir įsirikiavo į Gabijos 
draugovės narių .eiles. Trumpą 
sveikinimo, žodį ta^ė. Aušras Var
tų tunto tuntininkė ps. A. Ra
manauskienė.

Iš PLK. JUOZO ŠARAUSKO D-VĖS VĖLIAVOS ŠVENTINIMO 
IŠKILMIŲ SAUSIO 9 D.

Kairėje — vėliavos krikštatėviai dr. Gedas ir v. si. Aldona Gri- 
niai, dešinėje —■ ps. kun. Algimantas Kezys.

G. Plačo nuotr.

VEIDAI

AUKSINIS
GIMTADIENIS
DAR LABIAU

tais ir sugebėti gelbėti tuos, ku
rie to'nemoka ar pakliūva į pa
vojų.

Jūrinis skaūtavimas ugdo ir 
prisirišimą prie vandenų, o lie
tuviuose —

Kelios mintys ant 
sukaktuviu slenksčio

Kai 1922 m. kovo 12 d. šešio
likmetis skiltininkas Julius Jur
gėla-Jurgelevičius Kaune įkūrė 
dvi, tuo metu vadintas vandens 
skautų, skiltis ir jų junginį pa
vadino L. K. Algimanto vandens 
skautų draugove, nepertraukia
mai augo ir plėtėsi jūrų skautų 
vienetu veikla. V

Prieš

prisirišima prie mūsų 
Baltijos jūros krantų.

Kaip atskiri žmonės savo va
sarnamiais veržiasi prie vandens 
pakrančių, taip ir tautos var
žosi ir valdo jūrų pakrantes. 
Mūsų. kaip.jūrų skautų, užda
vinys yra nuolat budėti, kad Lie
tuvos pakrantė prie Baltijos bū- 1

Sueiga baigta giesme ’’Sutelk 
mus, Viešpatie, būrin”.

Gabijietėms linkėtina sėkmin
gai plėsti savo veiklą, priimant 
ne tik naujas nares, bet grąži
nant į Gabijos eiles visas, ku
rios šioje draugovėje pasipuošė 
mėlynais vyr. skaučių kaklaraiš
čiais.

Laikinis pasitraukimas visa
da yra neišvengiamas, ypač šei
mos židinio pareigose, tačiau grį
žimas tegul nebūva svajonė, O 
tikrovė. Sesė Gabija

tų laisva ir prieinama lietuvių 
tautai.

švęsdami jūrų, skautų 50-jį 
gimtadienį — verkios auksinį ju
biliejų, prisiminkime, kad mūsų 
buvimas jūrų skautais yra nė 
tik smagus, malonus žaidimas, 
bet ir kieta pareiga. B. Banga

DARBAI
....'įę Naujas pareigas pradėjęs, 
dėkoju (skautininkams, Aušros 
Vartų,- Kernavės ir Nerijos tun
tų tuntininkėms už nuoširdžius 
sveikinimus. Bendravimas tarp 
atskirų LSS vienetų yra būtinai 
reikalingas.

Tikiu, kad bendravimą tarp 
tuntų mes sėkmingai' ir toliau 
tęsime, vadovaudamiesi skautiš
komis tradicijomis.

Lituanicos tunto skautai per 
daugiau kaip dvidešimt veiklos 
metų pasiekė 'aukštą skautavi- 
mo lygį. Už tai garbė atitenka 
buvusiems tuntininkams ir jų va- 
dijoms. Perėmęs tuntininko pa
reigas, ir aš Stengsiuosi kelti ir 
stiprinti skautišką ir intelektua
lini "Lituanicos''‘tunto jaunimo 
tobulėjimą.

Kviečiu naująją tunto vadiją 
dirbti nuoširdžia skautiška dva
sia, kad po šio bendro darbo tun
to tunte pasiliktume nė vien tik 
LSS idėjos broliai, bet dauge
lis iš mūsų taptume ir asmeniš
ki draugai.

Vis budžiu •'
s. v. ps. Sigitas Mikriaitis, 
Chicagos Lituanicos tunto 

tuntininkas
Jau šį sekmadienį Kūrybos 

Diena. Visi norį sekmadienį, va
sario 6 d., dalyvauti Chicagos 
akademikų skautams-tėms ruo
šiamoje Kūrybos Dienoje, ne
delsiant registruojasi pas savo 
draugininkus-kes, o šie apie tai 
iki penktadienio dalyvaujančių 
skaičių ir pavardes praneša Gi
nai Sabaliūnaifėi, 3206 W. 67th 
Str., Lydi j ai Jadviršytei, 4235 
S. Fairfield Ave. ir Cicero Min
daugui Griauzdei, maisto parduo-

tuvėje, 1439 So. 49th Avė., Ci
cero. Pas suminėtuosius krei
piamasi ir visų informacijų rei
kalais.

*
Primenama, kad laimėjusiems 

bus duodamos premijos.- Su sa
vo kūrybos rašiniais ir eilėraš
čiais, pasirinktais lietuvių rašy
tojų kūrinių grožiniu skaitymu, 
foto nuotraukomis ir dailės dar
bais kviečiami varžybose daly
vauti visų tuntų jaun. skautai- 
tės, skautai-tės, sk. vyčiai ir 
vyr. skautės.

Nauji jaunųjų spaudos ban
dymai. Klaipėdos Dienos'proga, 
Nerijos jūrų skaučių tuntas iš
leido “Nerijos Aidai”. Laikraš
tėlis apima dvyliką šapirografu 
spausdintų puslapių, kuriuose

sesės bando savo literatūrinius 
sugebėjimus rašinėliais ir je|- 
lėraščiais ir vjflcusiomis ilius
tracijomis. laikraštėlis daro 
teigiamą įspūdį. Sesėms linkė
tina dažniau jį leisti. Laikraštė
lio redakciją sudaro sesės: Auš
ra Dapkutė, Danguolė Mikšytė, 
Vida Miecevičiūtė ir Milda Kup- 

, cikevičiūtė. Gaila, nėra datos 
nei ehės numerio.

Metinės Lituanicos tunto vil
kiukų šventės proga pasirodė 

: neperiodinis vilkiukų laikraštė- 
■ lis “A-uuu, A-uuu, A-uuu”.
Spausdintas šapirografu. Virše
lyje — vilkiukų simbolis — kau
kiantis vilkas. Penkiose tankiu 
šriftu atspausdintose puslapiuo
se apstu įdomių vilkiukų nuoty
kių, išgyvenimų ir pasisakymų, 
kurie išvilioja malonių šypsenų. 
Tai antras šio laikraštėlio nume
ris.

* Chicagos Kaziuko mugė — 
kovo 5. Visi Chicagos skautiš
kieji vienetai sparčiai ruošiasi 
tradicinei Kaziuko mugei, kuri 
šiais metais įvyks kovo 5 d., Jau
nimo Centre. Atidarymas numa
tytas 10 vai. ryto. Mugės komen
danto pareigoms pakviestas j. b. 
ps. Jonas Jovarauskas. Visi tė
vai prašomi prisidėti prie savo 
vaikų tunto Kaziuko mugės ruo
šos darbų. Nelaukite specialaus 
pakvietimo, paskambinkite te
lefonu tėvų komitetų nariams

ar vienetų vadovams, kurie su
teiks jums informacijų, kur ir 
kada talkos darbams atvykti. Vi
si tėvai turėtų jausti pareigą 
nors vieną vakarą paaukoti Ka
ziuko mugės darbams.

* į Dainavą vėl suvažiuos ke
turi miestai. Vidurio rajono va
dovybė ir šiemet ruošia skiltinin- 
kų suvažiavimą, Š. m. gegužės 
mėn. 6 d. Dainavos stovykloje,- 
Mich. Tikimasi gausaus daly
vių skaičiaus iš visų Vidurio ra
jono vienetų.

Tėvai prašomi įsidėmėti 
vasaros stovyklos laiką. Vidurio 
rajono vadovybės ir tuntininkų 
pasitarime, įvykusiame š. m^ 
sausio mėn. 18 d., buvo nutarta 
šių metų vasaros stovyklos da
ta. Visų Chicagos tuntų stovyk
la įvyks liepos 8-22 d. laikotar
pyje, Rako stovyklavietėje. Tė
vai prašomi įsidėmėti Šią datą 
planuojant bendras šeimos va
saros atostogas.

-sm dsoo..
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Jlu atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Uhieagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00. minkštais S8.0U. Išleido Amerikos Lietuvių istori
jos Draugija. _

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 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. __

Nonntieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 7
vardu ir pasiųsti:

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

Dreams 
for sale.

50 metu nedrąsiai 
pasėta sėkla

labai gausų derlių.
išaugant 
I .ietuvos 

buriuoto- 
ugdyto-

j tirų skautų
išatnešė 

pirmųjų 
jauno nepriklausomos 
laivyno kapitonams, 
jams, jūrinės idėjos
jams. Lietuvoje. Vokietijoje ir 
vėliau emigravus laisvajame 
pasaulyje daug lietuviško jau
nimo perėjo jūrų skautų eiles 
ir gražus skaičius po jūrų skau
tų vėliava stovi šiuo metu. Ne
bus vri irę laivų kapitonai ar 
profesionalai jūrininkai, tačiau 
jie arčiau susipažins $u vande
nimis, kurie ištiktųjų dengia 
71viso žemės rutulio, be ko 
jokia gyvybė neegzistuotu že
mėje. Kaip skautui reikia pa
žinti gyvenamos aplinkos gam
tą. taip jūrų skautui būtina pa
žinti aplinkos vandenis, išmok
ti vandenyje tinkamai elgtis, mo
kėti išsilaikyti jo paviršiuje pa
čiam ir su plaukiojančiais pasta-

Now Bonds mature in less than six 
years. That’s the shortest maturity

cal way to save for dreams you want to 
come true while you’re still young 
enough to enjoy them.

Take stock

JAUNIAUSIOJI JŪRŲ SKAUTŲ AUKSINIO JUBILIEJAUS KARTA
Chicago* Lituanicos tunto LK Algimanto laivo jury skautai duoda Įžodį.--'?- ■ .

M. Jakaičio nuotr.

See the folks in, the payroll office

tion. A dream cottage. A dream car.
Dreams can be a lot more fun if you 

know you’re doing something to make 
them come true.

And that’s what the Payroll Savings 
Plan is all about. When you sign up an 
amount you specify is set aside from

Bonds pny iaterae 
tMturr&r of 5 yesrs, W month® (4% the first 
year). Bonds are replaced if fact, 
rifHtiuyid. When needed they can 
at yonr bank. Interest is not 
or kcal income ta»L snd 
be deferred until redemption.

in America.
Now Bonds mature in less than six years,

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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KAUKAZIEČIAI ILGIAU GYVENA
I gyvybės apdraudos įstaigą 

užeina klientas ir sako:
%

— Norėčiau apsidrausti gy
vybę.

— O kiek tamstai metų?
• — Aštuoniasdešimt.

— Tuo atveju teks truputį pa
laukti. Ar, ponas, negalėtum 
atvykti pirmadienį?

— Pirmadienį negalėsiu; tą 
dieną yra mano tėvelio gimtadie
nis.

— Kiek gi metų tamstos tė
veliui ? ,

— Šimtas dešimt.
— Tai gal galėsi tamsta grįž

ti antradienį?
— Antradienį ir negalėsiu, 

nes mano dėdukas tą dieną turi 
vestuves.

— O kaip senas yra tamstos 
dėdukas ?

— Šimtas trisdešimt dviejų 
metų..

— Ir tokiame amžiuje jis dar 
nori vesti ?

— Jis nenori bet turi...
TIKROVĖ

Nors medicinos mokslas yra 
padaręs nęapsakomą pažangą 
žmonių sveikatai apsaugoti, nuo 
epidemijų apsisaugoti ir su pikt- 
ligėmis kovoti, tačiau ir šiandien 
kaip ir senovėje išgirdus apie 
šimtmetį žmogų skaitoma nau
jiena ir į centenarijų (šimtame
tį) žmogų žiūrima su mišriais 
jausmais. Visur pasitaiko šimta
mečių, vienur daugiau kitur ma
žiau, bet bendrai labai retai.

Yra viena nedidelė šalis, tai 
Užkaukazis, kur kalnuose žmo
nės palyginti su kitų geografi
nių vietų gyventoj ais, žymiai di
desniame nuošimtyje ilgiau gy
vena. Viena tokia Užkaukazio 
salelė yra Abchazija, šiandien 
viena iš daugelio sovietų rusų 
pajungtų tautų, sovietiškai va
dinama “autonominė respubli
ka”.

Abchazija yra dalis Gruzijos 
“tarybinės” respublikos, į ku
rios sudėtį įeina gruzinai (64$1) 
rusai kolonistai (9C<) ir LE ne
pažymėtas nuošimtis abchazų, 
adzaru ir osetu.

Abchazai yra sena kaukazie
čiai tautelė, kurios dalis gyvena 
Turkijoje, kita (apje 300,000 
gyv.) dalis Kaukaze, sovietų pu
sėje; jų didmiestis yra Suchu- 
mas. Gruzija 1802 metais rusų 
carienės Kotrynos II generolų 
buvo užkariauta, 1918 metais 
buvo atgavusi nepriklausomybę, 
bet 1921 metais tų pačių rusų 
tik bolševikais pasivadinusių 
vėl pavergta. Daug Gruzijos gy
ventojų išsigelbėjo nuo rusų te
roro ir trėmimų į Sibirą pabėg
dami per Turkiją į laisvus Va
karus. Gruzijoj gyvenančios tau
tos yra labai senos kultūros. Pav. 
Gruzija jau prieš Kr. buvo ne
priklausoma valstybė (rytinėje 
dalyje kaip Iberijos karalystė, 
vakarinėje dalyje kaip Kolchil- 
dos karalystė) ir gruzinai jau 
265—345 metais, o abchazui 523 
metais po Kr., buvo sukrikščio-

San Francisco Tcable car" dar turi tame mieste ateitį nes vis statomi nauji vagonai. Ši susisie
kimo priemonė kituose mies uose jau seniai panaikinta.

kariavo piieį sovietus ir grįžęs, i 
panašiai kaip tėvas, su viena 
jauna vokietaite 18-niete Kate 
Eindeisen susi'.aukė povainikio 
sūnaus, paxrikstyto Wilfried 
vardu, bet Kūno savo meilužę
vėliau vedė ir greit vėl pašauk- vedė Teng-ling-chao, kuri da

rn. bar yra kiniečių moterų komu
nisčių organizacijos vadovė.

Wibried Kute gyvena ry
tinėje Vokietijoje, turi dvi duk
raites Simone ir Anke ir didžiuo
jasi, kad jo senelis yra visos Ki
nijos premjeras.

C’hou En-lai grįžęs į Kiniją

tas į frontą prieš rusus 1945 
vasario 4 d. buvo užmuštas.

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
.Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

Per Annum

ON SAVINGS CERTIFICATES 
% OF $10,000. OR MORE ■ 

2 YEAR MATURITY

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY 0« (Jf REGULAR

/O PASSBOOK
ACCOUNTFer Annum

NOW INSURED TO $20,000.

.....Bill III MrrftrflM Fill

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽM
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol. r if?'

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

ninti. Nors kartkartėmis pasi
girsta įdomių informacijų ben
drai apie Užkąukazio tautų svei
katingumą, bet šįkart, kad ir 
suglaustai * susipažinkime su 
Hunter kolegijos antropologijos 
profesorės New Yorke praeitų 
metų kalėdiniame gruodžio 26 
d. New York Times numeryje 
tilpusiu ir plačiai komentuotu 
straipsniu, kuriame profesorė 
Dr. Suli Bennet aprašo savo as
meninius patyrimus ir įspūdžius 
Abchazijoje.
Abchazai — ilgaamžiai Kaukazo 

gyventojai
Profesorė Bennet sovietų Mok

slo Akademijos pakviesta lankė
si Abchazijoje 1970 metais. Ant
rą kartą ji ten buvo praeitais 
1971 metais ir šiemet planuoja 
vėl ten keliauti, tai yra kai tik 
išleis savo ką tik parašytą knygą 
“Abchazija — ilgaamžiai Kau
kazo gyventojai”.

Jos straipsnis N. Y. T. yra 
iliustruotas nuotraukomis 90 ir 
100 metu amžiaus žmonių ab
chazų, kurių negalima pavadin
ti senuoliais pilna to žodžio pras
me. Jau nuo 1932 metų pačių so
vietų mokslininkai studijuoja 
Abchazijos gyventojų ilgo am
žiaus ir, kas svarbiausia, jų nor
malaus fizinio ir dvasinio pajė-. 
gurno reiškinį. Tų studijų ir ty
rinėjimų duomenys,yra randami 
Abchazijos sostinėje, Etnogra
fijos institute, Suchumo mieste. 
Tie duomenys rodo, kad tokios 
ligos kaip gyslų sukietėjimas 
(sklerozės) ten pasitaiko nepa
prastai .retai ir tai tik labai vė
lybame amžiuje, senesniems kaip 
100 metų amžiaus.

Tūlas mokslininkas, tyręs 
grupę senesnių kaip 90 metų 
amžiaus abchazų, nustatė, kad 
40 nuošimčių vyrų ir 30 nuoš. 
moterų labai gerai mato ir gir
di. Per 9 metus tyrus 123 asme
nų, senesnių kaip 100 metų, ne
buvo rasta jokių proto ligų po
žymių nei vėėio. Visi turėjo ge
rą atminti, aiškų protą, domėjosi 
savo-šeimų reikalais ir buvo la
bai judrūs. Labai retai kas jau
tėsi reikalingas medicinos pa
galbos, ko ne visi puikiai mokė
jo teikti sau ar kitiems greitąją 
pagalbą nelaiminguose atsitiki
muose. Ten seno amžiaus žmo
nių nevadina seniais ar sene
liais, o ilgaamžiais. Mirtį jie 
skaito nenatūraliu reiškiniu, ku
rio negali sau išsiaiškinti.

Koks stiprus ten yra noras 
gyventi, Dr. Bennet pasakoja, 
kaip būdama svečiuose namų šei
mininkui ji palinkėjo Mozės am
žiaus (Mozė arba Maižiešius, 
kaip biblija tvirtina, gyvenęs 120 
metų), šeimininkas, kurs atro
dė turįs apie 70 metų, nė kiek

tuo linkėjimu nerodė susižavėji
mo, nes, kaip vėliau ji patyrė, 
šeimininkas ėjo jau 119 metus...

Daktarės Bennet apklausinė
jami abchazai savo ilgą sveiką 
gyvenimą aiškino dieta, dar
bu ir iki vėlybos senatvės ak
tingu lytiniu gyvenimu. Ten 
žmonės iš pačios jaunystės įpra
tę taupyti savo fizines jėgas se
natvei ir dėlto susilaikymas nuo 
visokių pagundų priklauso tra
dicijai. Vyrai ten veda bend
rai neanksčiau kaip sulaukę 30 
metų amžiaus. Merginoms ište
kėti sąlyga yra celibatas (skais
tybė) ; radęs, kad nuotaka nebe- 
skaistį, jaunavedys turi teisę ją 
tuč tuojau grąžinti tėvams, o 
tuomet jai antrą kartą beištekė- 
ti mažiausiai beįmanoma.

Klimatas ir maistas
Klimatas bent Užkaukazyje 

tebėra “civilizacijos” nepalies
tas — nesuterštas, ir kai kurie 
tyrinėtojai Gruzijos Abchazijos 
kalnų klimatą skaito svarbiau
sia ilgo sveiko amžiaus sąlyga. 
Bet kiti, lygiai svarbia sąlyga 
laiko jų dietą. Jie valgo iš lė
to, niekada nepersivalgo; valgo 
mėsą (jautieną, kiualieną, viš
tieną), bet ne dažniau kaip pora 
kartų per savaitę ir tik šviežią; 
kukuruzų miltai vandenyje vir
ti (košė) jiems atstoja duoną; 
avies pieno sūris, ir dvi stiklinės 
pasukų kasdien, šviežios daržo
vės — pomidorai, agurkai, svo
gūnai, česnakai, pipirai, aštrūs 
padažai, bet vietoje kavos ir ar
batos — silpnas vynas. Vieti
niai daktarai ir nevvyorkiškis 
daktaras Samuel Rosen tvirti
na, kad pasukos ir vynas žmo
gaus organizme naikina kai ku
rias bakterijų rūšis ir trukdo 
arterijose susidaryti (sklerozei. 
Beje, vietoj cukraus jie vartoja 
medų ir nesuvalgyto valgio nepa
lieka kitam kartui. 'Dėl to gami
nasi mažiau negu perdaug, o 
jei kas atlieka — meta lauk. 
Dantų gedimas ir skaudėjimas 
ten beveik nežinomas.

Chou En-Lai šeima
Vokietijoj studentaudamas 

paliko sūnų

Vokietijos savaitraštis Stern 
paskelbė, kad dabartinis Kinijos 
ministeris pirmininkas Chou En- 
lai studijuodamas Goettingeno 
universitete Vokietijoje 1923 
metais su savo kambarine Ku
nigunda Staufenbiel, 19, susigy
veno* vaiką, bet Chou jos neve
dė, o išsikėlė į Berlyną ir iš ten 
atgal į Kiniją. Jis studijavo ge
ologiją ir kalbas.

Kunigunda sekančiais metais 
1924 m. balandžio 26 d. pagimdė 
sūnų, kurs buvo pavadintas mo
tinos pavarde Kūno Staufenbiel. 
Vėliau ji ištekėjo už mūrininko, 
kurs padėjo užauginti Chou sū
nų Kūno.

Kūno 1940 metais kaip nacių 
kareivis dalyvavo Rytų fronte,

są ir tokie namai esą skaitomi ne
reikalingi. Atvykusioms iš Va
karų abchazų gyvenimas atrodąs 
monotoniškas, tradicijos archaiš
kos ir perdaug paprastas ir vie
nodas maistas, bet visa tai yra, 
kas tuos žmones padarė legen- 
dariniais ilgaamžiais, o kadangi 
jie gyvenimą myli ir ilgai gy
venti mėgsta, jie mėgsta ir tą 
gyvenimo būdą, kurs jiems pa
deda ilgai, sveikai, ir dėlto lai
mingai gyventi. J. Pr.

Klausimas: Kada žmogus pra
deda senti ?

Atsakymas: Kai šeštadienio 
vakare pradeda jaustis taip, kaip 
anksčiau jausdavosi pirmadie
nio rytą.

“Geltonasis pavojus” Vokietijoj 
Komunistinės Kinijos premjero Chou 
sūnaus sūnus (vaikaitis) Wilfried Staufenbiel, 
dirbantis automobilių remonto dirbtuvėj Zit
tau mieste, rytinėj Vokietijoj, su savo duk

relėmis Simone ir Anke.

En-lai

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetj Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 51? psL v

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol. *

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 psl.,1 kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bplševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikshirųu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

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

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 4B 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio T1 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

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

čeki ar piniginę perlaidą.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

j Jau išėjo seniai laukta ||
j . Juozės Vaičiūnienės knyga |
i| TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS į
| 100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 82.00. |
H Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. f
| Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau- |
į* giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. |
įj' Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunciant į
l| j čekį ar Money orderį tokiu adresu: |
3 NAUJIENOS, J

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608 f

Gyventojai nuo amžių vertė
si gyvulininkyste (arkliai ir 
avys) ir daržininkyste. Dabar 
Abchazijoje įsteigtos didžiulės 
kavos ir tabako plantacijos — 
matyt, sovietams žmonės į kol
chozus suvarius. Dirbti abcha
zai pradedą nuo 11-12 metų am
žiaus ir tik po 80 metų pradedą 
šiek tiek sulėtinti, šimtamečiai 
vyrai ir moterys dirbą lengves
nius darbus po 4 valandas per 
dieną su dažnomis trumpomis 
pertraukomis atsikvėpti, kas se
nius apsaugo nuo pavargimo, o 
nepilnamečiams padeda savo jė
gas sutaupyti senatvei. Seno am
žiaus žmonės ten gerbiami ir 
skaitomi naudingais. Ten jokių 
senelių namų ar prieglaudų ne-

—x 1 I i I l.l.l. 1 I
SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. • 1

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL'______ _ ___ _ ___ f _ s

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įfrtaigo* pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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N. Logmonienė “Ten Panemu
nės šile...” aprašinėja susitikimu 
su visuomeninihke, “Aido” cho
ro vicepirmininke ir “Laisvės” 
laikraščio bendrijos nare Naste 
Bukniene.

Pažangiosios ekskursantės N. 
Buknienės gimtinė — Kaunas. 
“Panemunėje, jaukių, namukų, 
sodelių gatvėse, prabėgo ne tik 
jos vaikystės, bet ir patys gra
žiausi jaunystės metai”, — rašo 
Logminienė.

O vis tik namukai buvo jau
kūs ir mieli, nors tai būta dabar 
koneveikiamoj buržuazinėj Lie
tuvoj.

Toliau viešnia pasakoja: “Kei
sta... čia, Laisvės alėjoje, buvo 
emigracijos biuras, čia visada 

Abejotini ambasadoriai
New Yorke veikia pabaltiečių tremtinių grupė, kuri 

yra pasiryžusi užmegzti draugiškus santykius su įvairių 
tautų ambasadoriais prie Jungtinių Tautų ir askinti jiems 
sovietų karo jėgų ir policijos lietuviams, latviams ir es
tams padarytą skriaudą. Kai kurie New Yorkan paskirti 
ambasadoriai apie Lietuvą nieko negirdėjo, kitiems ru
sų imperialistų naujai okupuoti kraštai visai nerūpi. Jie 
džiaugiasi atgavę savo nepriklausomybę ir nenori pada
ryti jokios klaidos mandagumo etiketui.

Didokas New Yorkan atsiųstų ambasadorių skaičius 
yra darbštūs žmonės. Jie patys stengiasi galimai daugiau 
patirti ir savo vyriausybėms tas žinias perteikti. Jie iš
klauso ir pabaltiečius, duodančius jiems tikslias informa
cijas apie sovietų karo jėgų padarytus darbus. Ne vienas 
pats nagrinėja žiaurius naujai kylančios imperijos pėd
sakus ir nešamą “komunistinį” “išlaisvinimą”, bet yra ir 
tokių ambasadorių, kuriems niekas nerūpi. Jiems nerūpi 
tauta ar valstybė, kurią jiė turėtų atstovauti. Jiems ne
rūpi ir galimybės patirti apie kitų tautų likimą. Jie pa
taikauja to krašto šiandieniniam valdovui ir stengiasi 
pasinaudoti Amerikos gerbūviu ir draugiškumu. Jie nė
ra demokratiškai rinktos vyriausybės atstovai. Jiems ma
žai terūpi sava tauta, dar mažiau jiems terūpi rusų pa
vergtos tautos.

Tokiu beskrupuliniu atstovu, matyt, yra Saudi Ara
bijos ambasadorius Jamil Barcody. Jam savo bėdas išpa
sakojo New Yorke besisukinėjantieji jaunuoliai ir jau
nuolės, o jis, Pakistano tremtinių klausimą svarstant, 
šitaip suteiktas informacijas panaudojo okupanto skriau
džiamų tautų “naudai”:

“Čia noriu kai ką pašnabždėti mano geram bi
čiuliui ambasadoriui Malikui. Aš tikiuosi, kad jis 
nepalaikys tai mano bloga valia. Kalbu apie tai, kas 
trunka jau eilę metų, bet apie ką aš vis neturėjau 
progos užsiminti. Į mane kasmet kreipiasi Pabalty- 
jo valstybių atstovai New Yorke ir kitur. Jie nori, 
kad aš šaukčiau apie tautinio apsisprendimo teisę. 
Jie man sako: “Žmonės jus vadina Mr. Self determi
nation. Aštuonerįų metų laikotarpyje jūs su savo 
kolegomis darbavotės, kad tas principas taptų teise. 
Padėkite mums”. Mano atsakymas, mano mielas am 
basadoriau Malik, visada buvo toks, kad' tik tie 
žmonės, kurie gyvena Pabaltyjo valstybėse, turi tei-

sę kalbėti už save, o ne emigrantai, kaip jūs, kurie 
gyvena už teisėtų tarybų Sąjungos 16 respublikų ri
bų”. (Vienybė, 1972 m. sausio 7 d., 1 psl.).
Reikia manyti, kad dabartinis Vienybės redaktorius 

tiksliai išvertė Saudi Arabijos ambasadoriaus Barcody 
padarytą pareiškimą. Jeigu jis būtų netikslus, tai amba
sadoriaus tektų atsiprašyti. Bet atrodo, kad vertimas 
tikslus. Jis tikslus todėl, kad jau ir sovietų ambasado
rius Malikas turėjo oficialiai poną Barcody patikslinti. 
Sovietų Sąjungoje yra 15 respublikų, o ne 16, kaip Sau
di Arabijos ambasadorius pasakojo. Menkos yra p. Bar
cody žinios ir apie “tarybų” Sąjungos respublikų tei
sėtumą. Jeigu Pabaltyjo kraštų jaunuolių vaikščiojimai 
ir aiškinimai būtų turėję šiokios tokios įtakos, tai Barco
dy taip nekalbėtų apie tų respublikų teisėtas ribas. Jos 
sovietų karo jėgų prievarta buvo užgrobtos, sulaužant 
visus anksčiau buvusius susitarimus ir nustatytas minė
tų valstybių sienas.

Nekreipiant dėmesio į Saudi Arabijos atstovo nę- 
pastabumą, Pabaltyjo kraštams jis padarė meškos patar
navimą. Jis pasigyrė nepriklausomą tautų gyvenimą 
naikinantiems rusams, kad jis yra tautų Mr. Self - deter
mination, o vėliau visas įgytas žinias išbliovę tąųtų pa
vergėjams. Aštuoneris metus jis kalbėjosi ir tarėsi su ru
sų pavergtų kraštų jaunuoliais, o vėliau tas žinias paklojo 
“mielam savo draugui ambasadoriui Malikui”. Sovietų 
ambasadorius Malikas panaudojo tokį Saudi Arabijos 
atstovo pareiškimą ir supažindino jį su Vytautu Zenke
vičium, “tarybinės” Lietuvos užsienio ministrė?, pa
vaduotoju. J , . ’

' Visos po Jungtinės Tautas besisukinėjančių jaunuo
lių pastangos palenkti p. Barcody simpatijas pavergtų 
tautų pusėn nuėjo niekais, nes pačiam p. Barcody Jung
tinių Tautų principai ir pavergtų tautų likimas visai ne
rūpi. Jis atstovauja ne Saudi Arabijos gyventojus, bet 
minėto krašto emirą. Kaip neatstovauja lietuvių tąųtos 
Vytautas Zenkevičius, taip jos neatstovauja ir Josifas 
Malikas, šie du sovietų valdžios atstovai yra bendradar
biai mažos komunistų grupės, pavergusios rusų ir lietu
vių tautas.

Kol Jungtinėse Tautose bus diktatorių, o nę žtponių 
rinktų vyriausybių ambasadoriai, tai pavergtoms tautoms 
bus labai maža vilties ten rasti užtarėjų. Užtarimo gali
ma laukti tiktai iš demokratiniu būdu valdomų valsty
bių atstovų. '

stovėdavo žmonių eilės. Ištisos 
šeimos su vaikais, su ryšuliais”.

Kaune emigracinis biuras bu
vo, bet niekas žmonių nevarė iš 
Lietuvos emigruoti. Jei kas va
žiavo, tai savanoriškai, panūdę 
svečiose šalyse aukso kalnus at
rasti. Užsieniais nusivylusiems 
ir grįžtantiems į savo kraštą, 
niekas nepastojo kelio. O dabar 
Sibiro tremtiniams neleidžiama 
grįžti į savo tėvų kraštą.

Šiandien yra visai kitaip. Emi
gracijos biuras ■uždarytas ir 
Lietuva paversta darbo stovyk
la. Lietuvos ūkininkai prirakin
ti prie sovietinių dvarų, ir jiems 
nevalia nutraukti kolchozininko 
grandinių. Jau ištisi dešimtme
čiai, kai komunistinis režimas 

neleidžia karo ir bolševikų iš
draskytoms šeimoms susijungti. 
Keista tarybinė logika. Reikėtų 
tik džiaugtis “liaudies priešais” 
atsikratant ir norintiems išvyk
ti, teikti visokius palengvini
mus.

Jei dabar Kaune, Laisvės alė
joje atsirastų emigracinis biu
ras, tai neapsigintų norinčiais iš
važiuoti. Iš nuostabos tikrai iš
sižiotų draugė Buknienė ir ko
respondentė Logminienė.

Ten pat sakoma: “Užsuko ji 
į seną bažnyčią, kurią dar vai
kystėje su sesutėmis lankė, ne
iškentė nepasėdėjusi suole, ku
riame anksčiau tik ponija sėdė
davo”.

Neteisybė. Nepriklausomos 
Lietuvos bažnyčių suoluose visi 
laisvai galėjo sėdėti ir jokių iš
imčių nebuvo. Tiesa, visiems 
maldininkams suolų neužtekda
vo, tai pavėlavusiems tekdavo ir 
pastovėti.

Vis užkliūva tie ponai. Lietu
voje didžturčių ir ponų nebuvo. 
Gal N. Buknienė ponais laikė 
Lietuvos karininkiją ir valsty
bės tarnautojus ? Jei taip, tai da
bar pavergtoje Lietuvoje daug 
daugiau priveista raudonosios 
ponijos. Visi komunistai — po
nai. Tai ypatingai privilegijuo
ta klasė. Jiems ir maistas iš 
sandėlių, jiems slaptos persona
linės pensijos, jiems užsieniniai 
vaistai, jiems ligoninėse atski
ros palatos. Ten dabar labai 
daug ponų: maskoliškoji karinin- 
kij’a — ponai, fabrikų direktoriai
— ponai, kolūkių pirmininkai — 
ponai, visas komunistinės biuro
kratijos personalas — ponai, iš
tisos ponų virtinės, kurie minta 
darbininkijos ir kolūkių vergų 
prakaitu. Aš galvoju, kad ir N. 
Logminienė paršiukų nešeria ir 
jų priterštų lovelių nevalo, tai 
irgi ponia.

Toliau: “Graži, elegantiška 
moteris iš dangoraižių krašto 
vaikščiojo nuo medžio prie me- 
džio, ir mažos skaidrios raselės 
byrėjo į žalias samanas”.

Tai atsitiko Panemunės šile. 
Ten N. Buknienė samanas vilgė 
ašaromis, šile dažnai lietuvio 
siela nubunda ir “ko verkia neži
no”. Gal atbudo ir Nastės siela 
ir kratosi su velniu pasirašytos 
sutarties. Lietuvos šiluose rei
kia verkti, nes jų samanos nu
laistytos mūsų laisvės kovotojų
— partizanų krauju.

Nors žavisi N. Buknienė pa
vergtos Lietuvos gyvenimu, bet 
ten pasilikti nemano. Geriau jau 
grįžti pas kapitalistus, nes “Tiek 
metų gyvenu Amerikoje, jau ten 
mano namai...”
Reikia parduoti tabako fanną

Karolis Gelkys aprašinėja Ka
nados pažangiųjų lietuvių Sta
sio ir Pranutės Repšių viešnagę 
tėvynėje. ’

čelkys rašo: “Pranutės Rep
šienės nuomone, Lietuvoje žmo-

kapinių problemos.
Tiesa, LB Komitetas pasau

liečių teisėms šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse senokai be
turėjo masinį susirinkimą. Ta
čiau tai dar nereiškia, kad ka
pinių problemos iš viso komi
tetas būtų nustojęs domėtis. 
Ne. Priešingai —Komiteto pir 
mininkas Algis Regis praėju
sių metų vasarą tuo reikalu 
lankėsi net Romoje ir aptarė šį 
reikalą su įtakingais dvasiš
kiais ir pan.

Šiuo metu visuomenės pagei
davimas— painformuoti iš nau 
jo apie visas problemas — tei 
sėtas, ir reikalingas.

JURGIS JANUŠAITIS

IŠKYLA NĄUJOS ŠV. KAZĮ.MILIŲ)I 
LIETUVIŲ KAPINIŲ PROBLEMOS

Daugelis lietuvių tikinčiųjų O problemų, kaip pamaty- 
paskutiniuoju laiku ėmė domė sirnę, yrą nemažai. Viena iš 
tis, kodėl nebešaukiamas §v. tokių pvpbl^tnų yra tą, kad iš 
Kazimiero lietuvių kapinių naujo atiduodamas kentės plo- 
sklypų savininkų draugijoj tas marisįų mokyklos nąudoji- 
susirinkimas, kodėl lietuvių mui. Didelis gabalas žemės, 
vissuonienė nepainformuoja
ma, kas dabar arkivyskupijos 
daroma su šių kapinių žemė
mis ir kaip stovi bendrai šių

nės apsirengę netgi geriau, negu 
Kanadoje”.

Tai čia dabar naujiena. Po ke
lių dešimtmečių komunistinės 
statybos, visi privalo gražiai 
rengtis. Juk penkmečių planai 
įvykdomi daugiau kaip 100%, tai 
pagamintų gėrybių Lietuvos 
žmonėms turėtų užtekti. Tik tie 
“vyresnieji broliai” labai rajus, 
ir “plačioji tėvynė” nepasotina
ma.

Pranutė Čelkiui džiaugiasi: 
Dabar, kada pamačiau, kad Lie
tuva tokia išgražėjusi, ilgesys 
bus dar didesnis. Negaliu be 
gimtinės”. O korespondentas 
nuo savęs dar priduria: “Dabar 
vyras — farmeris, augina taba
ką, tad ir šeimininkei rūpesčių 
bei darbų — per akis”.

Be pasišventimo nieko nebus 
ir frazė “Negaliu be gimtinės” 
čia nieko nepadės. Geriausiai 
Repšiams parduoti Kanadoje sa
vo tabako farmą ir grįžti į rusų 
pavergtą mūsų tėvynę. Galvo
ju, kad ten kuris nors kolūkis 
išskirs draugams Repšiams rei
kiamą žemės plotą, kuriame jie 
galės auginti tabaką, nes prityri
mo turi. Tai būtų didelis pasi- 
tarnavimas komunistinei staty- 
tybai. O raudonojo dvaro admi
nistratoriai tikrai neapsikiaulins 
ir Pranute paskirs brigadinin
ke. Nors tai neaukštas postas, 
bet vis jau šiokia tokia valdžia 
ir dar tarybinė.

Kam čia gyvenat tokiame 
krašte, kur žmonės skarmaluo
ti ir kapitalistai už išaugintą ta
baką taip mažai moka.

K. Ūkana

dabar priklausąs šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėms, bus nau 
dojamas sporto aikštei prie ten 
esamos mokyklos.

Kapinių žemė buvo įgyta 
lietuvių pinigais. Žemė priklau 
so lietuviams. Tačiau arkivys
kupija be žmonių ir Sklypų 
savininkų draugijos sutikimo 
ir niekieno neatsiklaususi sau- 
vališkai žemes atidavinėją ki
tiems reikalams.

Be to, arkivyskupija pla
nuoja naują gabalą žemės pa
naudoti angliškiems komerci
nio stiliaus paminklams, ku
rie vėliau pardavinėjami žmo
nėms, išperkant laidojimo vie
tas. Savaime, tada lietuviš
kiems paminklams nebėra vie
tos ir tuo būdu kapinės taps 
uniforminiais paminklais už
statytos.

Be to, teko patirti, kad įve
dami dr nauji varžymai, Ųei 
nebojama ten turinčių sklypus 
savininkų pageidavimai.

Vienas iš tokių atsitikimų 
yra su Juozu Laurinaičiu, ku
ris norėjęs savo mirusios- žmo
nos paminkle įdėti fotografiją, 
tačiau ir po didžiausių pastan
gų kapinių administracija bei 
arkivyskupija to padalyti ne
leidusi. Nieko nepadėjo ir pa
čiam kardinolui Cody visos 
gausios šeimos rašytas prašy
mas.

šioms problemoms aptarti ir 
vra šaukiamas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių sklypų savi
ninkų draugijos ir plačiosios 
lietuvių visuomenės metinis 
susirinkimas, šių metų vasario 
mėn. 6 d. Gage Parko auditori
jos salėje (prie Western Ąve. 
ir 55tos gatvės), 2 valandą po 
pietų. Čia lietuvių visuomenė 
turės progos pažvelgti į naujai 
iškylančias probleihaš, tarti 
savo žodį ir pastatyti reikala
vimus, Lei bus aptarta priemo 
nės ir būdai, kuriais bus kovo
jama už šventas lietuvių teises 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se.

Gausiu atsilankymu į susirin 
kimą įrodysime, kad mes nie
kada neatsižadėsime mums pri 
klausomų teisių ir kad lietuvių 
pinigais įgytos žemės nebūtų 
paverčiamos komerciniams 
tikslams.

IF iI

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“N h C MEN'O S F”’

ALGIRDAS GUSTAITIS

KAIP SUSIPAŽINAU SU 
PROF. DR. Z. IVINSKIU V

Mūsų istoriko atminimui
1.
Žymus mūsų istorikas prof. dr. Zeno

nas Ivinskis, gimęs 1908. V. 25 d. Telšių 
apskr.. Lietuvoje, vėžio ligos pakirstas mi
rė 1971 m. XII. 24 d. Bonn'oje, Vakarų Vo
kietijoje. Buvo labai darbštus, kruopštus, is 
toriniai gerai pasiruošęs, plačios mokslinės 
erudicijos, su kurio raštais, žiniomis skai
tėsi ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų isto
rikai. Jo palikimas lietuvių tautos istorijai 
yra labai didelis, svarus, atskleidęs dau
gybę naujų žinių, naujų šaltinių, faktų, 
tuo praturtinęs bei pagilinęs lietuvių tautos 
istoriją.

Ne su visais jo teigimais visi sutinka, 
bet tai yra natūralu, nes kiti asmenys, net 
skaitydami tuos pačius raštus, susidaro ki
tą nųpmonę, juos kitaip supranta ar skir
tingai interpretuoja. Ir aš ne su visais jo 
dėstymais sutinku.

Prieš kelioliką metų parašiau prof. dr. 
Z. Ivinskiui laišką, kritikuodamas jo išves
tą tikrosios Lietuvos sieną ir išleistą atski
rą žemėlapi V. Vokietijoje netrukus po II 
pasaulinio karo. Parašiau savo motyvus. 
Atsakymo negavau.

Tas reikalas man buvo svarbus prie 

rengiamo Lietuvos žemėlapio ir greta to 
studijinio lydraščio. Norėjau tais klausi
mais pasitarti su mūsų pagrindiniais moks
lininkais, kurių vienu buvo dr. Z. Ivinskis.

Vienas pagrindinių mano 1968 m. į Eu
ropą kelionės tikslų buvo pasikalbėti su dr. 
Ivinskiu, jam išdėstyti savo motyvus, iš
girsti jo kritišką nuomonę. Bet kadangi jis 
man nebuvo atsakęs į laišką, tai jam dau
giau nerašiau. Betgi parašiau savo uni
versiteto laikų kolegai Valteriui Banaičiui, 
kuris taip pat gyveno Bonn’oje, redagavo 
Eltą vokiečių kalba.

1968 m. vasarą nuvykęs Į Bonną pa
skambinau Valteriui Banaičiui, ir netru
kus jau buvau jo įstaigoje. Tik nuvykus 
pas V. Banaitį jis pasakė, kad su manimi 
nori susipažinti ir pasikalbėti dr. Ivinskis. 
Ar aš nieko prieš?. Atsakiau, man bus di
delė garbė susipažinti su profesorium 
Ivinskiu. Tuoj Valteris telefonu paskam
bino dr. Ivinskiui, ir tuoj esu kviečiamas 
pasikalbėti su juo telefonu. Maloniausiai 
mane pasveikino, pasakė norįs mane as
meniškai pažinti, prašė atvykti pas jį į uni
versitetą, jei galėčiau. Aišku, džiaugs
mingai sutikau. Sutarėme laiką.

Valteris manė, bus geriau, jei mudu su 
profesorium galėsime kokią valandą ar 
daugiau atskirai pasikalbėti, jis (Valteris) 
atvvks vėliau.

Sutartu laiku buvau prie universiteto 
rūmų adresu: Baltisches Forschungsinsti- 
tut, am Hof «V4, Bonn’oje. Atvykęs labai 

nustebau, profesorius rųanęs laukė gatvė
je, vaikščiodamas piriityn ir atgal. To ųesį- 
tikėdamas profesoriaus nepažinau, nema
niau, kad jią gali gatvėje vaikščioti ir. ma
nęs laukti. Jis lietuviškai kalbėdamas, 
tiesdamas rankas, paklausė: “Jūs esate 
ponas Algirdas Gustąįtis”, nors klausimas 
skambėjo kaip atsakymas.

širdingai pasveikino ir tuoj pro didelių 
vartų gana siaurus vartelius įsivedė į uni
versiteto kiemą, kur, kiek paėjus, ęlęąinė; 
je pusėje, užlipus keletą laiptų, bųvę> du
rys į jo kabinetą. Iš kart nusivedė į savų 
kabinetą, prašė sėsti jo stalo antroję p,il
sėję, jis atsisėdo į savo kėdę.

“Būčiau jus pristatęs .yiuo studetitaips”

Vos prajojus kalbėtis jis apgailęstavo, 
kad atvykau šiandien, o ne vakar.

— Kodėl? — paklausiau.
— Būčiau jus pristatęs savo studeptams.
— Kaip tai pristatęs? — nustebusiai pa

klausiau.

— Būčiau jus atsivedęs į savo auditoriją 
ir jus pristatęs savo studentams, — atsakė. 
Vakar buvo paskutinė diena, šiandien uni
versitetas jau uždarytas, stubentai išvaži- 
nėję, paleisti vasaros atostogų.

Tokiu prof. dr. Ivinskio pareiškimu bu
vau nepaprastai nustebintas, Atsakiau, 
kad tai būtų man nepelnyta garbė. Jis vėl 
pakartojo, kad gaila, jog atvykau šian
dien, o ne vakar.

Mane tas ypatingai stebino, nes gerai 
prisiminiau tą kritišką laišką, maniau, jisai 
tuoj mane pradės mokyti ar barti, bet su
laukiau visiškai neįtikėtino sutikimo.

Profesorius man aprodė kitus kabine
tus, kitų kabinetų bibliotekas. Atsivedė 
prie lentos, kur iškabinti profesorių pra
nešimai ir tenai jo pranešimas apie jo nau
jas paskaitas.

Tada vėl pakvietė į savo kabinetą, pra
dėjo rp<ty’tį sayp. rinkinius, ypač gausius 
mikrofilmus iš Vatikano archyvo, aiškinti. 
Klausiausi didžiausiu dėmesiu. Mažutei 
pertraukėlei atsiradus pasakiau, kad labai 
norėjau susitikti su profesorium ir noriu 
pasakyti savų nuomonę' apie mano rengia
mą naują Lietuvos žemėlapį su tenai veda
momis Lietuvos sienomis. Sakiau, tai 
dėstysiu norėdamas išgirsti kritiškų pasta
bų, kurios, užtikrinu, mano bus priimtos 
su pagarba ir dideliu dėmesiu.

Jisai ramiai sėdėjo už stalo savo kėdėje, 
aš kitoje pusėje to paties stalo. TYumpai 
nusakiau rengiamo Lietuvos žemėlapio 
sienas rytuose ir pietuose įskaitytinai Bal
stogę ir nemažą dalį Baltvyžio miškų. Jis 
paklausė, kodėl tokių sienų .siekiu. Atsa
kiau, kad tai senoji lietuvių tautos istorinė 
riba, jos mums reikia neišsižadėti, siekti, 
stengtis atgauti. Jis nieko neatsakė, žiū
rėjo man Į akis, taigi klausėsi, laukė dau
giau. Pasakiau, kad vakaruose lietuviai 
turi siekti atgauti buvusių prūsų žemių im
tinai su Elbingu, vietomis net pasiekiant 

Vyslą, nes prūsai lietuvių tautos gentis, 
jiems žuvus, tikriau juos vokiečiams išnai
kinus, tos žemės turėtų priklausyti jų arti- 
miausiems giminaičiams lietuviams.

Tada jis paklausė:

— O kaip tas siekiamas žemes apgin
sime?

Atsakiau, čia jau visai kitas reikalas. 
Istorine tiesa parengtas žemėlapis nėra 
politinių ar karinių sprendimų išvada. 
Svarbu tautai tokių žemių, jai teisėtai tu
rinčių priklausyti, siekti, o kaip pasisuks 
Europos politikos ratas, kokį sprendimą 
sugebės apginti mūsų tauta, jos politikai 
— tai nesiimu spręsti. Svarbiausia aiškiai 
drąsiai siekti. Jei ne mūsų, tai sekanti ar 
dar sekanti karta tęs pradėtas pastangas.

(Bus daugiau)

Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU 
~ T VILNIŲ

336 puslapiaiKaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti Užėjus j “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

Čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO 8, ILLINOIS
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ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSĮ ĖS 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2B53 W. 63rd STREET
O+i*o t.l.f,; PRocp«ct 8-3229 
R*zid. t.l.f,; WAforock 5-5076 

Kiwdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
to .7 iki 8 vai, vak. Tree, uždaryta

JUz. +•!. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Building). Tol. LU 5-6445 
Priima ligonius pagal susitarimu

Telofu PRoopoct 8-1717

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniai^ ir penktadieniais. 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas 

Rot; 3241 WEST 66th PLACE
Phono; REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

\ CHIRURGIJA ■
Tolef. 6950533

Poa Valley Medical Center 
860 Summit St.

. &OUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisu: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vai, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

Rot: GI 8-0873

DR. W. EISIN • EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 S6. Kadžio Ave.,<WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. A* JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree.'ir šeštai uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArden 3-7278

■ —■ ■ f
Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijų: PR 6-9801- . > - -v

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 7Ist STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
■nsitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

M “contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Raz. tel.: WA S-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
tr penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
alair 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal gusitarima.

V. Tumas on is, M. D., S. C.
tH I R UR G A S

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123
Raxld. tsl*»'x Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsibepia. tai telef. GI 6-6195

F. ŠILEIKIS, 0. P.
WS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Vp Aparatai - Protezai. Med. Bap 

dažai. Speciali pagalba kolom
* (Arch Supports) ir L t

VaL: 9—4 Ir 8—8. Šeštadieniais 9—i 
U50 Weft 63 rd Sf? Chicago, llf. 60429

T.lJf.: PRupect 6-5084

šiupinys
Skaitau spaudoje, kad kai 

kurios oragnizacijos Užgavė
nių proga valgys blynus. Bly
nų valgymaią per Užgavėnes 
atsirado iš rusų, papročių. Net 
ir pats pavadinimas pasiskolin 
tas iš rusų kalbos “bliny’’.

Augdamas Rytų ĮJetuvoje, 
kiek atsimenu, blynų per Užga 
vėnes nevalgydavome. Saky
davo, kad blynus per Užgavė
nes tik “burliokai” valgo.

Ir tikrai tik būdamas Ameri
koje sužinojau, kad kaikurio- 
se Lietuvos vietovėse Užgavė
nių tradiciniu valgiu laikomi 
blynai. Paprastai Rytų Lietu
voje, prie įvairių kitų valgių, 
išvirdavo šeimininkės tirštos 
žirnių košės su spirgais. Tai ir 
buvo laikoma tradiciniu Užga
vėnių valgiu. Tai lyg būtų pa
našu į klaipėdiečių šiupinį, tik 
pastarieji į šiupinį primaišo 
spirgų, kiaulių uodegų, ausų, 
bulvių ir kitokių priedų.

Tiek to: jeigu vieniems pa
tinka blynai, o kitiems šiupi
nys, tegul sotinasi į sveikatą. 
Dėl to nei lietuvybė, nei kito
kie įsitikinimai nenukentės.

Gyvendamas ilgesnį laiką 
Klaipėdos krašte, pastebėjau, 
kad mažlietuviai ir Rytprū
siuose gyvenę lietuvininkai per 
Užgavėnes valgydavo šiupinį.

Matyti, šiupinio valomas 
bus atsiradęs su krikščionybės

ir blynai
atsiradimu Lietuvoje. Jau net 
Tolminkiemio evangelikų kle
bonas Kristijonas Donelaitis 
savo “Metuose” aprašo šiupi
nio sudėtį ir taria: “Juk ne 
pirmas mets kaip mes gyven
dami vargstam. Irgi ne pirmas 
sykis, jau kaip šiupinį verdam”.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikais lietuvių tarpe,Klaipėdos 
krašte, ypač Klaipėdos mieste, 
šiupinio valgymas' buvo tapęs 
tradiciniu Užgavėnių valgiu. 
ŠĮiupInio valgymas buvo paį
vairinamas kultūrinėmis pra
mogomis. Atsiradus .klaipė
diečiams Amerikoje, ypač di
desniam skaičiui patekus į Či
kagą, Užgavėnių šiupinys pra
dėtas puoselėti.

Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Draugija šiemet jau dvidešim
tus metus per Užgavėnes šiupi
nį valgys, ši kartą Lietuvių 
Tautiniuose namuose, šiemet 
žadama be šiupinio ir kitokiais 
valgiais svečius vaišinti. Bus ir 
įdomi programa. Leonas Ba
rauskas deklamuos iš Kr. Do
nelaičio “Metų”, Mergaitės dai 
nuos dainų pynę. Viktoras 
Jurkšaitis atliks iš Vydūno vei
kalų sukurtą vaizdelį. Bus 
trompečių muzika. Aišku, or
kestras ir šokiai.
. Tenka palinkėti klaipėdie
čiams sėkmės!

Stasys J užkertas

Pasibaigus snsirinfennui, 
ko vaišės. Vaišių metu buvo 
pasveikintos gimtadienio proga 
šios narės: H. Bučinskaitė, O. 
Nemunienė, E. Vengeliauskienė, 
H. Jakubkienė, E Dunvorth ir 
kitos. Jubiliantės taip pat gra
žiai pavaišino sveikintojas.

Sekantis kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 4 dieną, 6:30 vai. 
vakaro, Hollywood salėje. Na
rės kviečiamos gausiai dalyvauti, 
nes bus keli labai svarbūs rei
kalai.

Korespondentė E. J

j ek^diužyviri restoraną ka!) 
pradėjo ant manęs rėkti, tai nuo 
oro sukrėtimo man benešant pa
dėklą ko ne visi valgiai su val
gymo įrankiais žemėn nubyrė
jo:

RAUDONI JUOKAI

Meno klestėjimas Sovietuose

PLEASfFf GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valando^- 
gražiausios gėlės ir vainikai antx* 

pi U lt bezumneo
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRA* E NT/1) 
5525 So. Har!«m Ava. — 586-1220

GRADINSKA8
Ištaigingas kabinetas i 
23” SPALVOTA TV 

TIK §449.95 
Išpardavimo kaina.

2512 W. 47 sf. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK ^AS LIETUVI!

'PERKRAUSTYMAI

MOVING , 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. 4 E R e N A S 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

- ~ ~

----- ---------- -..........

SOPHIE BARČUS
į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

■ Visos programos iš W0PA,
j 1490kil.A.ftL
: Lietuviv kalba: kasdiea nuo pirma 
į dienio iki penktadienio 11—12 
; vaL ryto. — šeštadieni ir sėk- 
l madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL į 
j- ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413 
7159 Sol MAPLEWOOD AVE.

RACINE, WIS.
Vasario 16-tos minėjimas

Vasario šešioliktoji yra svar
biausia šventė mūsų tautos gy
venime. Prieš penkiasdešimt 
keturius metus pasauliui pa
skelbtas Lietuvos Nepriklauso
mybės Aktas buvo naujosios Lie
tuvos pradžia. ■

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Racino skyrius maloniai kviečia 
vietos ir apylinkių lietuvius į 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo šventės minėjimą, ku
ris įvyks 1972 metų vasario mėn. 
6 d. 3 vai. po pietų, šv. Kazimie
ro parapijos..svetainėje.. •

Pagrindinę kalbą pasakys kun. 
Stasys Saplis, MIC, Kenoshos 
šv. Petro parapijos klebonas. Jau 
yra gautos Wisconsino guber
natoriaus bei Racino-mero pro
klamacijos, skelbiančios Vasa
rio 16 — Lietuvių Diena ne.tik 
mūsų mieste, bet ir plačiame 
Wisconsine.

Meninę programą atliks mūsų 
jaunimas bei parapijos choras, 
vedamas muziko Juozo Grims- 
kio. Po minėjimo šeimyninis po
būvis.

Pamaldos Lietuvos Nepriklau
somybės atgavimo intencija bus 
atnašaujamos 9:30 vai. šv. Ka
zimiero bažnyčioje.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Racino skyrius ..

Iš L. M. K. Federacijos 
Chicagos klubo pastogės
Atėjus naujiems metams, 

keičiasi ir organizacijų vairuo 
tojų veidai, 1971 jn. gruo
džio 19 d. Chicagos Lietuvių 
Moterų Federacijos klubo vi
suotiniam narių susirinkime 
buvo išrinkta nauja valdyba, 
kuri pasiryžusi tęsti buvusių 
pareigūnių gražius užsimoji
mus. Naujoji valdyba jau po
sėdžiavo ir pasiskirstė pareigo
mis. Kazimiera Leonaitienė — 
pirmininkė, Alė Velbasienė — 
vicepirmininkė, Elena Songi- 
nienė — sekretorė, Adelė Ga- 
balienė — iždininkė, Ona Roz- 
niekienė — koresp., kandida
tės — V. Virkau ir L. Paulavi- 
čienė. Revizijos komisija: D. 
Karužienė ir S. Rimavičienė.

Antrame posėdyje, 1972 m. 
sausio 15 d., dalyvavo ir buvu
sioji valdyba,’ Marija Kriau- 
chunienė (buv. pirm.) ir kitos 
narės suteikė kai kuriu infor
macijų ir perdavė knygas bei 
visus raštus tik ka išrinktoms 
pareigūnėms. Pirmuose posė
džiuose buvo tik apytikriai nu
matyta šių metu klubo veiklos 
gairės. Iškelta keletas konkre
tesnių sumanymų, kurie neto 
limoj ateity, sąlygoms leidžiant 
bus vykdomi. Kiti numatyti 
projektai ir darbai ateičiai bus 
pateikti galutinai aptarti visųo 
tiniam susirinkime, kuris įvyks 
š. m. vasario 13 d., 3 vai. Jau
nimo Centre, , 203 kambary 
(anksčiau negauta patalpų). 
Susirinkimo darbotvarkėje bus 
dr. V. Sruogienės paskaita. 
Istorinė tema, susijusi su Va
sario šešioliktąja, naujos val
dybos pateiktų projektų svars
tymas ir kt. Vaišės. Valdyba 
kviečia visas nares ir viešnias. 
Atskiri pranešimai ar pakvie
timai nebus siuntinėjami. O. R.

KLAUSOS TARŠA
Aplinkos apsaugos valdinin

kai kelia aliarmą dėl žemės van
dens ir oro taršos, bet išgirstų 
jie mano žmoną, kai šimtu deci
belų garsu ji pradeda mane bar
ti. Ji turi tokį skardų balsą, kad 
aną vakarą, man ją nusivežus

’ CHICAGO. ILL. 60629

A FORESTS FUTUra 
IS IN YOUŽ HANDS

Mewel Only ypą CM

Moterų kuopos narės
darbuojasi

SLA 134-tos moterų kuopos 
pirmas šių metų susirinkimas 
įvyko sausio 7 dieną. Susirinki-, 
nias nebuvo toks gausus, bet jis! 
praėjo labai geroje nuotaikoje..

Susirinkusieji išklausė valdy
bos pranešimus, kurie buvo ne 
tiktai vienbalsiai priimti, bet 
dar ir pagirti. Pirmininkė Ele
na Čižauskienė pristatė susirin
kimui naują narę Juliją Sačaus- 
kienę. Josios atvykimas į SLA| 
buvo sutiktas, karštu plojimu.

Kuopos narės nutarė suruošti 
žaidynes kovo 5 d. Hollywood 
salėje, esančioje 2^417 W. t3rd 
gatvėje. Nė tiktai narės, bet ir 
svečiai šiame parengime yra pa
geidaujami ir kvrėčiami.

Pirniinfnkė čižauskienė padė
kojo kuopos narėms, praeitais 
metais rėrnusidms SLA ir šios 
kuopos vedanią darbą. Čižaūs- 
kienė džiaugėsi, kad praeitais 
metais kuopos narni tarpe bu
vusi vienybė, visos aukojusios 
ir vieningai dirbusios kuopos ge
rovei. Ji kvietė visas šiais mie
tais taip1 pat nesigailėti energijos 
ir pastangų dirbti SLA — ge
riausios lietuvių organizacijos 
— gerovei. ~

Grįžęs iš anapus geležinės už
dangos mūsų menininkas pasa
koja apie meno suklestėjimą so
vietinėse respublikose, ypač “ta
rybų” Lietuvoje.

— Ar teko sutikti tenai dai
lininkų abstracionistų ?” paklau
sė pranešėjo vienas ilgaplaukis.

— O, taip, atsakė menininkas, 
— mačiau vieną gatve einant ir 
paskui jį sekant du civiliškai 
persirengusius socrealistus.

L'S : Pi:« A ’H .

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GUŽAUSKŲ
GULĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

T«l»fon«i; PR 8-0833 Ir PR 8^*34^

Visur tas pats
Klausimas: — Ar tarpplaneta- 

rinėse erdvėse yra gyvybė?
Atsakymas: — ten jos taip 

pat nėra...

Radijo Eryvan paaiškinimas
Klausimas : Koks yra skirtu

mas tarp viešųjų namų ir bor
dello?

Atsakymas: Viešieji ūamai 
yra viešo naudojimo įstaiga, ku
ri užsiima patarnavimu žmo

nėms, tuo tarpu kai bordelis yra 
valstybės valdyme sistema.

(Eryvan arba Jerevan yra so
vietų Rusijos pavergtos ir “ta
rybine respublika” pavadintos 
Armėnijos sostinė).

— Lietuvos Vyčių metinis 
minėjimas Lietuvos Nepriklau
somybės, “Lietuvos Atsimini
mai”, įvyks šeštadienį, vasa
rio 19-tą. Tai buvo nutarta pa
rengimo komiteto susirinkime 
šią savaitę. Parengimo pirmi
ninkai Jonas Evans ir Algirdas 
Brazis bei komiteto nariai Ire
na Šankus, Leonas Paukšta, 
Estelle Rogers, Eleanora Lau
rin ir Vincas Samaska nutarė 
vakarienę ir programą rengti

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

4r
— SLA 134-tos Motery, kuopos sut

rinkimas Įvyks penktadieni, vasario 
4 d. 6:30 vai. vak., Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd' St. Visos narės kviečia
mos atsilankyti, ypač tos. kurioms rei
kia mokesčius užsimokėti.

C. Austin

— Brighton Parko Lietuviy Motery 
klubo susirinkimas įvyks vasario mėn. 
3 d., 8 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Nares prašome atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vaišės.

E. McNamėė, koresp.

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas Įvyks trečiadieni, vasario 
mėn. 2 dieną Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St., 7:30 vai. 
kav. Visi nariai ir narės kviečiami i 
susirinkimą. . s

A. Kautakis, fin. rast

LEOKADIJAI AUGUSTIENEI 
mirus,

Jos dukrai Lee Frank, sūnums Joseph, C. 
Kostantui ir dr. Aleksandrui bei kitiems gi
minėms nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Ben Sanowskis ir šeima

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1972 m. 
sausio 30 d. staiga ir netikėtai mirė mūsų mylimas vyras, brangus tė
vas ir senelis.

STASYS TRIMAKAS
Lietuvos Kariuomenės Kapitonas, Savanoris - Kūrėjas 

ir Vyčio Kryžiaus Kavalierius

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

Ketvirtadieni, vasario 3 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios Į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Stasio Trimako giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
t Žmona Emilija, duktė Dr. Milda ir anūkė Diana.

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

IEVAS ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTC AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REptiblie 7-8600 REpub&e 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNI§k6s AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

t

Direktorių
Aksociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
Ht N'AKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS- VASALUS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 $6. CALIFORNIA AVĘ. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RŪDAHNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: Y’Aras 7-1133-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 #f®T 6&h* STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Ulindii
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Kaisos meile nepastovi
Chess Life paskutiniame nu- 

<jc paskelbė praėjusių nie-i 
žymesniu žaidėju i vertini-1
Mūsų šachmatininkų ilga

metis organizatorius V. Kar- 
puška įve: tintas 1851 taškais, 
palikdamas ši kartą žemiau vi

tų
ma

Rainaša uskas

\\ Karpųška yra \euiu Inch- 
mat minkąs ir organizatorius. 

Į Jau 1933 metais žaidė ir, kiek 
< vėliau, pradėjo reikštis kaip 
• organizatorius dar Lietuvoje.i 
čia atvykęs tuojau vėl ėmėsi 
organizacinio darbo ir nugalė
jęs žaidimo prufjmatorių truk 
dymus, suorganizavo gražų | 

'šachmatininkų būrelį. Betkurį 
Čikagoje ir bet kurios tautybės 
šviesesniam šachmatininkui pa j 
sisakius, esi lietuvis, tuoj iš-j

ki.
Vadinasi praėjusiais metais 

šachmatų dievaitė Kaisa kiek 
ko i didesnę energijų pa

rodžiusio žaidėjo pusę. Keikia 
Ilaukti, kad nelaimingieji, ne- 
♦teke dievaites d<’mesiu ir mei- 
^les, nebėgs ežeran skandintis 
S (šalta. .. ledas. . . ) ir neskelbs 
ikeršto laimingajam, bet pasis- 
JteiLgs kai}) nors vėl atgauti jos 
į dėmėsi, kad gražiąja puse ji 
^atsisuktų i juos.

— Tai jūs žinote Taulvaišą.i 
Zujų, Karpu.šką...

Štai kas populiarino lietuvių' 
vardų 1

A. Baltušis

SKAITYK IR KITAM rATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

PAGELBĖKIME TIKINTIESIEMS

reikalinga pagalba bažnyčioms iš-

persekiojamiems tikintiesiems pa- 
rėmėjai, kurie turės skyrius, vy- 
savarankiškai, rūpindamiesi pagel-

Komunizmas žiauriausiai persekioja tikėjimą Lietuvoje. Daug 
bažnyčių uždaryta. Už likusias bažnyčias tikintieji privalo mokėti la
bai didelius mokesčius.

Lietuvos tikintiesiems būtinai 
laikyti.

L. K. Religinė Šalpa stengiasi 
gelbėti. Yra organizuojami LKRS 
riausiąją valdybą, veiks laisvai ir 
bėti Lietuvos tikintiesiems.

Sudarytas LKRŠ Rėmėjų Organizacinis Komitetas kviečia rėmėjų 
steigiamąjį suvažiavimą — susirinkimą š. m. balandžio mėn. 8 dieną 
1 vai. p. p. Chicagoje, Jaunimo Centro salėje, kur bus priimti įstatai 
ir išrinkta vyriausioji valdyba.

Nariais gali būti visi, kurie aukoja nemažiau 5 dol. metams, am
žinieji nariai — 100 dol. ir mecenatai — 1000 dol.

Kviečiame visus lietuvius įsirašyti į rėmėjus ir savo aukomis pa
gelbėti Lietuvos tikintiesiems išlaikyti bažnyčias.

Aukas siųsti: LKRŠ Rėmėjų Organizaciniam Komitetui 6825 So. 
Talman Ave., Chicago, Ill. 60629.

Visi aukotojai gauna kvitus ir jų aukos atleidžiamos nuo federa- 
linių mokesčių.

Čekius rašyti: LKRŠ Rėmėjų Organizaciniam Komitetui.
L. K. Religinės Šalpos Rėmėjų 

Organizacinis Komitetas

Edvardas Mankus su savo žmona Marge praeitą vasarą su Rasčiausko eks
kursija buvo nuvažiavęs į rusu okupuota Lietuvą. Jiems pavyko padaryti 
didoką pluoštą geru nuotraukų ir skaidriy. Praeity metu gruodžio mėnesį 
jie buvo pakvietę pažįstamus į Marquette Parke esančius namus nuotrau
koms parodyti, o praeitą savaitę skraidres ir paveikslus jiedu parodė Balze- 
ko muziejuje susirinkusiems čikagiečiams. Edvardas Mankus yra gabus fo
tografas. Jam pavyko padaryti tokiu nuotraukų, kokiu kiti fotografai ne
pajėgia nutraukti. Paveiksle matome abu Mankus Trakuose, stovinčius prie 

Galvės ežere esančios senos Traku pilies.
Foto Edv. Mankaus

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

VASARIO 16-TOS MINĖJIMU 
ruošia vasario 20 dieną, sekmadienį, 

2 vai. po pietų 
AUDITORIUM THEATRE 

70 East Congress Street
Lietuvių tautos laisvės kovu sukaktį paminės Akademija ir kon

certu.

Akademijos pranešėjus šiomis, dienomis paskelbsime, o koncerte 
giedos Chicagos Lietuvių Operos Choras, Lietuvių Meno Ansamblis 
Dainava, gros pianistas Andrius Kuprevičius, dainuos solistės Gina 
čapkauskienė ir Aldona Stempužienė. Diriguos ir akompanuos ma
estro Aleksandras Kučiūnas.

Bilietų kainos tokios: nuo $1.00, $2.00, $3.00, $3.50 iki $4.00. 
Chicagoje iš anksto juos galima gauti Marginiuose.

Kviečia visus šiame minėjime dalyvauti
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

Amerikos Vargonininkų 
Sąjungos 60 metų 

sukakties minėjimas
Vasario mėn. 6 dieną 4 vai. po 

pietų Jaunimo Centro II aukšte, 
didžiajame kambaryje, Įvyksta 
Amerikos Lietuvių Vargoninin
kų Sąjungos 60 metų sukakties 
minėjimo akademija su koncer
tine programa, kurią atliks so
listė A. Giedraitienė, ir iš garsia- 
juosčių bus girdimi komp. J. Ži
levičiaus kūriniai.

Paskaitą skaitys prof. dr. L. 
Šimutis. Bus pristatytas J. Ži
levičiaus parašytas “Lietuvis 
Vargonininkas Išeivijoje” vei
kalas. Taip pat bus išstatyti 
prof. J. Žilevičiaus muzikinės 
kūrybos leidiniai ir nruzikologi- 
niai darbai.

Įėjimas nemokamas. Visuo
menė nuoširdžiai kviečiama at
silankyti, nes tai yra vienintelė 
proga čia minėtus dalykus pa
matyti — išgirsti.

Muzikas A. Giedraitis, 
Akademijos Rengimo Komiteto

Pirmininkas

už paprastą laišką. Bet... tei
gėjo rašyti berods, ne daugiau 
penkių žodių. Kaip paštas prak 
tiškai galėjo tai’ patikrinti, tai 
ir šiandien neaišku.

Dabar kainos nuolat 
mos. Spausdintų tarifo 
lių pašte (West Lawn)
ma gauti. O žodžiu toje Įstai
goje £>uvo paaiškinta, kad at
virutėje už 6 c. galima rašyti 
tik vienoje pusėje! O gal apri
bos ir žodžiu skaičių? ...

A. Baltušis

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

pakulodami
1$ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

;0% iki 50% nuolaida. Galima pirko 
laimus ir iksi mokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 04421
6200 So. WESTERN AVE.

HELP WANTED — =£MALE 
Darbininkių Riekia

NEED 1 HOUSEWIVES
to work 3 or 4 evenings.

Earn ^15 or more.

PHONE 756-7130.

Įronas, dr. Steponas Biežis, dr. 
Stasys Budrys, kun. Petras Cini
kas, dr. Povilas Dargis, prov. 
kun. Juozas Dambrauskas, MIC, 
Feliksas Daukus, prof. Stasys 
Dirmantas, kun. Pranas Garšva 
ir Martynas Gudelis.

— Gage Parko apylinkės lie
tuvių susirinkimas įvyks 1972 
m. vasario mėn. 6 d. (sekma- 
dieni) 11:45 vai. (tuoj po 11 
vai. mišių) Jaunimo Centre. 
Susirinkime bus padaryti pra
nešimai ir renkama nauja apy 
linkės valdyba bei kontrolės 
komisija. Gage Parke apylin
kė apima tarp 59 ir 49 i rytus ir 
vakarus gyvenančius lietuvius, 
šiame tarpe gyvena nemažai 
lietuvių, todėl ir LB apylinkės 
susirinkimas turėtų būti gau
sus. Apylinkės valdybai ir kn- 
trolės komisijai negalint susi
rinkimą sušaukti, ši susirinki
mą šaukia LB apygardos valdy 
ba. Visi Gage Parke gyvenan
tieji lietuviai kviečiami susirin 
kime dalvvauti.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
2608 West 69th St, Chicago, UL 60623. • TeL WA 5-2787 

Didelis pi$1 rinkimas Įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANT1NAS

1 " .'■Ui...-,-'.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
l" Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Ilgų metų patyrimas.

I

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920*

154 pust knyga. Kaina $1.50

;Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
, Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pi 
-ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
įtolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
, laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis, 
į Kas negali užeiti J “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
į arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: 
f NAUJIENOS
S1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

t — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL, — WEDNES., FEBRUARY 2, 1972

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIAT AS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

M. A . š IM K Ų S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

LAIMINGI NAMAI

Atskuba 
“Linksmoji Našlė”

Kaip lietuvių spaudoje jau bu
vo pranešta, š. m. kovo mėn. 4 
ir 5 dienomis, Chicagos Maria 
aukšt. mokyklos salėje, choras 
“Pirmyn” stato F. Leharo ope
retę “Linksmoji Našlė”. Choras 
jau senai intensyviai dirba ir 
stengiasi pasiruošti taip, kad 
žiūrovų neapviltų.

Džiugu pažymėti, kad jau at
siranda rėmėjų ir mecenatų, 
kurie finansiniai paremia opere
tės “Linksmoji Našlė” pastaty
mą. štai Algirdas Mickevičius, 
chemijos inžinierius, lietuvių 
tautinių kapinių direktorius, ku
ris jau dąug metų dainuoja šia
me chore ir su jo gastrolėmis 
1938 m t. lankėsi Lietuvoje šios 
operetės pastatymui pats pir
mas paaukojo 100 dol.

Visi žinome, kad operų ir 
operečių pastatymai yra bran
gūs ir reikalingi visuomenės pa
ramos. Tikimasi, kad lietuviu 
visuomenė ir šį kartą “Pirmyn” 
choro darbą ir pastangas kultū
rinėje srityje tinkamai Įvertins 
ir “Linksmosios Našlės” pasta
tymą visokeriopai parems.

Keistos tarifo taisyklės
Dar nepaniiršoinc, kai se

zoniniai pasveikinimai atvi
ruose vokuose kainavo pigiau

— Dailininkas Jurgis Daug- 
vila ir Česlovas Rukuiža tvar
kys Vasario 16-tos minėjime 
scenos dekoravimą ir apšvieti
mą. C

— Maria H. S. “Rūtos” rate
lio narės prižiūrės tvarką Va
sario 16-tos minėjime, 1972 m. 
vasario 20 d. 2 vai. Auditorium 
Teatre, 70 E. Congress.

— Skulptorius Petras Aleksa, 
Čikagos Lietuvių Tarybos pa
prašytas, gamina Vasario 16- 
tos d. minėjimui naują dideli 
Vyti, savo darbą aukodamas. 
Laisvės kovai.

— Sen. Frank D. Savickas 
(D-27) savo pranešime spau
dai pasisakė apie Gub. Ogilvie 
metinę valstijos reikalų ap
žvalgą, kuri sukelianti klausi
mų vietoje lauktų atsakymų 
bei sprendimų, ypatingai švie 
tiino reikaluose. Jiems studi
juoti gubernatorius paskyrė ko
misiją, kuri darbą baigs tik už 
18 mėn., tuo tarpu mokyklos 
jau dabar pergyvena finansi
nes krizes.

— Sol. Lilija Šukytė sausio 
viduryje dalyvavo operos “Pa 
jacai” pastatymuose Metropo
litan teatre, New Yorke. Išvy
ko Vokietijon, kur turi eilę su
tarčių dainuoti operose.

— Jonas Nakas, Detroit, 
Mich., išrinktas vietos Jaunimo 

..............    ..Mf.v... (Metų komiteto pirmininku. Į 
jus Bartkus, dr. Kazys Bobelis, komitetą Įeina: Regina Gar- 
Stasys Balzekas Jr., Aloyzas Ba- liauskaitė, Kastytis Karvelis,

keičia- 
taisyk- 
negali-

Federalinių ir valstijos paĮamy 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas ■ 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas

N O TA R Y PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878,

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14,500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite "pelningai ir 
saugiai.

12 METŲ 2 butu geriausias mūro 
namas. 2 atskiri šildymai, 2 auto ga
ražas pačiame Marquette Parke. — 
$37,700.

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metu mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum: langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko., S44,900.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gvventi Marquette Parke. $22,500.

8 KAMBARIŲ mūras, liuksus įreng
ta virtuvė ir vonia, nauji karpetai, 
puošnus beismantas, garažas, arti par
kas. Priims rimta pasiūlymą.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29,000.

ŽEMĖS — 30 nėdų su garažu upe 
pat parko. $10,400.

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

Sveikinimo telegrama 
prof. A. Varnui

New Yorko Lietuviu Daili
ninkų Sąjunga širdingai svei
kina Dail. prof. Adomą Varną 
sulaukusi 93 metų amžiaus, 
kuris didžiausia dali atidavė 4.

Nepriklausomos Lietuvos kul
tūrinio gyvenimo 
vystymui, 
baigiamo 
nas lieka 
kitiems.
New Yorko Lietuviu Dailininku 

Sąjungos vardu
Albinas Bielskus

kūrimui ir 
Linkime Jam nesi- 

kūryb i ngu m o. Va r- 
skaidriu pavyzdžiu

— Čikagos Lietuviu Taryba 
praneša, kad 1972 m. Vasario 
16-tos minėjimo globėjais suti
ko būti šie asmenys: Leonardas 
Šimulis, Antanas Rudis, Eugeni-

Kristina Mileriūtė "Linksmosios Našlės" rolėje reoeticijos 
metu. Pirmyn choras šia operetę stato kovo mėn. 4 ir 5 d. 
Marijos aukšt. mokyklos auditorijoje. Bilietai jau gaunami 

Marginiuose.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms; ‘

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Edmundas Kasputis, Linas Mi- 
kulionis, Robertas Selenis, Ai
da Smalinskaitė, Irena Sven- 
tickaitė ir Karolė Veselkai- 
tė. Komitetai yra Įsteigti ar 
steigiami taip pat ir kitose 
lietuviškose apylinkėse ir vals
tybėse tikslu ^padėti organizuo
ti Jaunimo Kongresą.

— Dail. Kazimiero Zoroms- 
kio darbų paroda atidaryta 
sausio 28 d. Yale universitete, 
New Haven, Conn. Tęsis iki 
vasario 18 d. Išstatyta 15 kūri
nių.

— Al. Raubiškis, gyv. Gage 
Parko apyl., gavo iš Wallgreen 
bendrovės piniginę premiją už 
saugų naudojimą ir vairavimą 
tos bendrovės automobilių, iš
vengiant nelaimių ir eismo pa
baudų praeitais metais.

—• Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Draugija su apgailestavimu pra
neša savo mieliems bičiuliams, 
kad visos vietos j ruošiamą Šiu
pinį yra užimtos, daugiau rezer
vacijų nebegali priimti ir prie 
Įėjimo Į Tautinių Namų salę bi
lietai nebus pardavinėjami.

(Pr.)

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr_ 
no 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 

, šild. gazu. Marauette Parke. $21.500.
APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 

langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500.- - .

gal. kačštunvandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 59 PŪDŲ pločio, gražus kam- 
ninis sklvpas. 2-jų butu namui. Oak- 
’awn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butu mūras. 1 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 4714)321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius Jr 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie 
karnas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATIN(? & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis ***2^“* 
3208Va W. 95th St. A

GA 4-8654 IMfVtA

SUte Farm fire am! Casualty Company

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

tune-ups ir t. t.
4S24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

•* Šv. Kazimiero Lietuvių ka
talikų kapinių sklypų savininkų 
draugijos metinis susirinkimas 
Įvyks šĮ sekmadienį, vasario 6 
dieną, 1:30 vai. po pietų, didžio
joje Gage Parko salėje, esančio
je prie 55-tos ir So. Western 
Avenue sankryžos. Visi, ku
riems rūpi lietuvių kapinių rei
kalai, kviečiami atvykti į susi- _ _____
rinkimą. Draugijos nariai pri- 3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 
valo dalyvauti.

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 

[ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai
nos nebrangios.

Valdyba 
(Pr).

TEL. — 776-5888
Aniceta* Garbačiauskas, m.




