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REIKALAVIMAI AMERIKAI
INFLIACIJOS PADARINIAI JAV-SE
NEW YORKAS. — Tax foundation organizacija, tyrinėjusi 

Amerikos infliacijos padarinius ir valstybės bei atskirų vietovių 
mokesčius, paskelbė raportą, kuriame sakoma, jog per praėjusius 
seseris metus mokesčiai ir kainos tiek pakilo, kad darbininkas, 
kuris per tą patį laiką gavo algų pakėlimus 30%, iš tiesų šiandien 
gali mažiau pirkti už savo atlyginimą, negu prieš 6 metus. Jo per
kamoji galia sumažėjo. Vien tik norint išlaikyti prieš 6 metus 
turėtą perkamąją galią, darbininkas turėjo gauti per tą laiką 
35% algų pakėlimą.

Nurodoma, kad keturių asme
nų šeimoje, kur tėvas uždirbo 
1956 metais 10,000 dol. per me
tus, šiandien jis turėtų uždirb
ti 13,000 dol. ir tai jo perka
moji galia būtų 156 dol. mažes
nė, negu buvo 1966 m.

Dr. Elsie Waters, Tax Foun
dation analiste, nurodė, kad ne 
tiek infliacija ir kainų kilimas 
kalti dėl perkamosios galios su
mažėjimo, kiek kalti vis didėja 
valstijų ir miestų mokesčiai, ku
rie nuo 1965 m. kasmet kilo po 
12%. Tuo pačiu metu kainos 
kilo tik 7 % per metus.

žmonės, kurių algos per 6 me
tus pakilo “tik” 30%, šiandien 
uždirba D/>% mažiau, negu 1966 
m. f

Vertina istoriko 
darbų rinkinį

Vatikano dienraštis “L’Osser- 
vatore Romano” S. m. sausio 
mėn. 23 d. laidoję (nr. 18) ^tre
čiame puslapyje paskelbė ilgą 
Paolo Droulers, _SJ straipsnį 
apie neseniai Romoje išleistą 

Lietuvos Bažnyčios, 17-18 amž. 
dokumentų rinkinį “Relations 
status diocesium in Magno Du- 
catu Lituaniae, vol. I: Dioceses 
Vilnensis et Samogitiae”, red. 
P. Paulus Rabikauskas, SJ, Ro
ma, 1971. šiame tome pateikia
mi dokumentai, liečia dvi diece
zijas — Vilniaus ir žemaičių. 
Tome .600 puslapių. Kitame bus 
paliestos kitos diecezijos, buvu
sios Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos teritorijoje.

Autorius plačiai vertina prof. 
P. Rabikausko redaguotą doku
mentų rinkinį (straipsnis — dau
giau dviejų didelio formato dien
raščio skilčių) ir ta proga pri
mena įvairius istorijos įvykius, 
turinčius ryšio su Vilniumi, Že
maitija. Pati straipsnio antraš
tė skelbia — “Du Lietuvos is
torijos šimtmečiai’. Tuo būdu, 
Lietuvos vardas, istorija įtakin
go Vatikano laikraščio plačiai 
paskleista pasauly.

Jau skelbta, kad Popiežius 
Paulius VI-sis š. m. sausio 5 d. 
buvo priėmęs Lietuvių Katali
kų Mokslo akademijos istorijos 
sekcijos narius, Romoje gyve
nančius : prof. kun. P. Rabikaus
ką, prel. dr. P. Jatulį, prel. dr. 
J. Bičiūną, kun. dr. J. Vaišnorą 
ir kun. R. Krasauską. Ta proga 
istorijos mokslų sekcijos pirm, 
prof. P. Rabikauskas, Grigaliaus 
popiežiško universiteto Romoje 
istorijos fakulteto dekanas, bu
vo popiežiui įteikęs jau minėtą 
Lietuvos Bažnyčios dokumentų 

' rinkinį. (E)

— Indijoje, Bombėjuje išleisti 
lietuvio poeto Vacio Reimerio 
eilėraščiai, pavadinti “An Indian 
Melody”. V. Reimeris Indijoje 
lankėsi du kartus. Eilėraščiai 
versti ne iš lietuvių, bet rusų 
kalbos. (E)

— Rašytojo Albino Žukausko 
60 metų sukaktis plačiai pami
nėta Vilniaus spaudoje. Poetas 
yra gimęs Vilniaus krašte, 1912 
m. sausio 25 d. . • t (E)

IS VISO PASAULIO

ATĖNAI. — Graikijos vyriau
sybė iš visų valdžios įstaigų tar
nautojų reikalauja lojalumo 
priesaikos. Užpildomoje prieš 
gaunant darbą anketoje pasmer
kiami ryšiai su visomis prieš 
valdžią- nusistačiusiomis orga
nizacijomis.

NEW YORKAS. — Peršautas 
ir pagautas lėktuvo piratas 
Trapnell teisme atsisakė advo
kato. < Teisėjo jis buvo pasiųs
tas 30-čiai dieni) į bepročių li
goninę, kur psichiatrai turės nu
statyti, ar jis kompetentingas 
stoti į teismą..

WASHINGTONAS. — Tele
vizijos komediantas Pąul Paul
sen paskutiniuose prezidento rin
kimuose vis pretendavo, kad ir

visokias juokingas priešrinkimi-! 
nes kalbas, šiais metais jis vėl 
pasiskelbė kandidatu. Tas gali 
pakenkti jo bizniui, nes federa
linė ryšių komisija nusprendė,!^ 
kad jis yra rimtas kandidatas trauks laivus ir lėk
ir kiekvieną kartą, kai jis pasi
rodo televizijoje, tokį pat laiką 
toje stotyje turi gauti ir kiti, 
kandidatai į prezidento vietą.

ŪHOUSTONAS. — Mariner 9 
erdvėlaivio kameros 'Marse nu
fotografavo didelį ugniakalnį, 
keturių mylių aukštumo ir 500 
mylių skersmens jo bazėje.

Lietuviai
siunčia telegramą
Australijoje, Sydney mieste 

leidžiamas savaitraštis “The Ca
tholic Weekly” (jo tiražas sie
kia per 100,000 egz.) š. m. sau
sio 20 d. laidoje (nr. 1558) įdė
jo stambios antraštės žinią “Lie
tuviai siunčia telegramą Popie
žiui”. Toliau pateiktas pilnas 
tekstas telegramos, kurią pa
siųsti Popiežiui nutarė Melbour
ne mieste įvykęs Lietuvių Kata- i 
liku Federacijos suvažiavimas.

Telegramoje nurodyta į ok. 
Lietuvoje įvykusius kunigų J. 
Zdebskįo ir P. Bubnio suėmimus, 
primenamas religijos persekioji
mas Lietuvoje, prašoma, kad Po
piežius viešai pareikštų užuo
jautą persekiojamai lietuvių 
tautai. Telegramą pasirašė Lie
tuvių Katalikų Federacijos Aus
tralijoje pirmininkas Viktoras 
Laukaitis. (E)

Studentu teatras
Vilniaus umiversitete veikia 

studentų teatras, jau pastatęs 
visą eilę veikalų. Jį sudaro te
atrinėje studijoje, prie esteti
kos katedros atkakliausiai dir
bą studentai. To teatro reper
tuaras remiasi originaliąja dra
maturgija, jaunaisiais autoriais, 
nevengiama kamerinių spektak
lių su polinkiu į psichologizmą, 
simbolius. Nors universitetas te
atrą remia, tačiau jis neturi pas
tovių patalpų ir daug energijos 
išvaistoma ūkiniams reikalams.

(E)
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Prie Muencheno esąs Nymphenburg© kanalas kiekvieną žiemą, kai vanduo užšąla, sutraukia tūks
tančius žiemos sporto mėgėjų. Kanalas yra daug mylių ilgumo ir eina iš miesto iki buvusiųjų 

karališkų rūmų.

WASHINGTONAS. — Sen. 
Edmund Muskie, kuris siekia 

demokratų partijos nominacijos 
j prezidento vietą, paskelbė sa-

jvo PIan«. Vieta*.
!mo karą. Planas yra tik dviejų 
punktų.

Pirmiausia Amerika turi pa
skelbti tikslią datą, iki kurios 
ji išveš visą kąriuomenę, ati- 

y y y— -Jktuvus iš Piet
ryčių Azijos. Už tai priešas tu- 
rigarantuoti saugų pasitrauki
mą ir visų karo belaisvių palei
dimą. Antra plano dalis sako, 
kad Amerika turi aiškiai pasa
kyti Pietų Vietnamo valdžiai, 
kad ji turi siekti susitarimo su 
komunistais arba ji neteks Ame
rikos paramos visose srityse.

Meksikoj žuvo 
komunistu vadas

MEKSIKA. — žinomas Mek
sikos komunistų partizanų va
das Genaro Vasouez Rojas užsi
mušė automobilio katastrofoje, 
kurioje buvo sužeisti du jauni 
vyrai. Rojas už policininko nu
šovimą buvo pasodintas į kalė
jimą iki gyvos galvos, tačiau jo 
šalininkai jį išvadavo iš kalėji- 

!mo 1968 metais. Nuo to laiko 
i jis slapstėsi ir organizavo ban
kų plėšimus, pagrobimus ir val
džios tarnautojų žudymus.

Genaro Rojas buvo 36 metų. 
Komunistų, sluoksniai netiki, 
kad Rojas būtų užsimušęs auto
mobilio nelaimėje. Jie tvirtina, 
kad vyriausybės agentai jį nu
žudę.

Argentinoj labai 
pabrango mėsa

BUENOS AIRES. — Nors Ar
gentina augina daug galvijų, pa
staruoju metu mėsos kainos, 
ypač jautienos, labai pabrango. 
Pernai pragyvenimo kainos pa
kilo 40%, o jautienos kainos — 
dar daugiau. Vien šių metų sau
sio mėnesį kainos pakilo apie 
12%. Prie to pakilimo prisidėjo 
gruodžio mėnesį vyriausybės 
paskelbti darbininkų algų pakė
limai 15%. Kitas pakėlimas 
seks šių metų liepos mėn. — 
10%.

tuvės gali jautieną parduoti tik 
dvi savaites. Dėl to Argentinos 

.. gyventojai šiandien suvartoja 
Valdžia kartu suvaržė mėsos mažiau mėsos,'- negu bet kada 

pardavimą ir per mėnesį krau- per praėjusius 40 metų.

Vėliausios žibios

♦ Vakar Čikagos teisme pro
kuroras Edward Hanrahan ir 14 
jo tarnautojų ir policininkų buvo 
apkaltinti ‘trukdymu teisingu
mui” Juodųjų Panterų byloje.

♦ Bengalijos sostinėje vakar 
girdėjosi sprogimai ir šūviai. 
Bengalų kareiviai bando išvalyti 
biharų užimtus miesto rajonus, 
kur jie įsistiprino ir atsisako ati
duoti valdžiaLJįurimus ginklus. 
Per savaitę/susišaudymuose su 
biharais žuvo apie 100 bengalų 
kareivių.

♦ Šveicarijos bankuose auk
so kaina beveik pasiekė 50 dol. 
už unciją,

♦ Valstybės sekr. Rogers va
kar pasmerkė sen. Muskie už jo 
žodžius Vietnamo karo klausi
mu. Senatorius atmetė prezi
dento Nixono taikos planą, nors 
pats priešas dar jo nėra atme
tęs. Tokie' aukšto Amerikos pa* 
reigūno, kandidato į prezidentus, 
pareiškimai pažeidžia Ameri
kos interesus, pasakė Rogers.

♦ Sen. Henry Jackson pasiū
lė įstatymą, kuris duotų Izrae
liui kasmet 150 mil. dol. sovietų 
žydų apgyvendinimo Izraelyje 
reikalams.

♦ šiaurės Airijos katalikai 
planuoja šį sekmadienį didelį 
protesto žygį Newry mieste, kur 
suvažiuosią 250,000 katalikų. 
Britanijos gynybos ministeris 
lordas Carrington pareiškė, kad 
toks žygis yra pavojingas. Ka
riuomenė jį sustabdys ir dalyvius 
išsklaidys, nežiūrint kiek jų bū
tų, pasakė jis.

♦ Valstybės sekretoriaus pa
tarėjas Nelson Gross pareiškė, 
kad Turkija daro gerą pažangą 
visiškai panaikindama Turkijo
je opiumo auginimą. Jos laimė
jimas žymiai sumažins heroino 
tiekimą Amerikoje.

ŽENEVA. — Amerikietis ra
šytojas ir Kinijos komunistų va
dų draugas Edgar Snow serga 
vėžio liga Šveicarijoje.

CLEVELANDAS. — Čia li
goninėje guli Saudi Arabijos ka
raliaus Faisalo brolis, sosto įpė
dinis. Jam bus daroma širdies 
operacija. Jis atskrido su 24 pa
lydovais ir tarnais.

Atidaryta žiemos
, Olimpiada

SAPORO. — Japonijoje, Sa- 
poro mieste buvo iškilmingai ati
daryta pirmoji 1972 metų Olim
piados dalis, žiemos varžybos. 
Pirmą kartą Azijos valstybėje 
suvažiavo 1,125 sportininkai iš 
35 valstybių. Didžiausia gru
pė atvyko iš Amerikos — 118. 
Po to seka Japonija ir Vakarų 
Vokietija sų 90 dalyvių kiek
viena fr Sovietų Sąjunga--su 84 
nariais. *■' ' •

Pirmą kartą žiemos žaidynė
se dalyvauja Taivanas ir Filipi
nai, nors tose šalyse sniegą ar le
dą sunku rasti.. . .

Olimpiadą atidarė Japonijos 
imperatorius. Visi dalyviai įžy
giavo į Makomanai čiuožyklą, 
kurios ledas buvo apdengtas. 
Ledas buvo užšaldytas iš-specia
liai išvalyto vandens, pašalinant 
visus nešvarumus.

Žiemos olimpiadoje bus varžo
masi 35-kiose sporto šakose. Žai
dynės užtruks iki vasario 13 
dienos.

drabužiu galima pagalvoti, kad So
phie Loren, žinoma italė filmų akto
rė, pateko j finansinius sunkumus. 
Taip nėra, ji čia apsirengusi Aldonus 
vaidmeniui naujame filme: "Man of 
La Mancha" — muzikiniame veikale 

apie garsųjį Don Kichotu.

Ii

KOMUNISTAI REIKALAUJA TUOJ 
PAŠALINTI PREZIDENTĄ THIEU
PARYŽIUS. — Vakar Paryžiaus taikos derybose komunistai 

pasiūlė šiek tiek pakeistą taikos planą. Jie dabar reikalauja, kad 
Amerika nustatytų savo pasitraukimo iš Vietnamo datą ir kad 
tuoj pasitrauktų Pietų Vietnamo prezidentas Thieu ir jo vyriau
sybė. Komunistai žada tuoj pradėti derybas su Saigono valdžia, 
kurioj nebebūtų Thieu. Saigonas turi tuoj pat užbaigti savo ka
ringą politiką, turi paleisti politinius kalinius, turi sustabdyti savo 
“pacifikacijos” programą, priespaudą, ir .tos priespaudos orga
nizaciją.

Japonų kareivis 
sugrįžo iš karo

TOKIJO. — Didelė žmonių mi
nia pasitiko Shokichi Yokoi, bu
vusį imperinės Japonijos seržan
tą, kuris Guamo saloje 28 metus 
išsislapstė džiunglėse ir nepasi
davė amerikiečiams. Jis iš Gu
amo atsivežė savo seną šautu
vą, kurį jis pažadėjo atiduoti Ja
ponijos imperatoriui, jo kartu 
atsiprašydamas, kad negalėjo 
laimėti karo prieš Ameriką.

Japonija savo buvusiam ka
reiviui, kuris nepasidavė į nelais
vę, bet slapstėsi, turi sumokėti 
kareivio algą ir visus priedus. Ja
ponų visuomenė savo ištikimam 
kariui sudėjo auku apie 200,000 
dol.

Išlipęs aerodrome, Yokoi apsi
verkė sakydamas niekad nesap
navęs, kad jo tėvynė būtu pasie
kusi tokią aukštą civilizaciją. Jis 
dar bus ligoninėje tiriamas ir 
gydomas, kol sustiprės po savo 
nuotykių Guamo džiunglėse.

, Išveža sandėlius 
iš P. Vietnamo

WASHINGTONAS. — Pen
tagonas paskelbė, kad iki šiol 
iš Pietų Vietnamo buvo išga
benta 1.8 milijonai tonų kari
nės medžiagos, įvairių mašinų ir 
sandėlių. To karinio turto ver
tė 4.5 bilijonai dolerių, ši karinė 
medžiaga bus išdalinta Ameri
kos kariuomenės įguloms Ramio
jo vandenyno komandoje.

Apie 2.5 bil. dol. vertės kari
nių įrengimų buvo atiduota P. 
Vietnamo vyriausybei. Apie 1.3 
bil. dol. vertės ginklų išdalinta 
Tailandijai, Laosui ir Pietų Ko
rėjai. šiuo metu karinė medžia
ga iš Vietnamo iš’* 
000 tonų per menes).

■ Devynių kalinių 
skundas

Italijos dienraščiai Rom< ie 
bei kituose miestuose 1971 me
tų pabaigoje skelbė plačias in
formacijas apie sovietų priver
čiamo darbo stovyklų devynių 
skundą, nukreiptą į Tarptutinį 
Raudonąjį Kryžių dėl sunkių są
lygų stovyklose ir dėl reikalo 
jas pagerinti. Vienas iš devy
nių peticiją pasirašiusių 
Simas Kudirka. Italijos 
raščiai ta proga priminė 
m. lapkričio mėn. buvusį
Kudirkos žygį, jo išdavimą ir 

.vėliau buvusį teismą bei Kudir
kos nuteisimą 10 metų priver
čiamų darbų bausme.

Beveik visa Italijos spauda 
taip pat informavo apie JAV-se 
š. m. sausio mėn. paskelbtas nau
jas taisykles dėl globos užsie
niečiams ir vėl nurodė į Simo 
Kudirkos buvusį atvejį. (E)

buvo 
laik- 
1970 
Simo

Amerikos ambasadorius Por
ter pareiškė, kad šie nauji pa
siūlymai turi būti apsvarstyti, 
o tam reikia laiko. Jis atsisakė 
spaudai komentuoti komunistų 
pasiūlymą.

Saigone kalbama, kad Hano
jaus taikos derybų delegacijos 
vadas Le Due Tho bus Pekine 
tuo pačiu metu, kada čia lanky
sis prezidentas Nixonas.

Prezidento patarėjas , Kissin
ger is ' pareiškė, kad praėjusio 
spalio 29 d. senate įvykęs balsa
vimas dėl užsienio paramos lėšų 
ir tos paramos sustabdymas ne
tikėtai paveikė slaptas derybas 
su komunistais, kurie, matyt, 
tikėjosi, kad Amerika daugiau 
neberems Saigono vyriausybės. 
Todėl komunistai tuoj pat nu
traukė slaptas derybas ir sugriež 
tino savo laikyseną. Tik paaiš
kėjus, kad užsienio paramos su
stabdymas nepalies Vietnamo, 
Hanojus vėl sutiko susitikti su 
Kissingeriu.

Amerikoj lankosi 
Brežnevo patarėjas
WASHINGTONAS. — Ameri

koje lankosi vienas svarbiausių 
Brežnevo patarėjų George Pav
lov, komunistų partijos centro 
komiteto narys ir to komiteto 
administracinių reikalų tvarky
tojas. Oficialiai sakoma, kad jis 
siekia susipažinti su Amerikos 
kompiuterių technika. Jis ap
žiūrėjo Valstybinį Standartų 
biurą Gaithersburge, Md., lan
kėsi statistikos biure, Rand kor
poracijoje ir turi dar vykti į Mas
sachusetts Technologijos insti
tutą.

Pavlovas pareiškė, kad jo va
dovaujamai centro komiteto įs
taigai praverstų modernūs kom
piuteriai, kad darbas sklandžiau 
vyktų. Jo vizitas turi ir asme
ninę, privačią pusę — jo sūnus 
yra diplomatas ir dirba sovietų 
ambasadoje Washingtone ant
ruoju pasiuntinybės patarėju.

Washingtone kalbama, kad šio 
aukšto pareigūno ir Brežnevo pa
tarėjo vizito tikslas yra paruoš 
ti planus prezidento Nixono ke
lionei į Maskvą.

Graikas sugrįžo
V—»

ruošti perversmo
ATĖNAI. — Graikijos pogrin

dyje pasklido žinia, kad iš už
sienio slaptai sugrįžo Nikitas 
Venizelos, buvusio Graikijos 
premjero anūkas. Jo tikslas 
esąs suruošti Graikijoje per
versmą ir organizuoti opoziciją 
karinei valdžiai. Visi užsienio 
korespondentai gavo anoniminį 
pranešimą apie jo sugrįžimą.

Venizėlos buvo egzilėje nuo 
1969 metų. Jo brolis yra Pira- 
ejus miesto prekybininkas. Jis 
pareiškė nežinąs, kur jo brolis 
slapstosi, tik pastebėjęs, kad jo 
namus seka saugumo valdinin
kai. matyt, laukdami brolio.



BALTISTIKOS STUDIJŲ KONFERENCIJA
Trečioji baltistikos studijų 

konferencija įvyks gegužės mėn. 
11-14 dienomis Toronto univer
sitete, Kanadoje. Konferenciją, 
kurią sponsoruoja Toronto uni
versitetas, rengia Association 
for the Advancement of Baltic 
Studies (AABS).

Mokslinius pranešimus pada
rys baltistikos specialistai iš 
JAV, Kanados, Vokietijos, Šve
dijos, Suomijos, Norvegijos ir 
Australijos,. Viso bus apie 90 
pranešimų, iš jų trylika duos 
lietuviai.

Visos konferencijos temos tie
sioginiai lies Baltijos kraštus; 
literatūrą, istoriją, kalbinius ir 
socialinius klausimus. Daugu
ma temų turėtų būti įdomios ne 
vien specialistams, tad rengėjai 
tikisi kuo platesnio dalyvavimo.

Lietuviai konferencijos infor
macijas gali gauti pas A. Ba- 
nelį, 410 Davenport Rd., Toron
to 7, Ont., Canada.

Kas yra AABS?
Association for the Advance

ment of Baltic Studies yra 1968 
metais įsteigta švietimo bei mok
slo draugija tikslu skatinti bal
tistikos studijas.

Draugija jau yra surengusi 
dvi mokslines konferencijas. 
Antroji, įvykusi 1970 metų lap
kričio mėnesį San Jose, Kalifor
nijoje, sutraukė 400 dalyvių iš 
ivairiu kraštu.

Šiuo metu draugijos vienu iš 
trijų vicepirmininkų yra Ignas 
K. Skrupskelis, assoc, vykdomą

ja direktore — Elona VaiŠnys, 
direktoriumi bendriems reika- 
larris — V. Stanley Vardys, pra
eitoje valdyboje buvęs pirminin- j 
ku.

Draugija leidžia biuletenį, ku
riame spausdina baltistiką lie
čiančius straipsnius. Biuletenio 
jau išleista aštuoni numeriai. 
Redakcijoje iš lietuvių dalyvau
ja Bronius Vaškelis ir F. Rim
vydas Šilbajoris.
Lietuviai trečioje konferencijoje

Literatūros, teatro ir dailės 
| sekcijos vadovu yra F. Rimvy
das Šilbajoris. Jis taip pat pir
mininkaus literatūros plenumo 
ir pirmajai sesijai.

Bronius J. Kasias ves istori
jos dešimtąją sesiją.

Pranešimus literatūros sekci
joje padarys Ilona Gražytė, Rim
vydas Sliažas, Bronius B. Vaš
kelis, Rimvydas Šilbajoris ir Al
girdas Landsbergis.

Istorijos sekcijoje kalbės Ro
muald J. Misiūnas ir Julius P. 
Slavėnas, lingvistikos — Anta
nas Klimas ir Janina K. Rėk
laitis, socialinių mokslų — Be
nedict V. Mačiuika, Povilas A. 
Mažeika ir Ginutis Procuta. pro- 
istorės — Birutė Saldukas.

Studentų sesija
Trečiosios baltistikos studijų 

konferencijos metu Toronte, ge
gužės mėn. 11-14 dienomis, vyks 
pokoleginių (graduate) studen
tų sesija. Programoje numato
ma eilė pranešimų apie baltis-

Galingo karvedžio. Piety Amerikos išlaisvintojo, Simon Bolivaro paminklas Paryžiuje yra dažnai 
aplankomas balandžiu. Šioje nuotraukoje atrodo, jog sutūpusiu paukščiu svoris nulenkė žemyn 

Bolivaro ranką su kardu.

tikos studijų galimybes bei įvai
riose bibliotekose esančią me
džiagą tyrimo darbams.

Baltistikoje doktorizuojantys 
diskutuos savų temų svarbą pa
sirinktose bendrose šakose, me
todiką, kalbos mokėjimo reikia
mybę, šaltinių .problemas, bei 
kitus universitetines baltistikos

studijas liečiančius klausimus.
Graduatų sesijos informaci

jos gaunamos pas sesijos koor
dinatorę Rasma Kaklinš (Mrs.), 
1215 E. Hyde Park, Chicago, Hl. 
60615, arba sesijos vadovą Olavi 
Arens, 51 Vernon Terrace, Pou
ghkeepsie, N. Y. 12601.

A. Banelis

Namų savininkų rūpesčiai
Marquette Parko Lietuvių 

Namų Savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvyko sau-

ppiversti priimti mums nepa
geidaujamus svečius.

Naujos valdybos pasižadėji-

Šachmatai
Sausio mėn. laidoje J. A. V. 

šachmatų Federacijos žurnalas 
“Chess Life & Review” paskel
bė “USCF Anual Ratinglist”. 
Tame virš keturiolikos tūkstan
čių žaidėjų sąraše, dalyvavusių 
1971 m. įvairiuose šachmatų tur
nyruose, randame ir 73 lietuviš
kas pavardes.

Džiugu, kad dauguma tų lie
tuviškų pavardžių sąraše mato
me pirmą sykį, taigi turime di
delį prieauglį.

B. Klasėje ir Žemiau:
Adomaitis R. 1523, Aukšūnas 

J. 1141, Bagdonas J. 981, Ber- 
žanskūs P. 1597, Bouričius W. 
1573, Brenkus D. 1381, Brenkus
L. 1585, Brošius K. 1640, Burvis 
Mint. 1729, Chilenskas R. 1540, 
Dičpinigaitis Zigm. 1053, Dikis 
Alg. 1654, Eiva Andr. 1280, Ga
brys A. 1430, Galinis P. 911, Gir
nius T. 1084, Gramsas V. 1462, 
Ignaitis R. 1509, Jonaitis Alg. 
1697, Kontautas P. 1717, Kuz- 
meskus T. 1473, Laucius Arv.

11505, Leonavičius Alg. 1776, 
Liauksminas S. 1326, Margolis 
S. 1211, Markus J. 1656, Matei
ka D. 847, Mažaitis J. 1465, Me
tine C. 1652, Merkis K. 1750, Mi- 
kolaitis D. 1305, Miliauskas V. 
1636, Pinkus M. 1765, Rasmus 
J. 1663, Rimkus M. 1651, Salikas
M. 1549, Šakalis W. 1689, Sebec- 
kis B. 1784, Selkaitis J. 1586, 
Sirvydas Vyt. 1713, Skirmantas
N. 1590, Staniūnas J. 1410, Sta- 
niūnas Juozas 1592, Valauskas 
E. 1477, Vasiliauskas G. 1452, 
Zinkevičius W. 1572, Žiogas V. 
1539.

X

Sausio mėn. 29—30 dienomis 
R. Fabijonas savo rezidencijoje 
suruošė lietuvių šachmatų pir
menybes, 5 ratų, šveicarų sis
tema. Kaip ir buvo tikėtasi, 
pravedė labai tvarkingai ir 
punktualiai. Tik labai apgailė

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
11 lomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kaziu Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimą ir minčių” tomą

(neįrišta) už $2.00.
N A U J I E N 0 S 

1739 So. fialsted Street — Chicago b, 111.

šio 21 d. parapijos salėje, 6820 
So. Washtenaw. Susirinkimą 
pravedė pirm. Juozas Bacevi
čius. Jis pranešė, kad mėnesio 
bėgyje mirė keli mūsų organi
zacijos nariai.

Ilgiau sustojo ties Antanu 
Gintneriu, išvardino jo nuveik
tus darbus mūsų organizacijos 
gerovei pakelti. Jis būdamas 
valdvbos nariu, savo rašiniais 
daug prisidėjo mūsų organi
zacijos vardui iškelti. Mūsų 
organizacijos nariai liks jam 
amžinai dėkingi.

mą sąžiningai eiti pasiimtas 
pareigas ir dirbti šios organi
zacijos gerovei pravedė Kazi
mieras Oksas.

Vicesekretorius Stasys Pat- 
laba pasveikino narius ir sve
čius bei pristatė'naujai įstoju
sius narius: Sofiją Peterienę. 
Anthony Stanevich, Frank 
Strakchų, Frank Padzuką, Va
lerijoną Šimkų, Joną Grebliaus 
ką, Aldoną Mikutienę, Edwar- 
dą Mikuti, Petronėlę Kulys ir 
Nikodemą Kulys. Visi nauji 
nariai gausiais plojimais buvo

Ekspertų klasėje:

Jasaitis A. 2020, Winikaitis S. 
2071, P. Tautvaišas 2133'

A. Klasėje:

Blaiwas H. 1836, Bulockus T. 
1872, Karpuška VI. 1854, Mar
kus A. 1801, Nasvytis A. 1872, 
Ramas K. 1833, Šalkauskas Pr. 
1838, Sebeckis A. 1859, Sirutis 
Alf. 1804, Staknys E. 1866, Va
siliauskas A. 1852, Žageris A. 
1880, Zujus A. 1848.

tina, kad dalyvių susirinko tik 
dešimts, šaltas oras labai su
trukdė. Kazy s Jankauskas bai
gė pirmuoju, surinkęs 5—0! 
Vladas Karpuška antruoju 4—1 
(vieną pralaimėjęs prieš Jan
kauską), 3—4—5 Pr. Šalkaus
kas, R. Fabijonas ir AL Juška 
surinkę po 3 t., kiti su mažiau.

VI. Karpuška'

Savo naminę varsty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidy, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik* 
rfnti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

’NAUJIKIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS iR BlCTcblS

Jbu atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00. minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istort 
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.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį '

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti: -

1739 So. HALSTED STi, CHICAGO, ILL. 60603.
-- --------------------- -------------------------------------- ■ - -

KNYGOS ANGLŲ KALBA,
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasmmas, A KISS tri THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius-, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psL Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS; Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

D r. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma siu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą. • - -

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, m. 60608

""" J - J - ~ -----
Į Lietuviams reikalinga literatūra

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu-. 1 
•B vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
.1. Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.B. Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
| intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
I Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL
I Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
I Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendrą
jį darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
i besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

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

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- 
I džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk

lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.
j. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 

paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kanose yra 1 įsryskejęs nesikeiciąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenim. 270 psl., Š4.00.

CIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
1 Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
f Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
I kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 psl., S1.00 Yra taip pat 
I išversta į anglų kalbą.

D. Kur>ifrs, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės Į Lietu- 
I vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. KurxfH, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- i 
1 tonaus pastabumą neapgauna intbristo ir agitpropo propaganda bei i 
{ užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
I psl., Sl.OO. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- | ' 
I nni gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju į 
| kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
I 52 psl., $1,00.
|. Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILU 6O6OS 
aUilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

3 čekį ar piniginę perlaidą.

Mirusieji buvo , atitinkamai 
pagerbti, o jų giminėms^r ar
timiesiems išreikšta- gili užuo- , 
jauta.

Praeito susirinkimo proto
kolą perskaitė sekretorius An
tanas Stakėnas. Susirinkusie
ji protokolą priėmė be patai
sų.. Iždininkas Adomas Ūselis 
padarė pranešimą apie praeitų 
metų kasos stovį. Iš praneši
mo paaiškėjo, kad padalyta 
nemažai pelno. Susirinkusieji 
gausiais plojimais reiškė pa
dėką darbuotojams. Revizijos 
komisijos aktą perskaitė Ado
mas Didžbalis ir pareiškė, kad 
piniginė atskaitomybė vedama 
tvarkingai. Iždininko 1971 me
tų revizijos aktą susirinkimas 
priėmė be pataisų.

Pirm. Bacevičius pranešė, 
kad butu nuomas iki keturių 
nuošimčių galima pakelti ne
varžomai. Taip pat pranešė, 
kas yra padaryta Simo Kudir
kos įamžinimui, 69 gatvę pava 
dinant S. Kudirkos gatve ir 
apie skubų žygi pas’ 13-to War- 
do seniūną C. Staszcuk minėtu 
reikalu. Stakėnas pranešė, kad 
kai kuriu vietos gyventoji] da
romi žygiai, kad 69 gatvė nebū
tų pakeista kitu pavadinimu, 
o liktų tas pats pavadinimas. 
Sužinota, kad tuo reikalu ren
kami ' parašai. Surinkta esą 
virš 200 parašų. Todėl ir mums 
reikia išeiti ir rinkti parašus 
po peticija, ir surinkti kelerio
pai daugiau, kad tikslas būtų 
atsiektas, atseit, pakeistas 69 
gatvės pavadinimas. Jis prašė 
visų talkos, nežiūrint partinių 
skirtumų, nes čia yra visų lie
tuvių garbės reikalas.

Viccpirm. Juozas Bagdžius 
padarė pranešimą apie Com
mon council'veiklą, pažymė
damas, jog mes esame kalti
nami tuo, kad pennažai krei
piame dėmesį Į mūsų mokyklų 
reikalus. Esą namų savininkai 
vengią nuomininkų su vaikais, 
tokiu būdu mes savo mokyklų 
neužpildome savais vaikais, 
todėl i tuščias vietas esame

priimti. Prašė nesumokėjusius 
nario mokesti narius sumokėti 
nedelsiant. Algjs . Regis, žino
mas kovotojas 'už pasauliečių 
teises šv. Kazimiero kapinėse, 
pareiškė, kad jau daug yra lai
mėta, bet kovos ginklu dar ne- O x c.
galima padėti. Mirusieji dar 
neturi ramybės, nes gretimos 
mokyklos vaikams yra leista 
žaisti futbolą. Baigmėje Bace
vičius pranešė apie mūsų or
ganizacijos įstatų keitimą, o 
Algis Barakauskas (autorius 
to projekto) perskaitė pirmąjį 
skyrių. Diskusijų mėtų daugu
mas susirinkusiųjų pageidavo, 
kad visas Įstatų projektas būtų 
perskaitytas, bet dėl laiko sto
kos tai atidėta sekančiam susi
rinkimui. Diskusijų metu vie
nas narys nekultūringai Įžeidė 
kitą narį. Pageidautina, kad 
tokie Įžeidinėjimai nepasikar
totu. C

Susirinkimas buvo gausus, 
dalyvavo daug svečių. Jų tar
pe buvo Pranas Rumšą, Brigh
ton Parko Lietuvių Namų Sa
vininkų draugijos pirmininkas 
su ponia. Po susirinkimo buvo 
draugiškos vaišės.

Stasy}: Patldba

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE’. —TTTR1 GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Dreams 
for sale.

today's FUNNY

< by NU, hc.

TK<jhy to
ChmfrRe OotVy 
Winter Park, Fla.

Torfafy FUHNY pay $1.00 for
•och orięmal Send aag*
fol FUNNY, TCB Wait WH 
St, Claveknid, Ohr> 44HX *

in the bad: of his mind. A dream vaca
tion. A dream cottage. A dream car.

Dreams can be a lot mare fan if you 
knoir you’re doing something to make 
them come true.

And that’s vhat Payroll Savings 
Plan is all about. When you sign up an 
amount you. specify is set aside from 
eadt paycheck and used to buy.UK. 
Savings Bonds.

Now Bonds mature in lesa than six 
years. That’s the shortest maturity 
period ever, and maker Bonds a practi
cal way to save for dreams you "want to 
come true while you’re still young 
enough to enjoy them.

See the folks in the-payroll office 
where you work. They’ve got dmeme 

’for sale.

NcwK Bords pgy 5K% vfoe fcAJ 1» 
TMtirrity aC S ywnu, 10 nwvrffw tj* fhat 
ywsr). Bflods ors rspUod if lost, ■tolen. or 
dwtrojwd. When mvdrd tfoy an ba ewbed 
M year bude Ištara* • not nbiKt to Mate 
cr foe* I inenmr texm^and federal tax aaay. 
bedaferrad anti] rwfewnptioa.

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.

NAUJIEM OS
1739 So. Halsted Street Chicago, 111 60608
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J. VLKS.

Busimasis lietuvių 
kultūros židinys

Jau kuris laikas New Yorko 
lietuvių gyvenimas Tėvų pran- 

‘ ciskonų ženkle, čia jie gerai įsi
kūrę ir stipriai veikia. Turi gra
žiai tvarkomą spaustuvę. Lei
džia laikraštį Darbininką, Aidus 
ir kitus spaudinius, tarp kurių 
ir Kipro Bielinio atsiminimus — 
Gana to jungo.

Prancūškonai sumanė pasista
tyti vieno milijono vertės na
mus, kurie jau pavadinti Lie
tuvių kultūros židiniu.

Pradžioje tėvai pranciškonai 
buvo užsimoję tą darbą vieni 
Įveikti. Atsidėję jų atstovai lan
kė lietuvių namus rinkdami au
kas. Deja, netesėjo. Tik de- 
šimdalį surinko to, kas buvo nu
matyta. Bet rankų nenuleido, 
žemės sklypą nusipirko ir nu
matyto namo projektą pusiau 
sumažino — $500,000.

Tada talkininkais pasikvietė 
ir kitų vietos lietuvių sambūrių 
atstovus, priešakyje su Lietu-

NEW YORKE į
Kaip kam gyvai akyse stūkso 

Chicagos Lietuvių šv. Kazimie-1 
ro kapinių likimas — o kas tei
siškai bus to Lietuvių židinio 
savininkas ?

Dabar baigiamas ruošti in
korporavimo projektas, kuris tu
rės užtikrinti, kad būsimas to 
Lietuvių židinio turtas išliks 
lietuvių rankose ir tarnaus vi
siems lietuviams.

Tų namų statybai sudarytas 
iš įvairių lietuvių sambūrių at
stovų komitetas, priešakyje su 
A. Vakseliu, vietos Lietuvių Ben
druomenės pirmininku.

Taigi, dabar susimesta pakar
totinai pradėti naujas aukų va
jus. Pagal sumestus planus sta
tybai, be turimų lėšų, dar rei
kės $300,000.

Nepamirština, kad šiuo me
tu renkamos aukos ir būsimam 
lietuvių jaunimo kongresui.

Na, New Yorke yra tvirtai įsi
kūrusiu lietuviu. Tokiems bus 
proga parodyti savo piniginių 
stiprumą.

Londono aerodrome nufotografuotos dvi panašios moterys: kairėje 
princesė Caroline, dešinėje — jos motina, Monako kunigaikštienė, 

buvusi Grace Kelly, filmu artistė.

P. L. Bendruomenės valdybos posėdis

vių Bendruomene. , l Lietuvių ir augių kalba jaū iš-
_______________________ _____ * ' leistas leidinys Lietuvių kultū- 
K^KKXIKEKKESIKIKEKBEEBKHESEaESSZQKKEEBKES TOS Židinio reklamai.

LIETUVIŲ PROFESORIŲ 
DRAUGIJA AMERIKOJE

šventėms artėjant sveikina tautietį - skaitytoją ir linki jam 
ramios sąžinės ir geros nuotaikos Kalėdų metu, o sėkmės ir ga
limos laimės 1972 metams.

Geras darbas paskaidrina sielą, ramina sąžinę, gerina savi
jautą ir taiso sveikatą. Laimingas yra tas, kuris, galėdamas 
artimą paremti, greit teigiamai apsisprendžia ir duoda nedels
damas. Nes, kas greit padeda, —- tas dvigubai gelbsti. Geras 
darbas yra malonus ir naudingas abiem: davėjui ir gavėjui.

Todėl, artėjant 50-ties metų sukakčiai nuo pirmojo, tikrai 
lietuviško universiteto įsteigimo 1922 m. vasario 16 d. jau Lais
voje valstybėje, kviečiame Tamstą maloniai parameti išleidimą 
ilgus amžius išliksiančio ir savo vertės neprarandančio veikalo 
apie tą ir ankstyvesnius Lietuvos universitetus nuo 1579 iki 
1944 metų.

Užsakant knygą'iš anksto, jos prenumerata yra tik 15 dol. 
Už rimtą, apie 900 puslapių kietais viršeliais tomą. Knygai ap
leidus rišyklą, jos kaina turės būti pakelta. Todėl nedelskite ir 
tie, kuriems ir keli doleriai sudaro skirtumą, čekius ar money 
orderius siųskite:
, . Lietuvių Profesorių Draugija

%. Prof. St. Dirmantas
6616 So. Washtenaw _
Chicago, m. 60629. U.S.A.

PASTABA: Nemažai užsakytojų, suprasdami knygos reikš
mę mūsų tautos kultūrai ir prestižui, o ir leidėjų, veteranų - pro
fesorių silpną finansinį pajėgumą, — dažnokai prie 15 dol. pri
deda aukas nuo 5 iki 60 dolerių (garbės prenumeratoriai čia ne
turimi galvoje: jie mokėjo net iki 250 dol.). Malonėkite pasekt 
tų geradarių pavyzdžiais. Protingas yra tas, kuris moka protin
gai naudoti savo gyvenimo - darbo santaupas.

Ačiū!
Pagarbiai prof. St. Dirmantas

LPDA administratorius >

DĖDĖS ŠERNO GMO BRUOŽAI
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. ■ ‘ I

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
_________________________ ■ _ r I I - —- - - - - - f

Operetės choras likvidavosi

New Yorke, virš 50 metu ne
priklausomai veikė Operetės cho
ras. Vadinasi, jis nebuvo pa
rapijos choras.

Operetės choras gimė savai
mę, jį sudarė dainos mylėtojai. 
Nors Operetės choras visiems 
patarnavo, kas į jį kreipėsi, bet 
buvo tokių, kurie kreiva akimi 
į jį žiūrėjo ir pageidavo, kad jis 
mirtų. Tas pageidavimas išsi
pildė: Operetės choras valdybos 
vieno nario persvara buvo likvi
duotas.

Per tą 50 metų Operetės cho
ro dainų ir vaidinimų klausė 
tūkstančiai lietuvių. Mikui Pe
trauskui vadovaujant buvo su
vaidintos kelios operetės. Tarp 
tų operečių dainininkų buvo to
kie vyrai, kurie vėliau dainavo 
Lietuvos valstybės" operoj. Pa
vyzdžiui, Jonas Butėnas, Anta
nas Sodeika ir kįti. Taigi, Ope
retės choras buvo ne šiaip sau 
dainos mėgėjų atsitiktinas sam
būris, bet rimtas lietuvių dai
ną mylinčiųjų junginys.

Tiesa, paskutiniais jo gyva
vimo metais rečiau jis scenoje 
pasirodydavo, bet kasmet New 
Yorke suruošdavo koncertą. 
1969 m. labai gražiai Operetės 
choras paminėjo savo gyvavimo 
50 metines. Išleido gerai su
tvarkytą programą su plačiomis 
žiniomis iš savo praeities.

Mirė St. Birutis

Vasario 26 m. mirė pulkinin
kas, inžinierius Stasys Birutis. 
Liūdi žmona ir sūnūs su savo 
šeimomis.

Palaidotas St. Charles kapi
nėse, Long Island.

Spūdžiui 75 metai

Visuomenininko Spūdžio bi
čiuliai ir draugai paminėjo jo 
75 metų sukaktuves susirinkę 
Spūdžių šeimoj.

Visuomenininkas Spūdis yra 
SLA uolus narys, Lietuvių Dar
bininkų draugijos veikėjas, Nau
jienų senas skaitytojas. Iš Lie
tuvos jis išvyko prieš 40 metų. 
Kurį laiką gyveno Kanadoje, vė
liau atsikėlė į New Yorką ir čia 
įsikūrė. Lietuvoje tarnavo ka
riuomenėje. Visuomenininkas 
Spūdis mėgsta keliauti. Veik 
kasmet aplanko savo gimines

Amerikoje, o taip pat ir Lietu
voje. Nepamiršta ir savo drau
gų Kanadoj. •

Sukaktuvininkas gerai jaučia
si ir žada ilgai gyventi. Ilgo gy
venimo jam linkėjo ir visi jį 
sveikinusieji.

Spaudos rūpesčiai
Jau 22 metai kaip New Yor

ke eina Tėvų pranciškonų laik
raštis Darbininkas. Seniau jis 
buvo spausdinamas Bostone. 
Iki šiol jis išeidavo du kartus 
per savaitę. Dabar pasirodys 
tik vieną kartą 12 puslapių.

Spaudžia pašto ir kitos išlai
dos, kurios tolydžio vis didėja. 
Išlaidų sumažinimui laikraštis 
pradėtas spausdinti “ofsetu”, tai 
yra lyg fotografavimo būdu. Bet 
turima spausdinimo mašina ne
tinka tokiam naujoviškam dar
bui. Be to, ji ir pasenus. Laik
raštis bus spausdinamas kito; 
spaustuvėj. Neabejojame, pa
našiais rūpesčiais gyvena visa 
lietuvių spauda — spausdinimo 
mašinos paseno, darbas reikia 
modernizuoti ir mažinti išlai
das. Skaitotyjai miršta, nauji 
— retenybė. Naujų lietuvių atei
vių veik jau neatvyksta.

Paminėjimai

Paminėtas miręs prel. Myko
las Krupavičius, didysis visuo
menininkas ir valstybininkas. 
Taip pat nepamirštas paminėti 
ir miręs darbštusis istorikas Z. 
Ivinskis.

Vasario 16 rūpesčiai
Vietos Altos valdybos nutari

mu, šiemet Vasario 16 d. šven
tė bus paminėta Vasario 20 d. 
Richmond Hill aukštesniojoje 
mokykloje. Geras privažiavimas 
Jamaica traukiniu ar autobusu.

Pranešimą padaryti yra pa
kviesta teisininkė Dr. Elena Ar- 
monienė. Dainuos vyrų choras 
Perkūnas, o Jadvygos Matulai
tienės tvarkoma šokėjų greupė 
pašoks. Programa paįvairins 
artistas Vitalis Žukauskas de
klamacijomis. Deklamuos par
tizanų sukurtus eilėraščius.

Programos pradžia 3 v. v.
Tikimasi sulaukti daug svečių. 

Mokyklos salė yra erdvi, visiems 
užteks vietos. Tą dieną kitų su
eigų ar paminėjimų nebus.

š. m. sausio 29 d. Cievelan- 
do Lietuvių namuose, 877 E. 185 

į St., įvyko eilinis Pasaulio Ben- 
; druomenės valdybos posėdis. 
; Jame dalyvavo visi tos valdybos 
j nariai. Posėdžiui įpusėjus atvy
ko ir iki galo jame išbuvo Vliko 
ryšininkas J. Daugėla. Posėdis 
prasidėjo pusiau penktą vai. p. 
p. ir su trumpute pertrauka už
truko pusdevintos valandos.

Pagrindinis šio posėdžio dar- 
i betvarkės punktas buvo rengia- 
mo Jaunimo Kongreso reikalai, 

į kuriuos referuoti buvo pakvies- 
I ti ir šiame posėdyje dalyvavo JK 
Komiteto pirm. R. Sakadolskis, 
JK Programos komisijos pirm, 
dr. Alg. Norvilas ir J K Finansų 
komisijos atstovas dr. V. Vy
gandas. Kiekvienas jų padarė 
kondensuotą jo vadovaujamos 
darbų srities apžvalgą ir atsa
kinėjo į vėliau iškilusių disku
sijų metu pateiktus klausimus. 
PLB jaunimo reikalams vicep. 
M. Lenkauskienė painformavo 
apie suprojektuotą jaunimo pe
ticiją, kuri su jaunimo surink
tais parašais numatoma įteikti 
generaliniam JT sekretoriui New 
Yorke.

II-jo Pasaulio Jaunimo Kon
greso programa prasidės Chica- 
goje š. m. birželio 24 d. parodų 
atidarymu. Jos įvairios savo pa
skirtimi: grynojo meno jaunes
niųjų ir atskira vyresniųjų .dai
lininkų, taikomojo meno, archi
tektūros, foto, tautodailės, li
teratūros (leidin) ir filmų fes
tivalis. Parodos uždaromos lie
pos 4 d. Pirmoji kongreso dalis, 
atidaryta birželio 30 d. Chicago- 
je tęsis iki liepos 4 d. Antroji 
dalis — iki 30 metų amžiaus 
jaunimui, kongreso atstovams 
skirta uždara studijų savaitė 
Kento (Ohio) valstybiniame uni
versitete. Ji užsitęs iki liepos 
8 d. Tuo pačiu metu Chicagoje 
likusiam jaunimui planuojama 
speciali programa, kaip sporto- 
varžybos ir p. Nuo liepos 8 iki 
14 d. Kanados Romuvoje daroma 
visam jaunimui atvira stovykla. 
Kongresas oficialiai uždaromas 
liepos 15 d. Toronte.

Iki II-jo PJK beliko penki mė
nesiai. Daugelis parengiamųjų 
darbų atlikta. Jiems PLB val
dyba pritarė ir ta pačia proga 
patikslino savo, kaip iniciato- 
rės-rengėjos, atsakomybę bei 
palinkėjo Kongresui sėkmės, pa
tikindama savo paramą. Pritarė 
ir jaunimo peticijos organizavi-

mui, tačiau dėl jos teksto pa-
geidavo susitarti su Vliko va
dovybe.

Pirmąjo JK finansavimui iš
leista apie 94.000 dol. Antrajam, 
savo apimtimi platesniam ir vyk
domam įvairiose vietovėse, fi
nansų komisija numato būsiant 
reikalinga ir tikisi iš pavienių 
aukotojų, organizacijų ir rėmė- 
>'į bei mecenatų surinkti 160,000 
dol. Finansų telkimas, kaip iš 
pranešimų aiškėjo, esąs kiek pa
vėluotas, . bet nesąs beviltiškai 
uždelstas. Chicagoje padaryta 
gera pradžia. Tolimesnis lėšų 
telkimas palengvėsiąs, kada jau 
plačioji visuomenė būsianti apie 
Kongreso eigą ir reikšmę atitin
kamai painformuota.. O tai jau 

I esą, didžiąja dalimi mūsų pe- 
' riodinei spaudai padedant, pa
siekta.

Diskusijas baigiant buvo su
tarta ir pareikšta, jog PLB sie
kia, kad mūsų jaunimo aktyvu
mas nesibaigtų kongreso užda
rymu, kad pakili jaunimo dvasia 
gaivinančiai paliestų visą jauni
mą ir kad jis išsilaikytų Lietu
vių Bendruomenės rėmuose.

Tolimesnėje posėdžio eigoje 
svarstyta eilė kitų bėgančiųjų 
organizacinių reikalų. Prisimi
nus praėjusią spaudos ir radijo 
dieną įvykusią Tabor Farmoje,

balsų dauguma sutarta panašios 
dienos rengimą šiais metais, jei
gu jos mecenatai p. p. Adamkai 
sutiks, perleisti l ietuvių Žurna
listų Sąjungai, kuri jau anksčiau 
yra tuo reikalu laiškais kreipu
sis į PLB valdybą.

Artimoje ateityje nenumaty
ta šaukti bendro PLB, JAV LB 
ir Kanados LB valdybų pasita
rimo, kaip tai buvo keletą kar
tų daryta praeityje.

Pirm. S. Barzdukui painfor
mavus apie posėdžių tarpe vestą 
susirašinėjimą, kuris iš dalies 
paryškino bendruomeninę veik
lą įvairiuose kraštuose, patvir
tinta praėjusių metų piniginė 
apyskaita, kurią parengė sekre
torius Ant. Gailiušis. Pajamų 
ir išlaidų pusėse stambiausią po
ziciją sudarė Pasaulio Lietuvis. 
Konstituciniai įnašai būtu bu
vę didesni, jeigu savo Įnašą bū
tų Įmokėjusi JAV LB. Iš visų 
kitų kraštų jų gauta 337.62 dol. 
JAV LB apylinkės 10'< solida
rumo mokesčio Įmokėjo 369.04 
dol. Pageidauta, kad apylinkės 
stropiau atsiskaitytų. A. L.

SKAITYK “NAUJIENASR - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

6

MutualFederi 
SavinqsandL'a

9

ta

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

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

REGULAR 
PASSBOOK 

. . ACCOUNT Per Annum

Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

NOW INSURED TO $20,000.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

today's FUNNY

© 1971 by HU, lac.

c* Thanx to 
Mont Hurtt 
Dollot, Ttxot

Todoy't FUNNY viU pcy |1.00 for 
eoch original "rirfunr" wood. Send goat 
to: Today's FUNNY, 1200 W«t Third 
St., Cleveland, Ohio 44113.

GiRLS

j

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

‘ UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

S

s

I

i:h
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

NA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 meteis TeL 421-3070

Istaigoc pietnoM kiemas automobiliams pastatyti
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda 'sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. ’ *^i
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Kiekvienam lietuviui reikia žinoti
Iki šių metų pradžios okupantas Vilniuje gerai šėrė 

specialią mūsų tautiečių grupę kiekvienam lietuviui, gy
venančiam laisvame pasaulyje, sekti. Užsienyje gyve
nančiam lietuviui yra užvesta kartoteka. Ten užrašomi 
ne tiktai turimieji jo adresai, bet įdedamas kiekvieno su
čiupto jo laiško nuorašas, jo pasakyta kalba, parašytas 
straipsnis ar padarytas bet koks viešas pareiškimas. Jei
gu sovietų agentai prieina, tai ten užrekorduojamas ir 
privatus pareiškimas. Vieniems jau sudarytos didelės by
los, o kitų užrašytas tiktai pats naujausias adresas. Šios 
žinios buvo renkamos pagal sovietų čekistų paruoštus 
planus ir instrukcijas.

Praeitais metais komunistų partijos vadovybė paju
to, kad šių informacijų neužtenka. Keli komunistai, nau
doję sovietų agentų surinktas žinias, padarė nepateisi
namų klaidų. Jie ne tiktai nušnekėjo, bet ir nusirašė. 
Partijos vadovybė priėjo išvados, kad reikia įvesti dar 
stipresnę užsienio lietuvių kontrolę. Bet kontrolė nebus 
įmanoma, jeigu nebus paruoštas didesnis specialistų skai
čius. Praeitais metais pradėti ruošti specialistai, o šiais 
metais jau pradėti vykdyti nauji planai. Vilniuje suda
ryta Užsienio ideologinių srovių tyrinėjimo probleminė 
taryba. Tai reiškia, kad bus sekami ne tiktai paskiri as
menys, bet bus sekama kiekviena laisvame pasaulyje vei
kianti lietuvių ideologinė grupė.

Sausio pabaigoje Vilniuje įvyko pirmoji šios “ideo
loginių srovių tyrinėjimo tarybos” konferencija. Ją pra
dėjo “akademikas” Vladas Niunka. Iš jo kalbos matyti, 
kad sovietų valdžia negali tenkintis vien deržimordiška 
čekisto veikla. Rusijoje ir rusų pavergtoje Lietuvoje už
tenka čekisto revolverio, bet užsienyje grasinimais toli 
nenueisi. Lietuvoje uždraudė laisvą spaudą, užčiaupė 
kiekvienam kitaip galvojančiam žmogui burną, bet už-, 
sienyje gyvenantieji lietuviai ne tiktai kalba, bet ir rašo. 
Tie jų rašiniai priverčia susirūpinti ne tiktai komunizmu, 
abejojančius, bet ir komunizmu pradėjusius susižavėti. 
Ypatingai komunistams yra kartūs Naujienose keliami 
faktai apie komunistų skelbiamus žodžius ir gyvenimo 
tikrovę. Komunistinis jaunimas nenori tikėti, kad dide
liu paminklu pagerbto komunisto Karoliaus Požėlos my
lima žmona pačių komunistų Minske būtų buvusi sušau
dyta, kad komunistų buvo nužudytatas geriausias jų lite
ratūros kritikas B. Pauliukevičius ir nudaigotas Pijus 
Glaveckas.

Okupantas nori surasti priemones neapginamai ko
munistų ideologinei pozicijai apginti Jis mato, kad Jo- 
kubkps, Andruliai ir net Bimbos Šitokiam darbui nebe
tinka. Jie nutarė pasiruošti specialistų, kurie galės “su
kirsti” užsienio, lietuvių ideologijas ir išnaikinti laisvų 
lietuvių veiklą. Naujai suorganizuota taryba turėtų būti 
priskirta prie sovietų policijos, bet užsieniams tai nepa
togus dalykas. Minėta taryba priskirta prie Mokslo Aka
demijos. Bet grynai policinė organizacija, turinti poli
tinius priešus naikinančių tikslų, nesiderina su jokia moks
lo šaka. Organizatoriai nutarė šią naujai suorganizuotą 
policinę tarybą priskirti prie Mokslo Akademijos prezi
diumo. Ji, aišku, priklausys nuo policijos, nors ir bus 
aprėdyta “mokslo” skraiste.

Be Niunkos, Vilniuje vykusioje konferencijoje pas
kaitas skaitė žiugždinės “istorijos” “mokslų” kandidatas 
Jonas Aničas. Filosofijos mokslų kandidatas A. Gaidys 
konferencijon sukviestiems policininkams skaitė paskai
tą apie “metodologinius liberalizmo antikomunistinių kon
cepcijų pagrindus”. Antanas* Balsys, kitas tokios pačios 
“istorijos” kandidatas, aiškino apie “reakcinės lietuvių 
emigracijos antikomunizmo propagandos stereotipus”. 
Svarbiausią pranešimą sukviestiems padarė čekistas Va
lerijus Portniaginas. Jis aiškino, ko valdžia laukia iš nau
jai sudarytos ideologinės tarybos.

Justinas Lazauskas nagrinėjo “totalitarinės teorijos 
ištakas”. Jam labai nepatinka, kad didelė laisvame pasau
lyje gyvenančių lietuvių dauguma komunistus tapatina su 
fašistais. Sukviesti “mokslininkai” turės įrodyti, kad yra 
skirtumas. Vieni žudė Oswiecime, o kiti Katyne. Vienų ir 
antrų buvo kitokį sumetimai, bet darbai tie patys.

Universitetą baigęs komjaunuolis A. Gaidys, Tiesoje 
išgiedojęs viršuje patiektas informacijas, parašė nuodais 
užtaisytą straipsnį apie laisvame pasaulyje gyvenančių 
lietuvių pasaulėžiūrų pavojų. Jis pripažįsta, kad užsienyje, 
gyvenančių lietuvių spauda ir jų ginamos ideologijos turi 
didelės įtakos į platesnes mases. Komunistai keliais atve
jais bandė tas pasaulėžiūras griauti, bet atgrubusiom ran
kom to nepajėgė padaryti. Į šį darbą bando įkinkyti aka
demikus. Jie, aišku, bandys ieškoti korespondentų ir už
sienyje besidarbuojančių akademikų tarpe. Komjaunuo
lis Gaidys'rašo:

“Pagrindinį antikomunizmo turinį sudaro kapi
talizmo apologetika, marksizmo - leninizmo falsifika
vimas, socializmo bei komunizmo sukūrimo teorijos 
ir praktikos šmeižimas, komunistų, partijų politikos 
iškraipymas. Antikomunizmas yra. svarbiausias idė
jinis politinis imperializmo ginklas”. (Tiesa, 1972 m. 
sausio 26 d. 2 psl.).) r
Marksizmą ir leninizmą falsifikuoja pati Maskva. Kas 

tuo netiki, tai tegu pasiskaito Maskvoje mokyto Mao Ce- 
tungo. Maskva kraipo ir partijos liniją. Jeigu nekraipy
tų, tai neturėtų deginti anksčiau leistų partijos istorijos 
knygų. Kai mes jiems primename šituos faktus, tai prieš 
mus organizuoja “akademikų” tarybas. Nemanome, kad 
“akademikam” bus lengviau, negu iki šio meto buvo po
licininkams.
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JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo' adresu: 

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
I - - - — ----------- - - -

kad dvasiniai spąstai, kai to
kiais sukaustoma siela, yra daug 
sunkiau benusikratomi kaip fi
ziniai; jis taip pat puikiai žino
jo, kad masalas, į tokius spąs
tus viliojantis, galvoti tingin- 
čiam daugumui yra autoritetas, 
šiuo atveju reziduojantis Vati
kano kalne Romoje. Neturint 
tikslo to autoriteto mažinti sri
tyse, kuriose jis gali būti ir yra 
naudingas, vieną karčią tiesą ta
čiau visą laiką tenka turėti gal
voje, kad jokia kita tauta pa
saulyje nėra tiek daug nuo Ro
mos popiežių nukentėjusi, kaip 
lietuviai ir kad popiežiai nuo ži
los istorijos iki šiai dienai ne
buvo ir nėra mūsų tautai drau
gingi... Velionis kun. Valadka 
žodžiu ir raštu ir keliomis, savo 
rašytomis knygomis stengėsi 
aktais iš senosios ir naujosios 
istorijos tatai lietuviams paro
dyti.

Jau pačioje trylikto šimtme
čio pradžioje, pradedant popie
žiumi Innocentu UI, kryžiais ir 
kardais apsišarvavę krikščioniš
kos katalikiškos Vakarų Euro
pos žmogžudžiai buvo Rymo po
piežių siundomi ir laiminami į 
žygius Prūsų lietuvių žudyti. 
Popiežius Honor! jus suteikė 
kryžiuočių talkininkams, einan
tiems “skelbti tikėjimą” Į Prū
sus, trejus metus pasilaikyti baž
nytines pajamas, gaunamas iš 
iki tol valdytų parapijų, o Prū
sijos vyskupui suteikė galią ka
ro žygių Į Prūsus dalyvius at
žymėti kryžiaus ženklu ir jiems 
suteikti tokius atlaidus, kokie 
tada buvo teikiami žygiuojan
tiems į kryžiaus karus Palesti
noje. Tas pats popiežius 1218 
metais jau kryžiuočių paverg
tai Prūsų lietuvių daliai “gany
ti” paskirtajam vyskupui Kris
tijonui pavedė suorganizuoti 
prieš lietuvius blokadą, kad jo
kia katalikiška šalis lietuviams 
neparduotų geležies, ginklų ir 
druskos.

KAS PERIMS VĖLIAVĄ 
UŽ LAISVĄ LIETUVĮ?

II

Istoriniai lietuvių tautos santykiai su Vatikanu
(Tęsinys)

Už laisvą lietuvį — velionis žemiškas bei dangiškas gėrybes 
kun. Valadka visą amžių laisvo dalindami visoje Europoje ver- 
lietuvio idealo siekė. Jis iš sa-' buojamiems maroderams, šauk- 
vo profesinės patirties žinojo,: darni juos j nebaigiamus karo žy

gius prieš lietuvius.
Popiežiai su mūsų protėviais 

šitaip elgėsi pasiteisindami, kad 
tie buvę pagonys, bet popiežiai 
nepasidarė Lietuvai ir lietu
viams geresni ir tada, kai Lietu
va buvo apkrikštyta ir apkrikš
tyta katalikiškai. Pav. per de
rybas su kryžiuočių ordinu 1414 
—1420 m. Vytautui reikalau
jant, kad kryžiuočiai pasitrauk
tų iš Klaipėdos krašto, derybo
se dalyvavę popiežiaus atstovai 
reikalavo, kad kryžiuočiams pri
klausąs ne vien žemaičių pajū
ris, bet ir visa Žemaitija! Kai 
Vytautas siekė per šventąjį Sos
tą gauti karaliaus karūną, po
piežius Martynas uždraudė vys
kupams Vytautą vainikuoti, taip 
pat uždraudė vokiečių impera
toriui Zigmantui padėti Vytau
tui apsivainikuoti, nes popiežiaus 
nuomone Lietuva priklausanti 
Lenkijai.

Popiežiai kenkė Lietuvai ir 
visai lietuvių tautai ne tik isto
riniais, bet ir naujaisiais, ir pa
čiais naujausiais laikais. Užten
ka prisiminti Lietuvos ir Vati
kano santykius nepriklausomy
bės metais. Kai vos atgimu
sios lietuvos • delegacija 1919 
metais atvyko į Vatikaną pra
šyti popiežiaus, kad pripažintų 
nepriklausomą Lietuvą, gavo at
sakymą, kad kol didžiosios vals
tybės pasisakys dėl Lietuvos 
•ateities, popiežius negalįs daryti 
kokių nors sprendimų”.

O kokia buvo popiežiaus lai
kysena dėl Lietuvos sostinės 
Vilniaus, dėl 1919 metų spalio 
9 dienos, Pilsudskio Įvykdyto Su
valkų sutarties sulaužymo ir 
Vilniaus pagrobimo. Buvęs po
piežiaus. legatas Lenkijoje kar
dinolas Ratti, patapęs popie
žium Piju XI darė viską, kad 
tik Lietuva būtų prijungta prie 
Lenkijos. Pagaliau paskutinis 
iš visų valstybių 1922 m. lapkr. 
mėn. pripažinęs Lietuvos nepri-1

Popiežius Aleksandras IV 
1260 m. suteikė teisę kryžiuo
čiams per savo kunigus skelbti 
įvairiuose Europos kraštuose 
kryžiaus karo žygį prieš lietu
vius ir savo tų metų sausio 25 
dienos bule Lietuvą pavedė kry
žiuočių ordinui; bereikėjo ją už
kariauti! O popiežiai Grigalius 
IX, Aleksandras IV visą savo 
popiežiavimo laiką daugiausiai 
praleido laimindami ir visokias

Užrašas "Down" ir atrodo, kad žmogus 
krinta žemyn. Iš tiesy, jis keliasi 
aukštyn, pakeitęs perdegusias lempu

tes viešbučio iškaboje.

klausomybę popiežius atsiuntė 
savo pasiuntiniu arkivyskupą 
jėzuitą Zechini, aršų Lietuvos 
priešą ir Lenkijos bičiulį, kurs 
už savo pragaištingą veiklą Lie
tuvos žūtbūtinėje byloje su Len
kija dėl Vilniaus buvo Kaune 
per protesto demonstraciją ap
mėtytas pagedusiais kiaušiniais 
ir iš Lietuvos išvarytas! Kai 
Lietuvos pasiuntinys Vatikane 
norėjo įteikti Lietuvos protesto 
notą dėl Vilniaus krašto prisky
rimo prie Lenkijos bažnytinės 
provincijos, tai Vatikanas atsi
sakė notą priimti ir Lietuvos pa
siuntinį pareikalavo atšaukti.

(b. d.) J. Pr.

— Vilniuje, praėj. metų gruo
džio mėn. vidury respublikinėje 
bibliotekoje' įvyko V. Mačernio 
kūrybos vakaras. Apie poetą pa
sakojo kritikas Vyt. Kubilius, 
mokslo draugai Pranė Jakimai- 
tienė jr poetas Eugenijus Matu- 
zevičius. Mačernio eiles skaitė 
konservatorijos studentai. (E)

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

ALGIRDAS GUSTAITIS

KAIP SUSIPAŽINAU SU
PROF. DR. Z. IVINSKIU

Mūsų istoriko atminimui
3

Maistas buvo pagamintas. Skaniai pa
valgėme. Profesorius atsiprašė, nes jam 
reikėjo vykti traukiniu Į Italiją. Tuo tar
pu atvyko Valteris Banaitis su auto. Visi 
trys sėdome į mašiną, nuvežė prie trauki
nių stoties. Pakeliui Įvairiai kalbėjomės. 
Prašiau, kad savo istoriniuose raštuose 
atkreiptų didesnį dėmesį seniesiems prū
sams, senajai prūsų religijai, buvusiems 
prūsų (lietuvių) kariuomenės pulkams 
Prūsijoje. Tais reikalais mes turime be 
galo mažai medžiagos, lietuviai tų temų 
beveik nežino.

Maloniausiai atsisveikinome. Vėl ap
gailestavo, kad atvykau tokiu nepatogiu 
laiku, pageidavo netrukus vėl susitikti, 
man palinkėjo gero darbo plie Lietuvos že
mėlapio bei raštų parengimo.

Likęs su Valteriu Banaičių buvau dar 
kelias valandas jo svečiu. Jis geras ir karš
tas lietuvis. Davė man labai naudingos me
džiagos. kurios dalį pasiėmiau su savimi, 
dalį išsiunčiau iš Aachen pašto ir... din
go-

Grįžęs į JAV 1968 Rugsėjo 8 d. parašiau 
laišką:

“Didž. Gerb. prof. dr. Z. Ivinskis,

leiskite nuoširdžiai padėkoti už Jūsų 
nuoširdumą, retai malonų sutikimą ir pri
ėmimą Bonnoje, prieš keletą savaičių man 
tenai atsilankius. Tatai visada atsiminsiu.

Vokietijoje lankiausi kai kurių vokiečų 
šeimose. Peržiūrėdamas jų knygas, užė
jau šiuos leidinius, pasigailėtinai melagin
gomis žiniomis apie Lietuvą:

Bertelsmann Volslexikon. Herausge- 
geben von der Bertelsmann Lexikon - Re- 
daktion. Mit uber 4000 Abbildung. etc. 
1956. 1886 psL Apie Lietuvą vos 16 eilu
čių, ir jos visos tendencingai klaidingos.

Taip pat:
Das Bertelsmann Lexikon in Vier Ban- 

den. G. Bertelsmann Verlag, 1958. II t. Lie
tuvą niekinančios informacijos. Jie rašo: 
Jeder Neudruck is neu bearbeitet. Tai gal 
sekančioj laidoj netikslumus atitaisytų.

Didž. gerb. dr. Ivinskis, gal malonėtu
mėt jiems pasiųsti teisingą Lietuvos ap
žvalgėlę, su deramu Lietuvos herbu ar 
pan.

Gal pavyktų užeiti prof. dr. H. von Gla- 
senapp knygų? Jisai, remdamasis antro
pologiniais duomenimis, gudus priskiriąs 
baltų, ne slavų, grupei”.

Laiškas buvo ilgesnis.
Atsakymo negeveu, bet kiek vėliau at

siuntė vokišką leidinį su jo tenai paskelbtu 
apie Lietuvą straipsniu. Ant leidinio buvo 
gražus man įrašas.

1971 metais Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija prof. dr. Z. Ivinskiui paskyrė 1.000 
dol. premiją, jam parašiau sveikinimą 

(nuorašo neturiu, parašiau ranka). Man 
ypač patiko teisingas dr. Ivinskio pasisaky
mas jau senokai mirusių mūsų tautos as
menybių adresu, kuriuos kai kurie persis
tengiantieji lietuviškai kalbantieji bei ra
šantieji (ir tokių raštai spausdinami netgi 
nugarė tuose leidiniuose!) linkę paniekin
ti; matykis, koks aš gudrus ir protingas — 
su dulkėmis sumaišiau mūsų tautos gar
binguosius, taigi, ar nesu garbingesnis ir 
pilnas kritikos rašėjas bei istorijos kūrė
jas. ..

Prof. dr. Z. Ivinskis jo pagerbimo proga 
parašė:

“Tarkime čia pora žodžių apie tuos žy
miuosius veikėjus gydytojus, žmonių kal
ba “daktarais” vadinamus.

Štai Jonas Basanavičius, kuris šalia ša
šo profesijos atsidėjo tirti lietuvių kilmei, 
rinkti tautosakai, organizuoti lietuvių 
mokslo įstaigą “Lietuvių Mokslo Draugi
ją” . Jis dalyvavo politiniame gyvenime 
Didžiojo Vilniaus Seimo metu 1905-ais. Jis 
rašė eibę straipsnių lietuviškais reikalais 
ir galop visą savo veiklą apvainikavo Va
sario 16-sios Akto pasirašymu. Romantiš
kai link savo krašto praeities nusistatęs, Ba 
sanavičius rado laiko užsiimti ir Lietuvos is 
torija. Remdamasis ordino kronikomis, jis 
aprašė, pavyzdžiui, dramatiškus epizodus, 
kaip lietuviai herojiškai nuo kryžiuočių sa
vo pilis gynė. Basanavičius aprašė 76 seno
vės lietuvių pilis ir baigė savo rašinį pamo
komomis išdavomis jaunajai lietuvių kar
tai:

“Jei Lietuva iki šiai dienai gyva dar li
ko, tuomi mes kalti esame mūsų garbin
gų prosenių stiprybei bei pražilusiems mū
sų piliakalniams... Guodokite tad savo 
piliakalnius! Atsimindami mūsų senelių 
veikalus, tą visą kraują, kursai už liuosybę 
mūsų tėviškės, mūsų brangios kalbos 
pralietas tapo, rūpinkimės, ir mes, prabo
čių paveizdą sekdami, visuomet būti tik
rais lietuviais, mylinčiais savo nuvargintą 
tautą, savo žemę ir tą puikią kalbą!”

Štai turime toliau Joną Šliūpą, tokią 
kontraversinę asmenybę, šakotą savo veik
la. Šliūpas yra palikęs neišdildomų pėdsa
kų tiek Lietuvos, tiek amerikinės mūsų 
išeivijos istorijoje..Ir t. L

Toliau labai teigiamai pasisako apie 
Vinca Pietarį, Vinca Kudirka.

“Šie keturi vyrai įėjo i mūsų tautos is
toriją tuo, kad jie nepasitenkino sava gy
dytojo profesija, o ją pralaužė ir ėmėsi 
kurti dvasinės kultūros vertybių: literatū
ros (Pietaris, Kudirka), kalbotyros ir tau
tosakos (Basanavičius)), publicistikos 
(Basanavičius, Kudirka, Šliūpas). Nebuvo 
užmiršta ir Lie tn vos istorija (Basanavičius, 
Šliūpas). Visi jie, gydytojai, jautė, kad 
vieni gamtos mokslai nepatenkins žmo
gaus asmenybės, nes vieną gamta ’ jokiu 
būdu neišsemia žmogaus būtybės. Todėl 
jie ir žengia toliau, žengė į savo tautą ir 
tuo pasiliko amžiams jos istorijoje”.

(Iš: Prof. Zenono Ivinskio-laiškas jam 
skirtos premijos proga. “Draugo’’ antroji 
dalis, 1971. XI. 13 d.).

Nuo savęs noriu pridėti: Neniekinki
me savųjų autorių, asmenų, asmenybių, jų 
raštų. Nešokime per greitai jų kritikuoti 
vien todėl, kad jie palankiai rašė apie lie
tuvių tautą, apie jos senąją praeitį ir kt. 
Po kelių dešimčių metų svetimieji pradeda 
pritarti dr. J. Basanavičiaus anais laikais 
paskelbtom idėjom, kurias keliasdešimt 
metų per daug kritiškai mūsiškiai nuožmiau 
šiai bandė suniekinti, nes... buvo per daug 
teigiamai parašyta apie lietuvių tautą... 
Užuot puolus bei niekinus savus, rašančius 
lietuviams palankiai, vertėtų visomis jė
gomis šokti ir niekinti svetimuosius, mela
gingai rašančius, niekinančius senąją lie
tuvių tautos praeitį, ar netgi dabartinius 
lietuvius. Mes turime pakankamai sveti
mųjų, norinčių mus iššaudyti. Savus šovi
nius pakreipkime savųjų ginti, ne savųjų 
žudyti.

Lauksime nespausdintų dr. Ivinskio 
raštų, užrašą ir kt. paskelbimo.

(Pabaiga)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
JN AJJ J IENA S’*

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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>CL ANNA BAISŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

loiS W. 43rd STREcT
Ofiso t»l»f.: PRospoct 8-3229
Rrad. r»l»f.: WAfbrook 5-507S

K&sdjgn nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
mo 7 iki & vai. vak. Treč. uždaryta.

Raz. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Putoki Rd. (Crawford

Medical Building). Tai. LU 5-6446
Priima ligonius pakai ausi tarimą

• Jei neatsiliepia, ssamoinu 374-8U12

Talafu PRospact 8-1717

DR. £ BIE21S '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadienini* 
Treciad. ir sekmart. ofisas uždarytas.

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phona: RE public 7-7868

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ

v CHIRURGIJA
Talaf. 695-0533

Pox Valley Medical Cantor
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, tree 

ir sesuo. tiktai susitarus.

Raz..- GI 8-0873

DU W. EISiN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kadžio Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti ML 3-0001.

ROCKFORD, ILL
AL B-nės šampano vakaras
Šį šeštadienį, vasario 5 d., Lie

tuvių klubo puošnioje salėje ren
giamas A. L. B-'nės šampano va
karas.

Tos rūšies parengimas yra lai
komas tradiciniu ir paprastai 
pasižymi jaukumu.ir nuotaikin
gumu.

Tenka pasakyti, kad Rock- 
fordo B-nės skyrius yra ne tik 
labai veiklus, bet ir sugeba pa
laikyti glaudžius ryšius su ki
tomis organizacijomis. Jis, sa
kysime, nesistengia “perauklė
ti” Altos, kaip tai daroma kitur. 
Vadinasi, jis dirba savo darbą, 
nebandydamas nurodinėti ki
tiems, ką jie turi daryti.

Tad ir Bendruomenės rengia
mas šampano vakaras bus ypa
tingas. Dedamos visos pastan
gos salę išpuošti kaip galima gra
žiau. Stalai bus patraukliai pa
ruošti ir papuošti (su gėlėmis). 
Ne tik bus šampano, bet taip pat 
ir vokiško alaus, škotiško gėri
mo, kanadinės ir kt Apie va
karienės patiekalus nėra reika
lo ir kalbėti, — jie bus skonin
giausiai paruošti. Su šypsena 
patarnaus jaunos ir grakščios 
lietuvaitės. Iš Chicagos atvyks 
išgarsėjęs orkestras, kuris 
trauks lietuviškus ir europiškus 
šokius.

Tai štai kas numatoma Bend
ruomenės šampano vąkare. Bū
tinai reikia jame dalyvauti. Tad 
prosykime švarkus ir blizginki
me .batus. Būtinai paremkime

mūsų garbingą orgaiūziciją sa
vo atsilankymu. Kviečiami lie
tuviai ir iš apylinkių, žvalgas

EAST CHICAGO, IND
Lietuvių medžiotojų ir 

meškeriotojų klubas
Lietuvių parapijos salėje sau

sio 22.d. įvyko East Chicagos 
Lietuvių medžiotojų ir meške
riotojų klubo metinis narių su
sirinkimas. Susirinkimas praė
jo pakilioje nuotaikoje, su vai
šėm ir gyvoms diskusijoms. Su
sirinkimo pagrindinis tikslas 
1972-ms metams valdybos su
darymas ir naujų narių prira
šymas.

Klubas reiškėsi mūsų narių 
gausiu įstojimu. Taip’ pat ne
pasitenkina vien sporto veikla. 
Klubas reiškėsi kultūriniame ir 
politiniame gyvenime. Skaitlin
gai dalyvauja ALT minėjimuose. 
Vasario 16 proga kasmet per 
vietinį ALT skyrių minėtas klu
bas skiria auką Lietuvos laisvi
nimo reikalams.

East Chicagos medžiotojų ir 
meškeriotojų klubas šiems me
tams išrinko valdybą. Valdyba 
pareigomis pasiskirstž taip: pir
mininkas K. Čiurinskas, vicepir
mininkas L. Laucevičius, sekre
torius J. Liubinas, kasininkas A. 
Špokas, valdybos narys A. De
gutis. Minėta valdyba turi daug 
gražių užsimojimų''šiems me
tams. Susirinkimo dalyvis

Senas filmų aktorius Mickey Rooney, pradėjęs karjerą jaunuolio ro
lėse, naujame filme "Pulp' vaidina Hollywood© gangsterio vaidmenį.

grafiniai straipsniai apie tris žy
mius lietuvius lakūnus — Pau
lių šaltenį, J. Pranaitį (Connec
ticut valst. aviacijos inspekto
rių) ir J. Tamošaitį (J. P. 
Thomson), lėktuvų konstrukto
rių. Yra visa eilė įdomių straips
nių atsiminimų; užbaigai šešių 
mirusiųjų — K. Šimkaus, J. 
Vaičiaus, S. Mockūno, F. G. 
Daužvardžio, I. ĮJurgėlo ir A. 
Karpio nekrologiniai paminėji
mai.

Žurnalas (kaina $3.50) gauna
mas adresu: Bronė Gustaitienė, 
6602 S. Fairfield Ave., Chicago, 
IR. 60629.

LIETUVIŲ DIENOS, 1972 m. 
sausio nr., skirtas Lietuvos Ope
ros primadonos Vincės Jonuš- 
kaitės 70 metų amžiaus sukak
čiai pagerbti. J. P.

GRADFNSKAS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valando*- 
gražiausios gėlės ir vainikai anco 

pią papuošimai ir sezoninė? 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/tj 
5525 So. Harlem Ava, — 586-1220 

i[GUž AUSKŲ" 
GĖLES VISOMS PROGOMS

i BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR S4M33 Ir PR MIS34
V- ----- ----- --------

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71$t STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta- 
OMniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus. /
Trečiadieniais uždaryta. .

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71st St. — Tol. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses’"
VaL 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 telof.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

IŠPARDAVIMAS 
j BAIGIASI 2. 15. 72

KAINOS SUMAŽINTOS NET
|. ‘ $200.00

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

S---- -- --------------------------—

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Laidiniai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063 
— —

r MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tai.: 925-W6

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

uždaryta.
- Raz. taU WA 5-309*

~ 1,1
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
- 1490 kiL A. M.

; . ’ i
j Lietuvių kalba: kasdien nuo- pirma 
‘ dienio iki penktadienio 11—12' 
i vai. ryto. — šeštadieni iff sek

madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL .
r ryto.

į Tai..* HEmlock 4-2413
I 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

I; CHICAGO. ILL. 60629

4' -------s----------------------7

Atsiųsta paminėti
PLIENO SPARNAI. Metraš

tis, 1971 m. Nr. 2—3,152 psl., di
delio formato žurnalas - knyga, 
leidžiama Amerikos Lietusių 
Aero Klubo Čikagoje Lietuvos 
karo aviacijos 50 nietti sukak
čiai paminėti. Redaguoja vete
ranai, buv. Lietuvos aviatoriai 
V. Peseckas ir E. Jasiūnas. Gau
siai iliustruota tekste retomis 
nuotraukomis iš Lietuvos avia
cijos ir istorijos; žurnalo virše
lyje yra pačių pirmųjų Lietuvos 
Oro Linijos lėktuvų nuotrauka 
Aleksoto aerodrome, Kaune.

Visų turinyje tilpusių straips
nių, nors jie nemažai įdomūs ir 
ne lakūnams, čia suminėti, de
ja, neįmanoma, tad nors keletą:

J. šešplaukio: Kaip bolševikai 
okupavo Kauno aerodromą;

V. Pesecko: š-1. — Tas vienos 
raidės (Š) ir vienos skaitlinės 
(I) antraštė reiškia vieno dar 
1921-22 metais lietuvių aviato
rių išrasto sportinio lėktuvėlio 
pavadinimą. Bendrai žurnale 
daug Įdomios medžiagos apie 
lietuvių lakūnų originalius ban
dymus ir išradimus bei pageri
nimus skraidymų ir skraidymo 
priemonių srityje.

To paties autoriaus dar keli 
straipsniai, kurių vienas bendrai 
apie orinį susisiekimą Nepri
klausomoj Lietuvoj.

Dr. V. Tauro: Karo aviacijos 
medicina Lietuvoje.

Edmundo Jasiūno: Lietuvių 
aviacinė veikla išeivijoje ir bio-

VASARIO 16 ROSELANDE
šiemet Roselande Vasario 16 

-sios. šventės minėjimas įvyks 
šio vasario 20 dieną ir tik pa
rapijos bažnyčioje, 10809 So. 
State St., iškilmingomis pa
maldomis. šv. Mišias už žuvu
sius už Lietuvos laisvę inten
cija laikys ir šiai šventei išskir
tiną pamokslą pasakys žino
mas paskaitininkas kun. Alfon
sas Grauslys.

Pamaldų pradžia lygiai 10 
vai. ryto. Antroji - bažnytinė 
rinkliava klebono kun. Prano 
Lukošiaus skiriama Lietuvai 
laisvinti. L. Bendruomenės 
apylinkės vadovybės paminė
tam . tikshii bito . renkamos au
kos aukų lapais tautiečiu gy
venamose vietose bei kitose jų 
subuvimuose.

Apylinkės vadovybė malo
niai prašo ir tvirtai tiki, kad 
visi tautiniai susipratę lietu
viai, dar ir dabar tebegyvenan 
tieji Roselande ir jo apylinkė
se, gausiai atsilankys i šios mū
sų tautos Didžiosios šventės 
minėjimą ir savo aukomis pa
rems Lietuvos laisvinimo dar
bą.

Tam kam yra brangi ken
čianti tėvų žemė Lietuva — tas 
tą dieną tenepasilieka užsida
ręs namuose ir būtinai turi da
lyvauti Vasario 16-tosios minė
jime parapijos bažnyčioje.

LB Apylinkės Vadovybė

Stebuklai darosi pašte
Daug Įvairiausių istorijų 

apie mūsų pašto darbą teko gir

dėti ir skaityti. Jų visų nesu
minėsi. Bet šiuo metu vienas 
West Lawn apylinkės gyvento
jas patyrė tikrai nuostabų atsi
tikimą. Gauna jis oro paštu 
siųstą iš Bostono laišką. Vokas 
atviras, lyg prakirptas. Užkli
juojamo liežuvėlio visai nėra. 
Kad neiškristų iš vidaus lape
liai, ' vietinio pašto uždėta 
juostelė skersai. Uždėta pa
staba sako, kad laiškas buvęs 
gautas netvarkoje. Kas jį ati
darė ir kodėl neaišku. Juk 
siuntėjas tai tik jo taip neiš
siuntė. Anot pašto viršininko, 
kas nors norėjęs pažiūrėti, kas 
yra viduj.

Tai vienas, galima sakyti, be 
veik stebuklas.

Bet čia tik pradžia. Toliau 
gavėjas patyrė tikrai neįtikė
tiną dalyką. Paėmė tą taip nu
kamuotą vargšeli laišką, varto, 
žiūri, o iš vidaus tabaluoja bal
ti laiško lapeliai ir__ žiūri
žmogus ir netiki savo akimis 
— žalias dvidešimties dolerių 
banknotas... Tikras, neapdai 
rūmas ir... nepavogtas. Dre
bančia širdimi pradeda laišką 
skaityti: gal buvo koks šimtas, 
o čia vienas užsiliko tik per ne
apsižiūrėjimą ? ... Ne! Tiek 
ir turi būti...

Tai kas dabar gali pasakyti, 
kad pašte blogi tarnautojai?...

Susijaudinęs žmogelis nuėjo 
i paštą padėkoti, kad niekas.... 
nepavogė.

O pašto viršininkas tik pa
klausė, ar ir vėl siųs taip pini
gus?

Aišku, ne. A. Baltušis

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— SLA 134-tos MoterŲ kuopos susi
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

— Chicagos Lietuviu "Kęstučio" Pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, vasario mėn. 
6 d., 1:00 vai. p; p: Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd St Prašoma na
rius skaitlingai dalyvauti, nes turi 
būti išrinkta valdyba 1972 metams. 
Prašoma įsidėmėti, kad nario mokes
tis bus priimamas tik išrinkus naują- 
valdybą. Be to, susirinkime bus pra
nešta apie klubo finansini stovį ir pa
tiektas knygų patikrinimo raportas.

Valdyba
DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktike, spec. MOTERŲ ligos 

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

OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiadL 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
klala 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Resfd. tėtei'.. Glbson 8*6195

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

~ p. Šileikis, o. p.
ORTHOPtDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba ko|omi 

* (Arch Support*} ir t. L
YaL: D—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—i. 
tZ5O Weft 63 rd St., Chicago, III. 6OA24 

PRoepact 8-5G84

help your- <*> 
heart fundV 
help your HEART
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POEZIJOS VEIKALAI

Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėrms ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. S2.00.
5. Butkų Juzė, EILERASčIAf IR RAŠTAI. 155 psL S1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kama $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00;

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
■ išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
^Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. S2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. S1.00.
15-. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psl,, S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga 152 psl S2.50.
17. Petras Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl. S1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psL $3.00.
22. Joms Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

J5 psL S1D0.
24. Adomas Jasasr BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, praSomc atsilankyti į Naujiem 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL,- Chicago, Ill. 60608

IBBIliaillSIIISilIIIlIBBBBBBBEBBBBBBBmbfl

► GEROS DOVANOS . I
tios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su

didelėmis nuolaidomis: 
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________  $3.00
Minkštais viršeliais tik _________________________ S2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik __ __________ ____________________  $1 -50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį.

'NAUJIENOS, 

1739 SO. HALSTKD ST, CHICAGO 8, ILl.
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PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
VJ/Z 2533 W. 71st Street
y K a Teler.: GRovehill 6-2345-8
' & * 1410 So. 50th Ave., Cicero

I Telef.: TOwnhall 3-2108-9f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I" 11 ——— .....

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

> LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: Į

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID |

į '4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
s Tri.: YAri. 7-1741 -17«

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS C IENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

, VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

i

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE- Tel.: YAros 7-1133-1139 f

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667£
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

... ..... . - T “ 

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, DHnoia
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Lietuvių Fondo vajaus vakarienė
Sausio 16 d.. Jaunimo Gent- aliai, bus paskelbti Chicagos LF 

re buvo sušauktas Įvairių orga- vajaus bankete, kuris Įvyks va- 
pasitarimag sario 26 d. Inn Motion salėje, 

vajaus vaka-’Vajaus komitetų sudaro: A. 
Rėklaitis, N. Vengrienė, sol. St. 
Baras, K. Repšys, J. Mačėnas, 
K. Gervilas, J. J. Vasiukevičiai 
ir J, Masilionis. Kiekviena or
ganizacija yra**prašoma prisi
dėti paiinanj vienų stalų, jį 
užpildyti naujais nariais arba 
tais, kurie sutinka savo inaša 
padidinti.

LB Tarybos pirm. inž. V. Ka
mantus perdavė sveikinimus ir 
linkėjimus LB centro valdybos 
pirmininko Volerto ir kvietė 
visus prisidėti prie milijono už 
baigimo.

Dr. F. Kaunas pranešė, kad 
LF ruošia Grandinėlės koncer
tų, kuris Įvyks kovo 18 irl9 die 
nomis Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje. Dedamos pa
stangos, kad gausiai dalyvau
tų jaunimas, nes 19 dienų jau 
nimui bus specialus koncertas 
su perpus sumažintomis bilietų 
kainomis.

Diskusijų metu kalbėjo dr.

įnizMcijų atstovų 
, Lietuvių Fondo 
’aienės banketo reikalu. Su
sirinkimų pravedė LF valdy
bos vicepirm. pulk. A. Rėklai
tis, iškeldamas LF didelę reikš
mę lietuvių gyvenime. L F iš 
kapitalo nuošimčių skiria kas 
.metai didelę pinigų sumų, ku
rios didžiausių dali specialiai 
sudaryta komisija iš LF ir LB 
atstovų paskiria lituanistinėms 
mokykloms, o likusius pinigus 
padalina, pagal prašymus, kul- 

Jūriniams reikalams vykdyti 
ar išlaikyti. 1971 metais LF pa 
skyrė lO.(MK) dolerių. Todėl 

J<iekvieno lietuvio pareiga yra 
LF remti, Įstojant nariu su 
Įnašu. Pilnu nariu laikomas 
•asmuo, Įnešęs 100 dol. ar dau- 
-igian. Asmenys Įmokėję 25 dol., 
laikomi kandidatais, kol savo 
įnašus padidina iki 100 dol.
r Šiais metais tikimasi priartė
ji prie milijono arba ji užbaig
ai. 1972 metai bus skelbiami 
LF 10-čio vajaus metais. Ofici-

ARIZONOS PADANGĖJE
Phoenix lietuviai minės Vasario 16

PHOENIX, ARIZ., Lietuvių Amerikos Klubas, rengia Vasario 16 
dienos minėjimą sekmadieni, šių metų vasario mėn. 13 dieną Klubo 
salėje, 3720 W. Greenway Rd. North.

Po vėliavos pakėlimo nuo 12 valandos Klubo salė bus atidaryta „ 
pietums ir vaišėms.

Programa prasidės nuo 2 vai. popiet. Bus išstatyta Lietuvos pi
nigų ir pašto ženklų parodėlė, kurią rengia Phoenix gyventojai p. p. 
Tūbeliai, išstatydami savo naująjį rinkini.

Phoenix Lietuvių Amerikos Klubas kviečia visus Phoenix 
lietuvius ir svečius dalyvauti.

Su pagarba Antanas Ignotas

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

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

2 vai. po pietų 
AUDITORIUM THEATRE 

70 East Congress Street
Lietuvių tautos laisvės kovu sukakti 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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago,-HL «0«29. • TeL WA 5-2787 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai C erti fi kata L

V. VALANTINAS 
■ Į ■ ■!—■——

MOVING — Apdraustas pėrkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metę patyrimas.

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

154 pusi knysa. Kaina S1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo, laikotarpį negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruostos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne 
tolimą Lietuvos praeitį Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisinfBau- 

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į "Naujienas”, tai prašomas persiusti $1.50 čeki 

i arba Money Orderį pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:
NAUJIENOS

: 1739 SO. HALSTED STREFT, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiusime.

į — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, FEBRUARY 4, 1972

Tauras. I. Kerelienė, M. Babic- 
: kiciu
1 Vaišnys, SJ, 
Dauguma pritarė 
meninis kontaktas 
iš sėkmingiausių

A. Juškevičius, kun. J. 
Bultkas ir kiti, 

kad tik as- 
vra vienas 
• Į
būdu nau-į

jiem šimtininkams surasti. Be . 1 to, buvo g\’vos diskusijos kaip; 
reikia pritraukti jaunimų Į Lie-| 
tuvių Fondų, nes Fondas jiems j 
ir jų vaikams bus didelė para
ma išlaikyti lietuvių kultūrinį 
gyvenimą laisvame 

t SI.
pasaulyje 
Džiugas

vuzKovojame 
laidojimo teises

Švento Kazimiero Lietuvių ka
pinių sklypų sayininkų draugi
jos valdybos posėdis įvyko 1972 
m. sausio mėn. 20 dienų p. Gied
raitienės bute. Buvo aptarta ir 
apsvarstyta svarbių klausimų 
draugijos ir kapinių reikalu. 
Mechaninis kablys, kuris retkar
čiais naudojamas laidojimui, te
belaikomas kapinėse, laukia pro
gos, kada vėl jis bus pilnai pa
leistas į darbą. Visų lietuvių jis 
turi būti pašalintas iš kapinių. 
Kiekvieno lietuvio šventa parei
ga kovoti už savo teises kapinė
se, kad būtų laidojama pagal 
mūsų papročius ir tradicijas. 
Turi būti teikiama mirusiam 
•priderama pagarba taip, kaip 
buvo prieš kablio įvedimą.

Iš Algio Regio 1971 metų veik
los pranešimo paaiškėjo, kad 
praėjusių metų veikla buvo dar
binga ir sėkminga. Daug kas 
laimėta ir gauta iš aukštų dva
siškių pažadų, kad Švento Kazi
miero Lietuvių kapinių reikalas 
bus pertvarkytas. Š. m. veiklo
je finansiniams ištekliams papil
dyti, numatyta surengti rugpjū
čio mėn. 6 dieną gegužinę, Onos 
Bruzgulienės sodyboje.

Metinis draugijos susirinki
mas šaukiamas š. m. vasario 
mėn. 6 dienų, sekmadienį 2 vai. 
po pietų, Gage Parko Fieldhou- 
so salėje, Garfield Boulevard ir 
Western Ave. kampas. Bus ren
kama 1972 metų kadencijai nau
ja valdyba ir revizijos komisija. 
Susirinkime bus iškelta svarbių 
klausimų kapinių reikalu. Vi
sus lietuvius kviečiame susirin
kime gausiai dalyvauti. Vienin
gas darbas — mūsų laimėjimas.

Antanas Stakėnas

PATIKSLINIMAS
.xew

S-gos
Vakar dienos laidoje 

Yorko Liet. Dailininku 
telegramoje prof. A. Varnui, 
buvo pasakyta Albinas Biels- 
kus. Turėjo būti: Elskus.

kad
šlykštynės kine

Gyventojai skundžiasi, 
viename Marquette parko apy
linkės kine pradėjo nuolat ro
dyti paveikslus, kuriuos pava
dinti pornografiškais perma- 
ža. Tai tikros seksualinės 
šlykštynės, kurių detalizuoti 
net šiuo negyvu raštu nedrįstu 
— gali popierius pajuoduoti...

0 jaunutės mergytės sėdi su 
berniukais ir džiaugiasi “ne
regėtais” dalykais... Ir teatro 
savininko sąžinė spalvos nekei- 
čianti. Sako, juodas buvęs, 
juodas ir bus... A. Baltušis

TRUMPAI

— A. Indreikaitė ir R. Staniū- 
nas praves Vasario 16 minėjimų, 
kuris Įvyks vasario 20 d. 2 vai. 
Auditorium Theatre, 70 East 
Congress.

— L. M. K. F. Chicagos klubo 
visuotinis narių susirinkimas 
Įvyks 1972 m. vasario mėn. 13 
d., 3 vai. Jaunimo Centre 203 
kamb. Susirinkimo darbotvar
kėje dr. V. Sruogienės paskaita 
— istorinė tema, susijusi su Va-

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENES1NLMS 1SS1MOKEHMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

PETRAS KAZANAUSKAS, FreridenU*
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

JAUNYSTĖ PRASIDEDA NUO 100 METŲ
Sakoma yra, nesigailėsi anksti kėlęs, vėlai vedęs. Robert Koch, 100 metų 
"jaunuolis” Grassau mieste, Bavarijoje, šiomis dienomis vedė 77 metų nuo
taką Lena Kleine. Kas rodo, kad jaunam būti, ilgai gyventi nebūtinai rei

kia už Kaukazo važiuoti.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIAT AS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA |

J. BACEVICIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
sario 16-ja, naujos valdyvos pa
teiktų projektų svarstymas ir 
kt. Vaišės. Valdyba kviečia vi
sas nares ir viešnias. Atskiri 
pranešimai ar pakvietimai ne
bus siuntinėjami.

— Vladas šoliūnas, Čikagos 
Lietuvių Tarybos iždininkas pri
ima Vasario 16 d. aukas 3549 
West 57th Street: Chicago, Ill. 
60629.

— Čikagos Lietuvių Tarybos 
ruošiamo Vasario 16 d. minė
jimo globėjai yra: Dr. Vytau
tas Tauras, kun. Ansas Trakis, 
dr. Jonas Valaitis, Mykolas Vai- 
dyla, prof. Adomas Varnas, 
prof. Juozas Žilevičius. Jauni
mo atstovai: Daina Baraitė, 
Giedrė Čcpaitytė, Jūratė Jasai- 
tytė, Viktoras štuopys, Jonas 
Valkiūnas

— Jonas Jasaitis (pirm.) ir 
K. Radvila (org. reikalų vado
vas) sekmadienį dalyvavo Mel
rose parko LB apylinkės meti
niame susirinkime. Buvo iš
rinkta nauja valdyba, atstovus 
Į metini apygardos suvažiavi
mą susirinkimos Įgaliojo nu
matyti naujųjų valdybą. J. Ja
saitis tarė trumpų žodi.

— Gr. Giedraitytė, VI. Ilgi
nis, S. Gladišienė, Gr. Meiluvie- 
nė, Iz. Stončienė ir St. Vanagu 
nas mielai sutiko prisidėti prie 
piniginės paramos, telkiamos 
LB Vidurio Vakarų, apygardos 
valdybos Jaunimo Kongresui. 
Oficialiai pats rinkimo darbas 
bus pradėtas po didžiojo Vasa
rio 16 minėjimo, nors aukos 
bus priimamos jau nuo dabar 
spaudoje skelbiamose vietose.

— M. Šimkaus nekilnojamo- 
turto pirkimo ir pardavimo. 
Įstaiga Brighton parko lietuvių 
kolonijoje priims skirtas au
kas Jaunimo Kongreso reika
lams. Parama priimama jau 
dabar .

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba kviečia talkon 
visus, galinčius ir norinčius 
prisidėti prie lėšų telkimo Jau
nimo Kongresui. Norintieji 
prašomi registruotis telefonais: 
WA 5 - 6979 (Vaičiūnas), YA 7 
- 3964 Būga) ir WA 5 - 6182 
(Rožanskas).

— Jonas Laukaitis iš Gage 
Parko apylinkės susirgo. Gydo
si Masonic ligoninėje.

— Indrė Baužaitė, Rima Ka- 
žemėkaitytė, Liudas ir Ri-

Kuliavos, ’ Bronė Pliu- 
Neringa Vindašiūtė

tiks-
para-
Dau-

m a s 
raitė ir 
Įeina i Kenosha ir Racine apy
linkių jaunimo komitetą 
lu telkti lėšas ir kitokių 
mą Jaunimo Kongresui, 
gelyje vietovių, kuriose
na mažai lietuvių, paskiri as
menys Įsipareigoja padėti ir 
organizuoti talką. Mihvaukdb, 
Wise., apylinkėje tai sutiko at
likti Vita Aleksandriūnaitė ir 
Lilija Bulkaitytė.

— Lietuvių Vargonininkų ir 
Muzikų Sąjunga ruošia kompoz. 
Juozo Žilevičiaus 80 metų am
žiaus sukakties minėjimų ir 
knygos “Lietuvis Vargoninin
kas Išeivijoje” pristatymų vi-

FMUAS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

CENTRAL WISCONSIN
BY OWNER.

68-acre farm. New 3-bedroom ranch 
home. Small woods, springfed pond.

Write in English.
LEWIS DEEGAN, Rt. 2, 

GREENWOOD, WIS. 54437

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

(0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO 

TEL. GR 6-4421
6200 So WESTERN AVE

suomenei vasario 6 d. 4 vai. 
Jaunimo centre. Kalbės prof, 
dr. L. šimutis, dainuos sol. Al
vina Giedraitienė.

— John Machulskis iš Gage 
Parko apylinkės sėkmingai bai 
gė vakarinius kursus suaugu
siems ir išlaikė egzaminus Kel
ly aukšt. mokykloje. Dabar ten 
yra pradedamas tų kursų pa
vasarinis semestras.

— Monika Kripkauskienė, ku 
ri amerikiečių tarpe gerai ži
noma kaip gabi moterų vaka
rinių rūbų projektuotoja ir už 
tai apdovanota Įvairiais žyme
nimis bei dovanomis, vado
vauja “Jūratės ir Kastyčio” 
operos kostiumų paruošimui, 
kurie yra pačios Operos gami
nami. Malonu, kad. sol. M. 
Kripkauskienė vėl Įsijungė i 
Operą, kurioje ji yra dainavu
si Gildos , Margaritos, Micae- 
los ir Frasquitos partijas Rigo- 
letto, Fausto ir Carmen opero
se ir šiuo metu eina vadovau
jančias pareigas.

— Kai spalvota televizija atsi
rado, 14-kos colių paveikslų apa
ratas kainavo $1.200. Dabar 
aparatai kelis kartus pigesni ir 
— geresni, šiuo metu Gradins- 
ko krautuvėje vyksta išpardavi
mas. Kai kuriems aparatams 
kainos sumažintos net visais 
dviem šimtais dolerių. Išparda
vimo metu pas Gradinską kai
nos dar labiau sumažintos. Gra- 
dinsko krautuvė yra Čikagoje, 
2512 W. 47th St., tel. FR 6-1998, 
o jo skelbimas Naujienose kas
dien yra jau aštuoniolikti me
tai. (Pr).

♦ š. m. vasario mėn. 5 diena 
7 vai. vak. Įvyksta Brighton Par
ko Lietuvių Namų Savininkų 
Draugijos 10 metų Jubiliejinė 
vakarienė Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Įėjimas 5 dol. 
Bilietai gaunami Rumšos krau
tuvėje, 4359 S. Maplewood Ave.

(Pr.)

♦ šv. Kazimiero Lietuviu ka
talikų kapinių sklypų savininkų 
draugijos metinis susirinkimas 
Įvyks ŠĮ sekmadienį, vasario 6 
diena, 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
valo dalyvauti. Valdyba

(Pr).

DIDELIS 2 BUTŲ MŪRAS 
6 ir 7 kambariai su IV2 vonios kamba
riais, karšto vandens šilima gazu. 2 
mašinų mūro garažas, platus sklypas. 
Namas 30’ x 70’ dydžio arti Marquette 

Parko.
Mrs. RITNER, 434-4300 

McKEY & POAGUE, INC. 
3145 W. 63rd STREET

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitoki blankai.

LAIKRODŽIA1 IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiaviręas. 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

1 Tel. 436-7878

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

♦ Lietuviu Fonde įamžintas 
su pradiniu Įnašu -$200.00 a. a. 
kapitonas Pušneraitis Juozas,' 
miręs Chicagoje 1972. I. 26.

Aukojo: H. ir K. Šiliniai — 
$25.00. Po $20.00 — J. ir O. Ri- 
binskai, P. ir A. Rėklaičiai ir E. 
Venclovienė, po $10.00 — J. ir 
M. Guobužiai, K. Rimas, E. ir G. 
Songinai, A. ir H. Joniai - Januš
kevičiui, B. Kaselis, V. Genienė, 
J. ir P. Žitkai, M. ir L. Eringiai, 
E. ir A. Vestonai ir S. ir E. Mi- 

rentai, M. Rėklaitis ir S. Gal- 
buogis. LF adresas: 2422 West 
Marquette Rd., Chicago, Illinois 
60629. (Pr).

1972 m. — L. Fondo dešimt
metis. Užbaikime*milijonų! š. 
m. vasario mėn. 26 d. Čikagos 
LF vajaus k-tas rengia vakarų - 
balių Inn Motion salėje, 5820 S. 
Kedzie Avė., Chicagoje. K-tas 
kviečia Čikagos ir apylinkės lie
tuvius ir liet, organizacijas da
lyvauti ir ta proga įstoti į LF na
rius, o narius — savo įnašus pa
didinti. Vietas rezervuoti skam
binti: iki 4 vai. p. p. 927-9672, po 
4 vai. — 233-4345. Įnašus siųsti 
arba asmeniškai įteikti: LF būs
tinė, 2422 West Marquette Rd., 
Chicago, Ill. 60629, tel. 925-6897.

(Pr).

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

į LAIMINGI NAMAI
10 BUTŲ MŪRAS, apie $14,500 

nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

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

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai. 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu- 

ivai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,900.

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

8 KAMBARIU mūras, liuksus Įreng
ta virtuvė ir vonia, nauji karpetai, 

j puošnus beismantas. garažas, arti par
akas. Priims rimta pasiūlymą.
j 2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
1 mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
. 2 auto garažas. $29,000.

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

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

APYNAUJTS 2-iu butų gražus mūr. 
no 3 nu eg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500.

6 KAMB. MtJR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. ųazu. Marauette Parke. $21.500

• APYNAUJIS 1% aukšto mūr.. alum 
langai, šiluma gazu. įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. S36-5Q0.

GRABUS .4. BUTU mūr.. alum, lan
gai. karštų vandeniu, šild. gazu. mo
dernios- vofiios. ’ Mūr. garažas. Mar
quette Parke. S52.000. -
'VIRS 50 PĖDU .pločio, gražus kam- 

ainis sklypas. 2-jų butų namui. Oafc- 
'swn. Teiraukitės.
.LABAI GERAS 10 butų mūras. T 

automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEAT1NG CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau 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 , 
TEL.: VI 7-3447

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208’Zt W. 95th St.

GA 4-8654

SIMe Faw rue and Casualty Comoanv Į

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

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, Chlcepo, III 

TEI___  7763888
Anicetas Garbačiauskas.




