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LIETUVIU JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Nuo 1971 gruodžio 28 iki 1972 sausio 2 Konigswinteryje vyko 

Vokietijos lietuvių jaunimo sąskrydis. Pagrindinis tikslas buvo 
išsiaiškinti, kokios bus II-me Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese 
dalyvavimo sąlygos, kokie turėtų būti delegatai ir kaip jie tu
rėtų pasiruošti kongresui. Gruodžio 29 priešpiet vyko prane
šimai apie I-ąjį PLJ Kongresą. Referavo kun. J. Damijonaitis, 
kurį papildė stud. A. Šmitas.

15 VISO PASAULIO

Feodaliniu laikę Japonijoje (1603—1867) turtingi žemvaldžiai tarp savęs lenktyniavo, kas pasta
tys gražesnį parką, kas įrengs didesni sodą. Vienas didžiausiu ir gražiausiu iki šię dienu yra Rit- 
surin parkas Takamatsu mieste. Parkas turi 186 akrus žemės, kurioje yra šeši tvenkiniai ir 13 

kalvę. Paveiksle matomas garsus Naujojo Mėnulio tiltas.

ŠIAURĖS VIETNAMAS NENORI TAIKOS
HONG KONGAS. — Šiaurės Vietnamo vyriausybė atmetė 

paskutinius Amerikos pasiūlymus ir paskelbė savo pasiryžimą 
toliau tęsti karo veiksmus. Svarbus Hanojaus politbiuro narys 
Truong Chinh parašė straipsnį komunistų partijos laikraštyje 
Nhan Dan, išdėstydamas ten savo mintis karo ir taikos klausi

Vakare buvo pranešimai apie 
II PLJK, kuris įvyks nuo 1972 
birželio 30 iki liepos 15 ir susidės 
iš 3-jų dalių: a) pats kongresas 
(Čikagoje), b) studijų dienos 
ir c) stovykla (Toronto skautų 
stovyklavietėj Romuvoj). Kon
greso metu Čikagoje bus Tauti
nių šokių šventė. Uždarymas 
įvyks Toronte. Išsiaiškinus ter
minus ir, kiek jau žinoma, vie
tas, diskutuotos kongreso ir sto
vyklos programos. Taip pat ban
dyta surasti tinkamų referentų. 
Vienintelis rimtas sumanymas 
buvo siūlyti į referentus Vasa
rio 16 gimnazijos mokytoją V. 
Bartusevičių, M. A. Be jo nie
ko kito nebuvo rasta taip Vo-
kietijos lietuvių jaunosios kar
tos pajėgesnių inteligentų.

Gruodžio 30 visi suvažiavimo 
dalyviai palydėjo Į amžino po
ilsio vietą Bonoje prof. dr. Ze
noną Ivinskį. Vakare buvo dis
kutuojama studijų dienų pro
grama. Kiekvienas dalyvis tu
rėjo išsirinkti bent du punktus, 
kuriuos jis norėtu. arčiau pana
grinėti, jei būtų išrinktas de
legatu į H PLJK.

Gruodžio 31 priešpiet Įvyko 
VLB Jaunimo sekcijos susirin
kimas. Išrinkta nauja JS val
dyba, kuri tą pačią dieną po
piet taip pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkė dr. B. Paltarokaitė 
iš Mainzo, vicepirmininkas P. 
Veršelis iš Bonnos, iždininkas A. 
Šmitas taip pat iš Bonnos, sekre
torė Kr. Sutkaitytė iš Ochten- 
dungo ir reikalų vedėjas kun. 
V. Daminonaitis iš Buchschlago. 
Naujoji kontrolės komisija: V. 
Bartusevičius ir M. šiušelis, abu 
iš Romuvos.

Toliau JS susirinkime buvo 
nustatyti reikalavimai kandida
tams į delegatus H PLJK. Jie 
turi būti tarp 18 ir 30 metų am
žiaus Vokietijos LB nariai, mo
kėti lietuviškai bent susikalbė
ti ir būti daugiau ar mažiau pa
sižymėję Vokietijos lietuviškojo 
jaunimo veikloje. Vokietijai 
skirtus 19 kandidatų JS reko
menduos VLB Valdybai. Ji tars 
galutinį žodį, bet gali būti, kad 
kandidatus dar patvirtins ir 
VLB Taryba. Tikimasi, jog de
legatams bus apmokėtos kelio
nės išlaidos.

Naujuosius Metus suvažiavu
sieji sutiko pasidalinę į dvi da
lis: viena dalis liko Konigswin- 
tery, o kita išvyko į Beethoveno 
salę Bonnojė. Jiems grįžus, vi
si kartu linksminosi Konigswin- 
tery iki paryčių.

Sausio 1 priešpiet šv. mišias 
koncelebravo kunigai Br. Uu- 
binas ir V. Damijonaitis. Po
piet buvo peržiūrėta anketa, ku
rią turės užpildyti kandidatai, 
norį tapti delegatais į H PLJK

Vakare buvo svarstyta, kaip 
Vokietijos jaunimo delegatai tu
rėtų pasiruošti kelionei į JAV. 
Numatyta, kad per Atvelykio sa
vaitgalį netoli Fuldos įvyks jau
nimo vadovų kursai. Į juos bus 
kviečiami tik delegatai. Be to, 
“Jaunimo žodžio” redakcija iš
leis specialų kongresinį žurnalo 
numerį, skirtą pirmoje eilėje 
platinti JAV-bėse. Taip pat ne
trukus pasirodys ir reguliarus 
“Jaun. žodžio” numeris. Beveik

SPRINGFIELAS, Hl. — Sen. 
George McGovern (D., S. D.) 
savo kalboje Ulinojaus f armė
nų unijos susirinkime pareiš
kė, kad prezidentas Nixonas ir 
trys paties McGoverno bičiuliai 
demokratai kandidatai sen. Mus- 
kie, Humphrey ir Jackson, dėl jų 
laikysenos Vietnamo karo klau
simu turėtų būti diskvalifikuo
ti.

Jei jis pats būtų išrinktas pre
zidentu ir jei nebaigtų karo ir 
nesugrąžintų namo visų Ameri
kos karių, tai jis rezignuotų, pa-
sisakė senatorius McGovern far- 
meriams.

WASHINGTONAS. — Jung
tinės Valstybės ir Graikijos mi- 
litarinis režimas susitarė iš prin- 
ripo dėl Atėnų jūrų uosto Pi
raeus perdirbimo JAV šeštojo 
laivyno karo laivų buveinę.

Septintojo laivyno naikintu
vai jau “apgyvendinti” Japoni
joje ir administracija tiria ga
limybes įsteigti panašius uos
tus. Britanijoje arba Olandijoje , 
JAV-bių karo ^laivams, operuo
jantiems Atlanto vandenyne.

MASKVA. — Pasibaigus Egip
to prezidento Onwar Sadat trum 
pam vizitui paskelbtas neaiškus 
komunikatas, kuriame sakoma, 
kad Sovietų Sąjunga yra pasi
ruošusi teikti daugiau karinės 
paramos, tačiau pirmoje eilėje 
nori, kad būtų išspręsta krizė Vi
duriniuose Rytuose.

Vakarų diplomatų turimomis 
žiniomis, Kremlius aiškiai ne
patenkintas dėl Sadato negeisti
no vizito. Sovietų lyderiai nepa
tenkinti Sadato vizitu, kadangi 
mato jo norą karingus sentimen
tus taip pakreipti, kad atrody
tų jog SSSR skatina Egiptą.

Bendrai šio komunikato tonas 
žymiai švelnesnis už panašių ko
munikatą, išleistą pernai po Sa
dato vizito Maskvoje, kur aiš
kiai buvo pažadėta Egiptui duo
ti daugiau ginklų.

WASHINGTONAS. — Sena
tas paskyrė daugiau kaip 3 bi
lijonus dolerių kitų šalių para
mai (foreign aid), pridėdamas 
$75 milijonus Bangia Desh pa
bėgėliams šelpti. Už paskyrimą 
balsavo 45 senatoriai prieš 23.

Amerikos skautų 
62 metų sukaktis {p
WASHINGTONAS. — šį mė

nesį Amerikos skautų organiza
cija švenčia 62 metų sukaktį, 
kuri ateina vasario 8 d. Sąjun
goje yra 4.5 milijonai narių.

Ketvirtadienį New Yorke vice
prezidentas Agnew dalyvavo 
vietinių skautų susirinkime ir 
pasakė kalbą, kurioje gyrė 
skautų nueitą kelią ir darbus, 
ypač prižiūrint Amerikos aplin
ką, jos grožį. Netrukus skautų 
delegacija lankysis Baltuose Rū
muose pas prezidentą Nixoną.

visos jaunimo organizacijos yra 
pažadėjusios po straipsnį. Tiki
masi, kad ateityje “J. ž.” leidi
mas pagyvės.

Naujas filosofijos 
mokslu daktaras
Literatūros kritikas Vytau

tas Galinis praėj. metų gruodžio 
27 d. Vilniuje apgynė filologijos 
mokslų daktaro disertaciją. Joje 
jis išnagrinėjo naujas kryptis 
1917—1932 m. lietuvių litera
tūroje. Daktarinės disertacijas 
■1971 m. apgynė-30 mokslininku.

(E)

CHICAGO. — Airių respubli
kos pašto ir telegrafo ministeris 
Gerald Collins praleido 20 mi
nučių vizituodamas Chieagos 
miesto merą Richard Daley, pa
informuodamas jį kas dabar 
vyksta Airijoje.

Collins pareiškė, kad Airių 
respublika remia savo dabarti
nio ministerio pirmininko Jack 
Lynch, reikalavimą paleisti vi
sus nelaisvėn paimtus šiaurės 
Airijos kalinius ir atšaukti iš 
Airijos visus britų kareivius.

KEY BISCAYNE, Fla.—Pre
zidentas Nixonas čia atvyko pra
leisti savaitgalį studijuodamas 
pasiruošimus kelionei į raudo
nąją Kiniją, Prezidentas turi 
perskaityti 500 puslapių raštų, 
kuriuos paruošė jo patarėjas 
Henry Kissingehis.

Į jos namus įsilaužęs plėši
kas, apie 30 metų amžiaus ne
gras, užpuolė miegojusią Yayne 
15-metę dukterį Terry Ann. Iš
girdęs dukters riksmą, tėvas ir 
posūnis Samuel Bell įbėgo jos 
gelbėti, bet plėšikas, peiliu nu
dūręs Payne ir sužeidęs Bell, pa
bėgo.

WASHINGTONAS. — Jungt. 
Valstybės sutiko parduoti Izra
eliui apie 45 F-4 Phantom sprau- 
sminius karo lėktuvus ir 80 
Skyhawk lėktuvų. Anksčiau 
Washingtone buvo kalbama apie 
pardavimą tik 18 Phantom ir 40 
Skyhawk lėktuvų.

— Kauno muzikinis teatras 
(buv. Valst. Teatro patalpose) 
sezoną buvo pradėjęs lenko T. 
Dobžanskio muzikiniu veikalu 
“Karaliaus ložė”. Antroji prem
jera įvyko gruodžio 25 d., per 
Kalėdas — tą dieną pastatyta, 
A. Ragauskaitei režisuojant, 
amerikiečio Hermano muzikinė 
pjesė (miuziklas) “Hello Dolly”. 
Pagrindiniuose vaidmenyse: V. 
Blažys, S. RepeČkaitė, S. Viržo- 
nytė ir kt. (E)

Išniekinta Mykolo 
bažnyčia Vilniuje

Pastoriaus Richard Wurrn- 
brandto, buvusio komunistų ka
linio, leidžiamas mėnesinis biu
letenis “Jesus to. the communist 
world inc.” (The Voice of the 
Martyrs) 1971 m. 11 laidoje bu
vo paskelbęs išniekintos Vfl- 
niaus šv. MykUo bažnyčios nuo
trauką. Joje matyti bažnyčio
je eksponuoti sanitariniai įren
gimai, matyt, rodomi, žiūrovams.

Biuletenis — aiškiai antiko
munistinis ir skelbia daug ži
nių apie katalikų bei krikščio
nių persekiojimą komunistinės 
santvarkos kraštuose. Jo adre
sas: P. O. Box 11, Glendale, Ca
lifornia, 91209, USA. (E)

Plona knygelė 
apie sugrįžėlius

Vilniaus “Minties” leidykla 
neseniai išleido “Gimtojo Kraš
to” redaktoriaus pavaduotojo 
Jono Lukaševičiaus knygą “Re- 
emigrantai” (142 psl., 600 egz.) 
— propagandinėje knygoje pa
sakojama, kaip tie sugrįžėliai 
(daugiausia iš Pietų Amerikos) 
gyvena šių dienų Lietuvoje. Toji 
pati leidykla išleido Rimanto 
Skaisgirio “šiuolaikinės buržua
zinės filosofijos pagrindines 
kryptis” — aišku, tos kryptys 
vertinamos labai neigiamai...

(E)

— Virgilijus Noreika gruodžio 
mėn. vidury gastroliavo Rytų 
Vokietijoje. Jis dainavo opero
se : “Rigoletto”, “Tosca” ir “Ma
dame Butterfly” ir surengė solo 
koncertą Rytų Berlyno valsty
binėje operoje. Programoje bu
vo rusų, Vakarų Europos ir lie
tuviu kompozitorių kūriniai.

(E)

— Aktoriui Antanui Mackevi
čiui, gyvenančiam okup. Lietu
voje, neseniai sukako 70 m. am
žiaus. Jis jau 50 metų dirba 
Kauno dramos teatre. Mackevi
čius yra dirbęs ir režisūroje bei 
vaidinęs keliuose filmuose. (E)

— Lietuvoje minėta Stasio 
Sodeikos 75 m. amžiaus sukak
tis. St. Sodeika, vienas iš kelių 
brolių Sodeikų, teatre yra dir
bęs 34 metus, iš jo pasitraukė 
1957 m. (E)

Vasario 16 gimnazijoj
Bendrabutis jau po stogu

Naujasis mokinių bendrabu
tis Romuvos parke iškilo iki me
džių viršūnių, š. m. sausio 14 
d. 14 vai. prie jo susirinko Va
sario 16 gimnazijos kuratorijos 
pirmininkas V. Natkevičius, vi
cepirmininkas kun. Br. Liubinas, 
lėšų telkimo yajaus vedėjas tėv. 

■ Alf. Bernatbips, arch. Hutter’is,' 
mokytojai ir mokiniai į vainiko 
pakėlimo iškilmes.

Pradėjus kelti vainiką, žodį 
tarė gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius. Kreipdamasis į 
moksleivius, jis kalbėjo: “Sis 
pastatas skiriamas jums, čia 
galėsite patogiau gyventi ir mo
kytis, negu senoje pilyje. Ma
tote kylantį vainiką. Tai reiš
kia, jog namo statyba baigta. 
Iš vainiko žodžio daromas ir 
veiksmažodis: sakome, apvaini
kavo darbą, šiandien vainikuo
jamas pirmojo bendrabučio, pa
stato rentimas. Iki vasaros jis 
bus įrengtas, o ateinančių mok
slo metų pradžioje čia apsigy
vens mergaitės. Už šį bendra
butį esame dėkingi vokiečių vy
riausybei ir lietuv. aukotojams 
visame pasaulyje bei uoliajam 
aukų rinkėjui tėv. A. Bernato- 
niui”.

Baigdamas kalbą, direktorius 
pakartojo šioje vietoje jo tartą 
šūkį, šventinant kertinį akmenį 
1971 lapkričio 13: “Lai išaugi
na šis bendrabutis lietuvių tau
tai daug sąmoningų lietuvių!” 
Geriausia padėka bendrabučio 
statytojams bus ta, jei įgyven
dinsime šį šūkį.

Korys medaus, — tęsė savo 
kalbą tėv. Bernatonis, glostyda
mas barzdelę, — yra bendro bi
čių šeimos darbo vaisius. Ir mes, 
lietuviška šeima išeivijoje, tu
rime uoliai spiestis apie bendra
bučio statybą. Visi turime dirb
ti; mokytojai turi stengtis ge
rai mokyti, mokiniai pavyzdin
gai mokytis ir elgtis. Tada mūsų 
tautiečiai nesigailės aukų toli
mesnei statybai, žmonės seka, 
buvusių ir esamų mokinių elgesį 
ir iš jo sprendžia, ar verta rem
ti mūsų gimnaziją, ar ne. Taigi 
geras mokymasis ir elgesys lai
duos ne tik šio pastato užbaigi
mą, bet ir ateities užmojų įgy
vendinimą.

CHICAGA. — 49 metų Archie 
Payne, gyv. 5653 S. May st., šeš
tadienį, naktį mirė vos atvežtas 
į Englewood ligoninę.

mu. Tas straipsnis yra santrai 
mėnesį trečiame šiaurės Vieti 
Kalba buvo pasakyta, kai nutrū 
dr. Henry Kissingerio slapti pas

Daugiau dirba,
- mažiau bedarbių
WASHINGTONAS. — Vyriau

sybė labai patenkinta darbo biu
ro statistikos paskelbimu, kad 
sausio mėnesį Amerikoje buvo 
mažesnis nuošimtis bedarbių, 
negu jų buvo praeitų metų gruo
džio mėn. Bedarbių nuošimtis 
buvo 5.9%.

Nuošimčiai neparodo tikro 
vaizdo, nes, iš tiesų, bedarbių 
skaičius yra didesnis ir sausio 
mėnesį siekė 5.4 milijonus. Pa
didėjo Amerikos dirbančiųjų 
skaičius, kuris praėjusį mėnesį 
siekė 80.6 milijonus gyventojų. 
Palyginus dirbančiųjų skaičių 
su bedarbių skaičiumi, nuošim
tis išėjo sausio mėn. mažesnis, 
negu buvo gruodžio mėn.

Darbo sekretorius James 
Hodgson šitaip paaiškino padė
tį: “Jeigu žiūrėsime Į “baron- 
ką”, o ne į “baronkos” skylę, 
tai matysime, kad ekonomika

Bengalija įstos 
į britų bendriją

DACCA. — Naujoji Bengali
jos valstybė, gavusi Britanijos 
pripažinimą, svarsto įstojimo į 
britų tautų bendriją — komon- 
veltą klausimą. Neabejojama, 
kad Bengalija įstos į britų ben
driją, nes tą sumanymą remia 
bengalų tautos vadas šeikas Mu- 
jibus Rahman. Reikia atsimin
ti, kad paleistas iš Pakistano 
kalėjimo, Rahmanas pirmiausia 
nuvyko į Britaniją, o tik iš ten 
važiavo namo į savo tėvynę.

Bengalijos, kaip suvereninės 
valstybės jprip^žinimą, pareiš
kė dar Austrija, Belgija, Dani
ja, Suomija, Norvegija, Švedi
ja, Vakarų Vokietija ir Izraelis.

Auto darbininkai
remia sen, Percy

ČIKAGA. — Kongresmanas 
Roman Pucinski, demokratas, 
siekiąs senatoriaus vietos, labai 
nustebo ir nusiminė, išgirdęs, 
kad UAW (automobilių dari’o 
unija) nutarė remti ateinančiuo
se rinkimuose ne jį bet resp. - 
blikoną sent. Charles Percy. Uni
jų federacija neseniai išreiškė 
savo pritarimą Pucinskiui, ta
čiau automobilių unija tam ne
pritarė, pasrinkdama savo favo- 
ritiniu kandidatu — Percy.

Kongresmanas Pucinskis pa
reiškė, kad jis per 14 metų kon
grese visada palaikydavo darbo 
žmonių interesus ir jam labai 
keistas yra automobilių darbo 
unijos nutarimas remti respubli
koną Percy. Pucinskis pareiškė, 
kad unijos vadai gali planuoti 
vienaip, tačiau darbo žmonės 
vistiek balsuosią kitaip — už 
Pucinskį.

— Vilniuje neseniai išleistas
Antano Lyberio “Lietuvių - rusų klos vadovai įpareigoti daugiau 
kalbų žodynas” (895 psl., 40.000 rūpintis oro ir vandens švara, 
egz.), žymiai papildytas. Įpareigoti ir kiti... (E)

jo kalbos, pasakytos gruodžio
10 Tėvynės Fronto kongrese. 
Šiaurės Vietnamo diplomatu ir

Toje kalboje sakoma,” kad 
kova turi eiti diplomatiniame, 
politiniame inkaro frontuose, kol 
bus išvaryti visi agresoriai. To
je pačioje kalboje nurodoma ir 
su kuo Hanojus norės Saigone 
bendradarbiauti. Pietų Vietena- 
mo vyriausybėn numatyti tokie 
asmenys, kurie bus kontroliuo
jami iš Hanojaus. Kartu komu
nistų laimėjimas pranašaujamas 
ne tik Pietų Vietname, bet Lao
se ir Kambodijoje.

Penktadienį Amerikos Moks
lininkų Federacija paskelbė sa
vo slaptų tyrinėjimų raportą, ku
riame sakoma, kad Amerikos 
aviacijos puolimai šiaurės Viet
name negali turėti įtakos į Ha
nojaus pajėgumą tęsti karą. Tie 
tyrinėjimai buvo pradėti 1237 
m. Raportas sako, kad Hanojaus 
valia kovoti nepasikeitė. Priešin
gai, Amerikos lėktuvų puolimai 
sustiprinę socialini tautos audi
nį, pakėlę gyventojų paramą vy
riausybei, pakėlę kovos dvasią 
valdžioje ir gyventojuose, su
darę progą Hanojui apsirūpinti 
gynybos ginklais ir gyventojų 
apsaugos priemonėmis/ išmokę 
šiaurės Vietnamo gyventojus 
greit pataisyti svarbiausių ša
lies funkcijų veikimą.

Vokietijos moterys
Lietuvės moterys Vokietijoje 

yra susiorganizavusios į Lietu
vių moterų klubus, priklausan
čius pasaulinei Lietuvių moterų 
klubų federacijai. LMKF Vo
kietijos regionalinė valdyba š. 
m. sausio 10 paskelbė aplinkraš
tį. kuriuo visi moterų klubai ra
ginami pagyvinti savo veiklą lie
tuvybės išlaikymo ir artimo mei
lės puoselėjimo srityse.

Apžvelgiama kai kurių klubų 
pr. metų veikla. Hamburgo, 
Stuttgarto, Rastatto ir Mūnche- 
no moterų klubai suruošė arba 
žymiai prisidėjo prie suruošimo 
Kalėdų eglučių, šiuose miestuo
se liet, moterys rečiau ar daž
niau susitinka kavinėse pasi
dalinti naujienomis ir pasvars
tyti lietuviškosios veiklos klau
simų. Vienas svarbiųjų mote
rį! veiklos barų yra ligonių ir 
senelių lankymas.

Gamykla teršiav
Kėdainių orą

Kėdainiuose pastačius chemi
jos gamyklą, nepaprastai užter
šiamas oras, štai kuo “Komj. 
Tiesoje” (nr. 210) skundžiasi 
Kėdainių miesto keturi gyven
tojai: “Mūsų mieste oras labai 
teršiamas biochemijos gamyklos 
dūmais, nemalonus kvapas ver
žiasi iš valymo įrengimų, 22-23 
valandą mieste pasklinda tokia 
smarvė, jog reikia uždaryti ne 
tik duris, langus, bet ir plyšius 
kamšyti. Ir taip kiaurą naktį. 
Kada mes kvėpuosime švariu, 
nesuterštu oru?” — jie klausia.

Pareigūnai atsakė: padėtis 
stengiamasi taisyti, Chemijos 
kombinato, biochemijos gamy-
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LIETUVIU JŪRŲ 
SKAUTUOS ŽINIOS

Skyrių veda LJS-jos Vadija. Medžiagą siusti Vadijos Pirmininkui
— v. v. senj. Algiui Ankui, 2616 W. 69 St., Chicago, Ill. 60629.

Telefonas 776-8507"
1972 m. VIII-ji metai NR. 9 (125)

Lietuvių Jūrų Skautija 
jau legali organizacija

-Šiomis dienomis iš mūsų Illi
nois State sostinės Springfieldo, 
Secretary of State būstinės, su
silaukėme Lietuvių Jūrų Skau- 
tijos “įsipilietinimo” dokumen
to, kuris mūsų savarankiškam 
Liet. Jūros Skautijos sąjūdžiui 
suteikia šiame krašte legališku- 
mą.

Jau esame šiose skiltyse mi
nėję, kad Liet. Jūrų Skautija nuo 
pat savo įsikūrimo dienos, prieš 
maždaug 9-rius metus, iki kai 
kurių mūsų buvusių pervargu
sių ir rezignavusių vadovų-ių 
kapituliavimo ir besąlyginio įsi
jungimo į Liet. Skautų Sąjungą 
1971 metų bėgyje, veikė kaipo 
privatus, nelegalizuotas ir nie
kur neužregistruotas sambūris, 
be jokio teisinio pagrindo, nors 
raginimų ta kryptimi buvo ne 
kartą.

Naujoji Liet. Jūrų Skautijos 
Vadija, žinodama, kaip svarbu 
yra bet kokiai sąjungai ar orga- 
ntizacijai turėti juridinį statu
są šiame krašte, iš pat pradžių 
pirmuoju savo tikslu pasistatė 
— Lietuvių Jūrų Skautijos lega
lizavimo klausimą, kurį apsiėmė 
atlikti šios sąjungos pareigūnai: 
Vadijos Reikalų Vedėjas b. j. 
psk. Myk. Maksvytis ir “Baltijos 
Jūros Tunto Tuntininkas — b. j. 
psk. Julius Butkus. Jie nuvy
ko į reikiamą Įstaigą, išėmė rei
kalingus popierius, užpildė, no-

Žinios iš “Baltijos Jūros” tunto
Sveikinimas

Pranešame linksmą naujieną, 
kad v. v. budys Jonas Platakis, 
ilgametis LJS-jos narys ir bu
vęs “Baltijos Jūros” Tunto Ad
jutantas šiomis dienomis laimin
gai grįžo Čikagon pas tėvelius iš 
Dėdės Šamo tarnybos kariuome
nėje ir įsijungė i šio Tunto veik
la.

Jis buvo pašauktas į Ameri
kos armiją 1969 metų gruodžio 
mėn. 8 d. ir jauno kareivio ap
mokymą atliko Leonard Wood 
Forto karinėje bazėje. Po to bu
vo išsiųstas tolimesniam spe
cialybių apmokymui į Fort Polk 
ir vėliau į Fort Campbell, kur 
gavo pagrindinį apmokymą, kaip 
vesti karinių dalinių raštines. 
Kai atliko visą apmokymą, J. 
Platakis buvo išsiųstas i Viet
namą, kur pateko į kovomis'pa
garsėjusią America! diviziją. 
Fronte prie Song Bay buvo įvel
tas į aštrias kovas su komunis
tų stipriomis jėgomis, bet lai
mingai atliko savo tarnybą ir 
per Okinavą grįžo sveikas į na
mus. Buvo labai nustebintas dėl 
dalinio mūsų buv. nariu perėji
mo į LSS-gą ir yra pasiryžęs 
tęsti savo jūrų skautavimo dar
bą “Baltijos Jūros” Tunto gre
tose.

"Antrojo kaimo" aktoriai Menės salėje per korp! Gintaras suruoštą "Lietuvės moters HeL 
vijos romanuose" anal.zavima. Trūksta sjr. A. Antanaičio.

Foto L. Knopf milorio

tarizavo ir pasiuntė į Illinois 
Valstijos Sekretoriaus įstaigą 
patvirtinimui ir Charterio išda
vimui. Nelauktai greit atėjo šis 
įteisinimo dokumentas ir nuo šiol 
Lietuvių Jūrų Skautija yra lega
li organizacija. Smulkiau pa
sisakysime sekančioje šių žinių 
laidoje. LJS Vadija

Patikslinimas
Pereitame žinių kampelyje 

apie Korp! Gintaras praleista: 
“sj. D. Lukošiūnaitė — pirm-kė, 
snj. L. šlenis — vicep-kas, sj. 
J. Liškevičiutė — laivūnė, sjr. 
J. Butkus — tėvūnas ir sjr. K. 
Kristupaitis — sekretorius”.

Meno paroda
Korp! Gintaras Valdyba pra

neša skaitytojų dėmesiui, kad ji 
ruošia ir globoja mūsų žinomo 
dailininko Viktoro Petravičiaus 
kūrinių parodą, kurios metu lan
kytojai galės pagrindinai susi
pažinti su šio dailininko grafi
kos kūryba, o taip pat galės iš 
jo įsigyti jo kūrinių.

Ši paroda atidaroma 1972 m. 
vasario mėn. 26 d., šeštadienį, 
8 vai. vak., Menės salėje, 2515 
West 69 Str., Čikagoje. Joje bu
dės Korp! Gintaras nariai-ės 
ir duos reikalingus paaiškinimus.

Korp ’ Gintaras Valdyba

Tuntas sveikina brolį Joną, ir 
linki ištvermės ir sėkmės toli
mesnėje mūsų savarankiškoje 
Liet. Jūrų Skautijos veikloje.

Registruokime vaikus 
plaukimui

Jau keli metai iš eilės Baltijos 
Jūros Tunto Vadovybė organi
zuoja mūsų priaugančiam jau
nimui plaukimo pamokas, kad 
patyrusių instruktorių ir vado
vų priežiūroje išmoktų taisyk
lingai plaukti, nardyti, išsilaiky
ti ilgiau ant vandens ir suteikti 
skęstančiam pagalbą.

Kaip jau buvo pereitą mėne
sį skelbta, šiemet taip pat tokie 
kursai organizuojami. Į juos 
yra priimami abiejų lyčių vaikai 
nuo 7 iki 16 metų amžiaus, ne
žiūrint į jų kokį organizacijų ar 
sambūrių priklausomumą ar ne
priklausomumą.

Šie kursai vyks West Commu
nity YMCA baseine, 6235 So. 
Homan Ave., Čikagoje, ir juos 
praves pats Baltijos Jūros tun
tininkas — b. j. psk. Julius But
kus, kuriam padės šie instruk
toriai: budys v. v. Linas Min- 
tautas, b. v. v. Povilas Mintau- 
tas ir b. v. v. Eugenijus Kniukš
ta. Administracinius reikalus 
tvarkys b. j. psk. Ant. Butkevi-

Gelžbetoninės burinės jachtos liemuo, žiūrint nuo žemės. Viršuje stovi laivo savininkas p. L. W., o kiek toliau 
jo sūnus George.

Foto J. Butkus

j. psk. MYK. MAKSVYTIS

Naujas ir įdomus laivų statybos būdas
(Tęsinys)

Pirmojoje šio straipsnio da
lyje išnagrinėjome medžiagų 
reikšmę laivų statyboje. Priėjo
me išvadą, kad medžiaga, iš ku
rios statomas laivas, turi būti 
stipri pramušimo atveju, patva
ri laiko atžvilgiu, ne per sunki 
savo svoriu, lengvai pataisoma 
sužalojimo atveju, nedeganti 
gaisro atveju, pigi bei lengvai 

67 pėdu ilgio gelžbetoninės jachtos cementu apipiltas liemuo Gleason Ma
rina laivy doke. Laiku įsidėjus langus ir kt. uždengimus, savininkas vidu

je ir per šią žiemą dirba prie vidaus įrengimu, nes vidų apšildo.
Foto p. lu W.

čius, kuris rinks mokesčius iš 
tėvų ir ves visą atsiskaitymą su 
YMCOS baseino direktorium.

Nors buvo galvota šiuos kur
sus šiemet pradėti kiek anksčiau, 
tačiau ir šiemet jie prasidės tuo 
pačiu laiku — (1972 m. kovo 
mėn. 4 d., šeštadienį, nuo 4 vai. 
iki 5 vai. po pietų, ir kartosis 
tomis pat valandomits šeštadie
niais per 12 savaičių. Gegužės 
mėn. pabaigoje kiekvienas daly
vis bus egzaminuojamas ir, iš
laikęs reikalaujamą patikrinimą, 
gaus atitinkamą YMCA plauki
mo liudijimą.

Į šiuos plaukimo kursus gali
ma užsiregistruoti pas šiuos as
menis: tuntininką J. Butkų, tel. 
376-6722 arba pas instruktorius, 
brolius L. ii* P. -Mintautus, tel. 
471-1792; taip pat pas j. skt. 
Daną Baltramonaitienę tel. GR
6- 2511, A. Butkevičių, tel. BI
7- 6722, Myk. Maksvytį, tel. CL 
4-2665. Įsiregistruojant moka
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gaunama perkant, nepasiduo
danti vandens gyvūnams-grau- 
žikams ir, pagaliau, — lengvai 
apdirbama eiliniam mėgėjui, ku
ris be jokio specialio mokslo ar 
specialių brangių įrankių galė
tų sau pats pasistatyti kad ir ne
mažą jachtą.

Taip pat buvo jau minėta, kad 
paskutiniais metais, beieškant 
vis tobulesnės laivams statyti

ma už kiekviena dalyvi po 12 
dol.

Norime šia proga paskelbti tė
vams, kad jei praėjusiais metais 
Baltijos jūros Skautų Tunto Va
dovybė tokiems kursams visą lai
ką samdė kvalifikuotą instruk
torių, kuris buvo- atsakingas už 
tokių kursų eigą ir dalyvių pa
tikrinimą, tad dabar yra malonu 
pranešt, kad šias teises yra Įgi
jęs pats Baltijos Jūros tuntinin
kas b. j. psk. Julius-Butkus, ku
ris McCormick YMCA skyriuje, 
4900 No. Sheridan Rd., Čikago
je, po trumpų kursų vėl atnauji
no savo kvalifikacijas kaipo Red 
Cross of America Water Safety 
Instructor. Instruktoriaus tei
ses jis turėjo prieš išeidamas į 
kariuomenę, bet tarnaudamas 
kariuomenėje tas teises buvo 
praradęs.

Liet. Jūrų Skautijos Vadovy
bė ragina ir kviečia mūsų gerb. 
visuomenę registruoti savo vai-

money gone?
It just goes.

You shake your head.
You see it slip out of your hands 

and you worry.
Instead of worrying, why npt do 

something about your money? Save, 
some. Painlessly.

Join the Payroll Savings Plan 
where you work.

Your money will add up faster than 
ever before, because now there’s a - 
bonus interest rate on all U.S. Sav
ings Bonds. Now E Bonds pay - 
when held to maturity of 5 years, 10.. 
months (4% the first year). That ex
tra. Ji %> payable as a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued' 
since June 1, 1970...with a com
parable improvement for all cider- 
Bonds. .*

Get a grip on your money the Pay-
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go.

kus kuo gausiau į šiuos jaunimo 
plaukimo kursus, .nes tuo atsiek
site dvejopos naudos — išsau
gosite juos nuo blogos gatvių 
draugijos ir, be to, suteiksite 
jiems progos išmokti taisyklin
go plaukimo, išsilaikymo ant 
vandens, nardymo ir bendrai 
vandens saugumo, taisyklių,

Primename, jog tie vaikai, ku
rie užpereitais ir pereitais me
tais tokius kursus lankė, kvie
čiami įsirašyti į aukštesnes — 
mokančių plaukti*ar pažengusių
jų grupes, už ką-gaus atitinka
mus pažymėjimus.

Tad iki pasimatymo YMCA’s 
Plaukimo baseine-'kovo mėn. 4 
d., šeštadienį, 4 vai. po pietų.

"Baltijos Jūros”
Tunto Vadija 

medžiagos, laivų statytojai sėk
mingai išbandė gelžbetoninių 
laivų statybą, naudodami gele
žies rėmus, geležies virbalus, 
vielinius tinklus ir paprastą 
Portlando cementą su kai kurio
mis neesminėmis priemaišomis, 
kas yra bet kur lengvai ir pigiai 
gaunama.

Trumpa gelžbetoninių 
laivų istorija

Kad iš geležies ir betono ga
lima sau pasistatyti laivą, buvo 
jau seniai žinoma. Kiek iki šiol 
žinoma, jau 1848 metais vienas 
prancūzas iš gelžbetono buvo 
sau pasistatęs laivą, o Ameriko- 

j je dar ir dabar yra bene seniau
sias tos rūšies laivas, kuri bu- 
vo pasistatęs vienas mokytojas 
1909 metais. Tai buvo 32 pėdų 
burinė jachta, kuri, neseniai bu
vo parduota dabartiniam jos sa
vininkui. Pastarasis ją nusiga
beno į Kaliforniją.

% <•* '. • * « • r-' *?.£.- • •
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Wherehas
all the

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity
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Antrojo karo pabaigoje, kuo
met kovojančiom šalim pritrū
ko metalo Italijoje pradėjo sta
tyti kariškus laivus iš gelžbeto
no, o Amerika iš tokios pat me
džiagos statėsi transporto di
džiulius laivus, t. v. Liberty lai
vus, su kuriais vežė per Atlantą 
maistą, degalus, amuniciją, ma
šinas ir kitus karui Europoje 
reikalingus dalykus.

Paskutiniais metais laivų in
žinieriai, iš pagrindų išstudija
vę gelžbetoninių laivų statybą, 
ją patobulino ir suprastino. To
kie laivai, įvairaus dydžio ir pa
skirties, jau daugelį metų plau
kioja po viso pasaulio vande
nis — nuo šaltųjų Aliaskos van
denų iki karštųjų tropinių jūrų. 
Šie laivai yra jau įrodę, kad jie 
prašoka bet kokį iki šiol žinomą 
laivų statybos medžiagų koky
bės standartą.

Dabartiniu metu gelžbetoni
niai laivai statomi viso pasaulio 
kontinentuose, tačiau ypač šio
je srityje yra pažengę Kana
dos, Amerikos ir Australijos šios 
rūšies laivų statytojai. Vancou- 
ver’yje įsisteigusi gelžbetoninių 
laivų projektavimo ir statybos

Gelžbetoninio laivo vidus, žiūrint Į laivo priekį. Aklinai 
iš lauko užsidarius ir viduje šildant, jachtos savininkas 
gali dirbti ir per visą žiemą. Matome savininką su sū

numi besikalbantį su šio straipsnio autoriumi. 
■. Foto J. Butkus

NAUJIEM OS 
1739 So. Halsted Street Chicago, 11L 60608

konsultacijos Samson and Wel- 
lens firma jau yra pardavusi 
tūkstančius planų pasaulio kraš
tams, o netoli nuo mūsų — Grand 
Rapids mieste, Mich., atidarė 
savo skyrių. Vien tik prie Di
džiųjų Elerų pereitą rudenį pri- 
skaityta apie 200, o Kalifornijos 
pakraščiuose apie 2,000 mėgėjų, 
kurie, nebūdami turtingi, šiuo 
būdu sau statėsi gelžbetoninius 
laivus.

Praktiška patirtis prie 
gelžbetoninio laivo statybos
Keli jūrų skautų vadovai, dirb

dami prie savo laivų, susipažino 
su viena vengrų šeima, kuri sta
tosi iš gelžbetono milžinišką bu
rinį laivą — kečo tipo. Dirbant 
tame pačiame doke per keletą 
savaičių, teko ir arčiau susidrau
gauti, o kai atėjo ta lemiama die
na, kada vienu ypu reikia ant 
metalinių tinklų ir griaučių už
dėti bent kelias tonas cemento, 
mūsų budžių ir vadovų pasisiū
lymas padėti, buvo iš jų pusės 
mielai priimtas. Apie šiuos pa
tyrimus noriu pasidalinti su šio 
jūrinio kampelio skaitytojais.

(b. d.)
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Foto V. Noreikos

duoda gyvy-

LOGIKA

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parasysit
1739 South Halsted Street, Chicago, UI 60608

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON

PER ANNUM

today's FUNNY

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL MONDAY. FEBRUARY 7, 1972

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM 
$5000 or more 

certificates 
2 year min.

Investment 
Bonus 

certificates

simpatin 
už maloni

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

PER ANNUM 
$1000 or more 

certificates 
1 year min.

Tbcnx to ,
Brevtter

St. Maiyt, Ma, 

© 1*73 by NEA, he.

Raginkite savo 
augti - taupykit

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
L YEAR AAATURITY

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

SU V 
duoti 
visus 
mus.

Mylista 
nes ma
ri girdi.

ir įsei- 
tautiečių 

proble- 
jų dar-

llgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

■ stato nau- 
kuriuos tu- 

kovos

progomis. Jas ir 
atsiuntus čeki ar

NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Dainuojančiųjų balsų poil
siui skirtos trumpos valandė
lės proga užkalbinu vieną kitą 
choro dalyvi, norėdamas sa
vo stebėjimus patikslinti ste
bimųjų pasisakymais.

Matau 
jauni 
ja Jad viršyto, 
kos Instituto 
antrus metus 
me chore, ir

— Žinau, kad Jūs seniai šia
me chore dainuojate. Sakyki
te, ar nepavargote nuo dainos 
ir “Linksmosios našlės’’ repe
ticijų ?

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai §4,00, minkšti — §3.00.

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

įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
{staigoa pietuose kiemas automobiliams pastatyti

neturi
laisvės sieki-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 6060S

visai
slėpė. Kartą j 

priimt:
Priėji 
tvlut

— Daina yra mano silpnybė, 
ypač kai ji Įpinta i nuotaikin
gą operetę. Ji mane gaivina ir 
stiprina. Labai vertinu šį cho
rą, kad jis yra pasirinkęs ope
retini žanrą, o atskirai dar 
mėgstu muz. K. Steponavičiaus 
dirigavimą. Ųagaliau pripra
tau prie šio choro darnios ir 
vieningos šeimos nuotaikos. To 
viso netekęs, jausčiau tam tik
rą tuštumą.

šiam Br. Radzevičiaus pasi
sakymui pilnai pritarė ir kitas 
ilgametis šio choro dalyvis — 
inž. Algirdas Stukas.

Jų abiejų nuoširdus noras 
esąs, kad choras augtų ir 
stiprėtų naujomis, o ypač jau
nomis jėgomis; kad “Links-

našlei” kovo 4 — 5 die- 
Marijos mokyklos salė- 

Chicagos lietuvių visuo- 
pabendravus, operetei 

vietoje uždanga užsis-

Garsusis aktorius (kmier 
natvėje beveik visai apkurto 
čia u labai tai 
su savo draugu buvo 
valstybininko Herriot’o. 
Herriotą pasisveikinti, 
liai jam tarė:

— Malonėkite, Jūsų 
kalbėti galiniai garsiau, 
no draugas gerokai aep

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

. Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

• TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekj ar Money orderi tokiu adresu:

Aš savo stebėjimus dėduosi 
širdin, o, žiūriu — net du fo
tografai ši “Linksmosios naš
lės” pasiruošimo vyksmą fik
suoja į savo aparatų negatyvus. 
Mano fiksavimo būdas vra ab
straktus, man vienam supran
tamas ir išgyvenamas, jų — 
konkretus, paliekamas ilgiems 
laikams ir-kiekvienam “Pir
myn” choro darbu besidomin
čiam prieinamas.

savo 
skelbias

majai 
nomis 
je su 
mene 
šioje 
kleistų ne paskutini karią.

Ig. Serapinas

Vasario 16 yra atkurtos Lie
tuvos valstybės šventė. Atkur-t 
tos, bet kaimyno klasta ir jėga 
vėl pavergtos. Todėl šios šven
tės metu mes turime kreipti 
ypatingą dėmėsi Į dabartinę sa 
vos tautos padėti, kovą ir tos 
kovos metodus už jos laisvę. 
Turime pažvelgti ar viską dėl 
Lietuvos padar 
j ome ir ; 
Dirbta dau 
ta energijos 
tarpusavio ginčams: 
teisę reprezentuoti 
vadovauti laisvės kovai 
yra intelektualiai 
kvalifikacijų, kam 
visuomenės laisvės 
dėti pinigai, ir t. t.?

Paskutinių kelių metų Vasa
rio šventės nuotaikas vis su
drumsčia pinigai. Ir šiais me
tais, artinantis tautos šventei, 
kai kas jau primena, kad kiek
vienas gali pasirinkti aukoti

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagletės Įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilurs, 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.

Dr. 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 šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.
didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija _
bes apdrauda ir ligoje pašaipą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.
jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitale, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia eali 
gauti i va irių klasių, reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00. (
jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrauda • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBU ir draugijų na
rtams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.
kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreinkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

ėmė, ką turė- 
ąlėjome padaryti? 
j. Bet daug išeikvo- 

nereikalingiems 
kas turi 
kas turi 

kas 
aukštesnių 

priklauso 
kovai su-

Laikai keičiasi 
jus reikalavimus, 
rime atidžiai sekti 
veiksmus prie jų taip derinti, 
kad Lietuvos laisvės bylai būtų 
kuo daugiausia naudos, 
didelį vaidmenį vaidina 
daugelio metų patyrimas, 
ir iš pasitaikiusių klaidų 
ma pasimokyti. Nors k 
turėtume suprasti, kad nesvar
bu,kas stovės visų tcįpat tikslo 
siekiančių priešaky, bet svar
bu, kad prie tikslo būtų eina
ma geriausiu keliu. Žinoma, 
kaip kas paklaus — o kas nu
spręs, kuris kelias geresnis? 
Tada jie teduoda geresnį ir įti
kina visuomenę, kad jis tikrai 
geresnis. Svarbu, kad prieša-

čią pat kalbasi du 
žvalūs choristai: Lydi- 

Ped. Lituanisti- 
absolventė, jau 
dainuojanti šia- 
Viktoras Mieliu- 

lis — solisto V. Mieliulio bro
lio sūnus. Abu šiuodu jaunuo
liai — universiteto studentai.

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 priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. ‘

Gaidys giriasi žmogui 
naudingumu. Jis, esą 
laiką keltis Į darbą.

žmogus Įrodinėja jam, jog da
bar tai nelabai svarbu — laikro
dis kur kas tiksliau ta darbą at
liekąs.

— Sutinku, tegu ir taip būna, 
kaip tvirtini, bet pasakyk man, 
ar iš laikrodžio galėtum išvirti 
tokį skanų bulioną, kaip iš ma
nęs — gaidžio? ...

k v būtų žmonės, kurie dirbti 
ne tik nori, bet ir sugeba.

Pravartu prisiminti ne tik 
kas padaryta, bet ir koki dar
bai laukia. Va, šie metai — 
Jaunimo metai. Išgirsime lie
tuvišką išeivijos jaunimą svars 
tant pavergtos Tėvynės 
vijoje gyvenančių 
daugiausia jaunimo 
mas. Pamatysime ir 
bus. Taip pat turėsime progos 
pasigėrėti tūkstančiais savojo 
žydinčio jaunimo Tautinių šo
kių šventėje. Jau dabar, tau
tos atgimimo šventės išvaka
rėse, tiem dideliem Įvykiam 
pasiruošimas eina visu jaunat
višku entuziazmu. Kai kas dėl 
jaunimo padejuodavo. Bet 
prisiminus jų akciją dėl Bra
žinskų, Simokaičio ir ypač 
Kudirkos, abejonės nublunka. 
Žinoma, kaip 
ir jaunimo tarpe yra klaidžio
jančių klystkeliuose, ar iš viso 
pasimetusių.

Prisimintinas ir nuolat ky
lantis klausimas dėl bendra
darbiavimo su kraštu, tai yra 
su pavergta Lietuva. Kaip no
rime galime Įsivaizduoti, bet 
matome, kad ligi šiam laikui 
su okupuotu kraštu jokio ben
dradarbiavimo nėra, ir tai ne 
dėl mūsų kaltės. Yra tik su at
skirais lietuviais ryšys ir santy
kių palaikymas. Palaikydami 
santykius, turime skirti paverg
tuosius nuo pavergėjų. Paverg
toj Lietuvoj, Sibire ar laisva
me pasaulyje gyvenantieji lie
tuviai, visi yra mūsų ne tik 
kraujo,, bet ir šių laikų žiau
raus likimo broliai. Ir ten, kur 
yra uždrausta prisiminti bu
vusią nepriklausomą Lietuvą, 
šiandien bent savo širdyje 
kiekvienas ją prisimena.

P. Venclova

kam kas nori. Vadinasi, au
koti ir man! Ir kam laikyti 
aukojančią visuomenę tokiais 
neišmanėliais ir vis kartoti ne
ginčijamą reikalą. Juk prie
varta niekas neverčia kam au
koti. Dauguma aukoja Ten, 
kur mato nuo seno nuoširdžiai 
dirbant Lietuvos, laisvės reika
lui, o ne tiems, kurie ant jų ke
lio mėto akmenis. Reikaįinga 
kritika ir svarstymai. Gerai, 
kad yra nuomonių skirtumai. 
Tas verčia pagalvoti ieškant 
veiklai geresnių metodų 
nepagrįstos priekabės 
kenkti Lietuvai 
mo reikalui.

esąs labai patenkintas, galįs 
savo balsiniu sugebėjimu prie 
gražaus lietuviškojo kultūri
nio darbo prisidėti.

Spėjęs padėkoti 
giems jaunuoliams 
pašnekesį, čia pat sutinku di
deli dainos entuziastą ir ilga
meti “Pirmvn” choro dalvvį 
Bronių Radzevičių. Taupyda
mas visiems brangų laiką, tuoj 
suku kalbą i man rūpimą rei
kalą.

!.">O milijonų laikrodžių metų 
būvyje dabar pagaminama Švei
carijoje. kuri jau nuo seno šioje 
pramonės srityje pirmauja pa
saulyje. Antrą vietą dabar uži
ma Sovietų Sąjunga, kuri per 
im tus pagamina apie 40 milij j- 
nų. t rečią vietą užima Japoni
ja. pagaminanti apie 36 milijo
nus laikrodžių per metus.

Kasmet rinkai pateikiami vis 
tobulesni laikrodžiai, kurių spy- 
ruoKlius pakeičia elektros srove 
iš mažų baterijų. Aukštos ko
kybės mechaniškame laikrody
je dabar yra apie 30 komplikuo
tų mechanizmo daleliu, o me
chaniškieji — specialios paskir
ties — laiko matuotojai (chro
nometrai) turi jų po kelius 
tūkstančius. (kp).

Didžiųjų mūsų tautos šven
čių proga visada žvilgsnį krei
piame į savo valstybės praeitį, 

ir ateitį. Lietuvos vals
tybės praeitis sena ir garbinga. 
1 ą jau mintinai žinome patys, 
o įvairiom progom ir sveti
miem primename. Tačiau ne 
vien pasididžiavimas didinga 
savos tautos praeitimi bei pa
gerbimas savų didvyrių šian
dien turi rūpėti.

Jie nori, kad operete išliktų gyva
šį sekmadienį nuolatinė “Pir

myn” choro repeticijų busti 
nė — Hollywood Inn — užim
ta. Repetuojama vyčių salėje 
Nors vieta chorui beveik nau
ja,. bet darbas bematant už
verda įprasta tvarka. Iš vi- 

eidų spindi pastangos ati- 
ruošiamam pastatymui 

savo turimus sugebėji-

resmųjų, taip Viena akimirka ii "Pirmyn" choro repeticijos besiruošiant sutikti Fr. Leharo "Linksmąją našlę". J šią nuotrauka 
pateko nevisi choro dalyviai. Operetės spektakliai Mari’os mokyklos salėje bus kovo 4—5 dienomis, kairėje diri

gentas muz. K. Steponavičius.

Pirmiausia pasiteirauju, kie
no iniciatyva juodu atsirado 
“Pirmyn” chore. Lydija pasi
sako buvusi tėvelių paraginta. 
Pradžioje lyg ir nenorėjusi ja
me pasilikti, bet dabar pripra
tusi ir net pamėgusi jį. Pa
klausus apie priežastis, suge
bėjusias ja čia pririšti, — iš 
greitųjų suminėjo dvi: mėgia
mas operetės žanras ir šilta, 
draugiška viso choro dalyvių 
tarpusavinė nuotaika. Čia nuo
širdžiai sugyvena senimas ir 
jaunimas, senieji ir naujieji 
ateiviai.

Jaunasis choro dalyvis Vik
toras Mieliulis į šį chorą įsto
jęs Aldonos Kelmelytės para
gintas. Seniai galvojęs į kurį 
nors lietuvių chorą įsijungti, 
bet pats siūlytis nedrįsęs, — 
lyg ir pasiaiškindamas pareiš
kė kuklusis jaunuolis. Dabar
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Kaip “vystosi tarybinis gyvenimas”
Nieko Amerikos komunistai taip nemėgsta, kaip 

Naujienų. Nemėgsta todėl, kad Naujienos aiškiau negu 
bet kuris kitas lietuviškas laikraštis kelia viešumon ko
munistų dvilypumą. Jie vienaip skelbia, o kitaip daro. 
Jie feiekia vienų tikslų, bet nudarda visai kita kryptimi. 
Kiekvieną dieną jie turėtų artėti prie skelbiamo savo 
idealo, bet kasdien jie tolėją ne tiktai nuo komunizmo, 
bet ir nuo paprasčiausio žmoniškumo.

Chicagoje leidžiama maskvinė Vilnis nepraleidžia 
progos neužkabinusi šio dienraščio. Vilnies redaktoriai 
kartais užkabina ir kitus lietuviškus laikraščius, bet nie
kam taip nekerta, kaip Naujienoms. Su vienais jie tikisi 
rasti bendrą kalbą dėl kažkokio “sambūvio”, kitų tarpe 
jie tikisi rasti “kultūrinių” bendradarbių, bet iš naujie- 
niečių jie nieko nelaukia ir nieko gero nesitiki. Praeitą 
savaitę gramozdiška savo kalba Vilnies redaktorius ši
taip apie Naujienas rašė:

“Pikta ir baisiai pikta menševikų Naujienoms.
Šio laikraščio redaktoriai, neturėdami kelio atgal, 
antitarybine politika stačiai neriasi 5š kailio, bet 
nieko neišeina.

“Pykstasi su už save protingesniais bendruo- 
menininkais, pykstasi su kiek nuosaikesniais inte
ligentais, intelektualais, protaujančius kultūrinin
kus bando apšaukti komunistais ir tautos išdavikais. 
O emigracijoje už bendradarbiavimą su tauta idėjos 
vystosi, kaip vystosi tarybinis gyvenimas Lietuvoje.” 
(Vilnis, 1972 m. vas. 4 d., 1 psl.)
Sunku tiksliai atspėti, ką Jokubka norėjo pasakyti. 

Jam pačiam mintys atrodo labai aiškios, bet kai tas min
tis jis išdėsto, tai aiškumos nėra. Reikia tiktai spėlioti. 
Spėjame, kad Jokubka jaučiasi Naujienoms gerokai už
kirtęs, nors jis nepajėgė užkirsti. Jis užsimojo, bet ne
pataikė. Jeigu jam atrodo, kad “neriasi iš kailio”, bet 
nieko, kaip jis sako, neišeina, tai Naujienos neišsineria. 
Kaip jos anksčiau kėlė viešumon rusiško “komunizmo” 
pasekėjų nelemtus ir darbo žmonėms labai kenksmingus 
darbus, taip jos ir šiandien tai daro.

Jokubka klysta, kai tvirtina, kad Naujienos pyks
tasi su inteligentais. Dar nežinome nė vieno lietuvio in
teligento, kurio nuomonės apie komunizmą ir komunis
tų darbus daug kuo skirtųsi nuo Naujienų keliamų min
čių. Kiekvienas inteligentas pažįsta komunistų skelbia-

laus principus ir tų principų taikymą praktiškame gy
venime. 54 komunistinės praktikos metai paliko pakan
kamai duomenų ne tiktai Lietuvoje, bet ir pačioje Rusi
joje. Veik kiekvienas lietuvis inteligentas skaito Naujie
nas, daugelis jose bendradarbiauja.

To paties negalėtume pasakyti apie Amerikoje išdy
gusį intelektualą, ypač apie čia išaugusį ir truputį “kai
rėn” pakrypusį “studentą”, kuris neturi pagrindinės 
inteligentui savybės, nemėgsta klausimo pastudijuoti, 
bet susižavi pleperių skelbiamomis nuotaikomis. Komu
nistinio gyvenimo tikravės intelektualas nestudijuoja, 
tėvų išklausyti nenori, bet grynu auksu skaito žiugždi- 
nius lietuvių tautos istorijos “šaltinius”, propagandos 
specialistų sukirptus ir pakištus statistinius duomenis. 
Šitiems intelektualams Naujienos kartais nosį patrina, 
bet neturi jokio reikalo su jais pyktis. Jie pyksta ant 
Naujienų lygiai taip, kaip ir Jokubka.

Naujienoms nėra jokio reikalo iš kailio nertis. Nau
jienos kaip skelbė gyvenimo faktus, taip jos ir toliau te- 
beskelbia. Jos nesivadovauja Jokubkos, Andrulio ar 
Vilnies redakcijoje parinktais duomenimis., bet duome
nis jos ima iš pačių Lietuvos komunistų partijos šaltinių. 
Kur komunistai nuvedė gražiai bujojusią ir sočią Lietu
vą, skelbia pačių komunistų leidžiama spauda. Rusų 
primestos valdžios ministerial praeitą savaitę svarstė 
kasdieninės duonos reikalą ir priėjo šitokios išvados:

“Didelių trūkumų esama organizuojant maž
meninę prekybą, lėtai vystosi pažangūs prekių par
davimo metodai, daugeliu atvejų gyventojų preky
binio aptarnavimo kultūra žema. Kai kurios pramo
nės ministerijos nesiima reikiamų priemonių val
gyklų tinklui plėsti savo įmonėse, reikiamai neple
čiamos pusfabrikačių ir kulinarijos gaminių parda
vimas darbininkams ir tarnautojams”. (Tiesa, 1972 
m. sausio 30 d., 1 psl.).
Nepriklausomoje Lietuvoje visiems užteko duonos. 

Buvo mėsos, žuvies ir sviesto. Tuo tarpu šiandien, po 
30 komunistinės santvarkos metų, dar yra atsilikę pre
kių pardavimo metodai, o mažmeninėj prekyboj vis dar
yra daug trūkumų. Ministerial priėjo įsitikinimo, kad
“prekybinio aptarnavimo kultūra yra žema”. Kiekvienam 
inteligentui turi būti, aišku, jog tai yra komunistinis 
“auklėjimas” ir komunistinė “kultūra”. Ištisus dešimt
mečius komunistai Įsakinėjo prekybininkams pirmiau
sia aptarnauti aukštesnius komunistų partijos pareigū
nus, policininkus ir karius, o vėliausiai aptarnauti pap
rastus darbo žmones.

Bet komunistai nepajėgė išspręsti paprasčiausio 
klausimo: maisto gamybos. Jeigu karo metu nukentėju
sioje Lietuvoje dar galėtum rasti pateisinimų, jų neturė
tų būti sovietinėje Rusijoje. Prieš 54 metus sukomunis- 
tinta Rusija turėtų Lietuvą užversti javais,. riebalais ir 
audiniais, tuo tarpu rusas dar ir šiandien pirmiausia iš
sivalo lietuviškus aruodus.

Komunistams nepatinka, kai akys badomos šitokiais 
“komunistinės santvarkos” faktais.

Į jei ne E. šarauskienės pasišovi- 
• mas jį perskaityti “Kanados Lie
tuvių klube Manitoboje” ir dar 
! tokiame nemažame lietuvių su
sirinkime. Kadangi nebuvo įma
noma susirinkime tą straipsnį 
panagrinėti, tai noriu tai pada
ryti dabar.

Kas tas Z. V. Rekašius?

Jis mums, winnipegieciam, be
veik visai nežinomas ir negirdė
tas. Bet iš lietuvių spaudos štai 
kas apie jį teko patirti: Z. V. 
Rekašius esąs mokslo daktaras, 
dar jaunas vyras. Dirbąs moks
linį darbą, nuoširdžiai domisi 
lietuviškomis problemomis ir 
yra “Akiračių” redaktorius. 
Kaip iš spaudos matosi, jis va
žinėja po akademikų skautų sto
vyklas ir net dalyvauja iš
eivijos lietuvių šeštadieninių 
mokyklų vadovėlių paruošimo 
posėdžiuose bei jų išleidimo ap
tarimuose. Jis ruošia paskaitas 
frontininkams ir turi gerą var
dą L. Bendruomenės vadų tarpe.

1970 metų gegužės mėn. jis 
buvo pakviestas į Torontą aka
demikams skaityti paskaitą, ku
rios tema buvusi: “Lietuvos gy
ventojų judėjimas, statistika 
dabar”. Paskaitoje dalyvavęs 

J. Kelmas “Neprikl. Lietuvoje” 
Nr.. 19/70 metų rašo: “Dr. Re
kašius, “Akiračių” redaktorius, 
paskaitą pradėjo išdalindamas 
“Akiračių” žurnalo nr., kur bu
vo jo paskaitos tema straipsnis. 
Taigi, skaitytojai turėjo tik 
skaityti, kas parašyta, o paskai
tininkui reikėjo tik atsakyti į 
kai kuriuos klausimus. Kiti tuoj 
pastebėjo, kad “mes ir namie 
galime straipsnį paskaityti”.

Į paskaitą susirinko universi
tetus baigę Lietuvoje, Vakarų 
Europoje su titulais įvairių sri
čių specialistai.

Dr. Rekašius pažymėjo, kad 
Lietuvoje dabar trūksta darbo 
jėgos, tai prisieina atsikviesti ru
sus. Tuo tarpu kitoje vietoje pa
žymėjo, kad 17,000 lietuvių spe
cialistų, akademikų, darbininkų 
ir kt. įvairiausių profesijų te
bėra Sibire ir kitose respubli
kose už Lietuvos ribų! Kaip ži
nome iš spaudos, dar ir dabar 
“savanoriškai” tebevažiuoja į 
plačią tėvynę talkon statyti na
mų, griovių kasti, žemės dirb
ti, miško kirsti. Apie tai paskai
tininko nutylėta. O kiek kariuo
menėn paimta vyrų, kurie išvež
ti daugumoje prie Kinijos pa
sienio, nes rusai taupomi oku
pacinėms armijoms.

Deja, per Toronto Akademikų 
suruoštą paskaitą buvo pasiro
dyta neakademiškai. Ateity to
kių klaidų neturėtų daryti, no
rėdamas būti profesoriaus kėdė
je. Savo straipsnį J. Kelmas už
baigia: “Taigi, aš skaitau dr. 
Rekašiaus paskaitą apie Lietu
vos gyventojų statistiką nevy
kusią. Mums buvo tik laiko gai

Šinimas. Paskaitininkas tori bū
ti pasiruošęs akademiškai”.

Rekašius turi bendraminčių
Kada Vilniaus universiteto 

komunistinis rektorius dr. Jo
nas Kubilius komunistų leidžia
mame “Gimtajame krašte” pa
skelbė pranešimą, liečiantį ga
limybę užsienio lietuviams stu
dijuoti Vilniaus universitete pir
masis šiuo reikalu susižavėjo 
“Akiračių” redaktorius Z. V. 
Rekašius, kuris Čikagos “Aki
račių” 1970 m. Nr. 8-me tuo
jau paskelbė straipsnį: “Kvieti
mu vertėtų pasinaudoti”. Jis 
entuziastingai šią mintį sutiko 
ir net siūlė JAV LB-nės Tarybai 
šiuo klausimu pozityviai pasisa
kyti.

Buvęs koresp. Ed. šulaitis irgi 
pritarančiai rašė: “Žinoma, to
kių pasisakymų gal sunku tikė
tis, bet kad privačiai jaunimas 
tuo reikalu susidomėtų — būtų 
gerai. Net ir tuo atveju, kuo
met koks nors Altas ar Vlikas 
vėl pragaru ir velniais gąsdins, 
kaip kad buvo privačioje krep
šininkų kelionėje į okup. Lietu
vą”... Kada jis prieš 4-rius me
tus Čikagoje kalbėjęs su Vil
niaus universiteto rektoriumi 
dr. prof. -Jonu Kubiliumi, gal nie
kas netikėjo, kad jo žodžiai taps 
•kūnu.

Toliau Ed. šulaitis rašo: “Dau
gelis gi gąsdino: “Neik su vel
nių riešutauti, nes ir krepšį pra
rasi, o riešutų tikrai neparsine- 
ši”. Tie, kurię pabūgo, nei rie
šutų, nei nieko kito neparsine- 
šė, o kiti — vis šį tą gero su
silaukiame”...

Toliau jis vėl rašo: “Apie ga
limybę Vilniaus universitete su 
prof. Kubiliumi šiek tiek kalbė
jausi praėjusią vasarą, kuomet 
viešėjau jo prabangiuose na
muose Vilniuje”...

Prieš važiuodamas Į okup. Lie
tuvą jau su dr. J. Kubiliumi ma
loniai susirašinėdavęs, o nuvy
kęs jo prabangiuose namuose 
padaręs bendrą nuotrauką, ku
ri patalpinta Nepr. Lietuvos Nr. 
1225/70 m. Dabar jau lietuviš
kos spaudos puslapiuose EcLŠu- 
laičio nebesimato, tad gal jis 
jau “ši tą gero susilaukė”... Čia 
prie progos tik paminėjau Ed. 
Šulaitį, kaip Z. V. Rekašiaus 
bendraminti.

Apie puslaukinę tautelę
Dabar kiek susipažinę su Z. 

V. Rekašiaus asmeniu, žvilgter
kime į jo “Akiračiuose” atspau
sdintą vedamąjį: “Apie puslau
kinę tautelę svieto pakraštyje”. 
Straipsnį persispausdino mūsų 
Montrealyje leidžiama “Nepri
klausoma Lietuva”.

Straipsnis rašytas taip suktai 
ir rafinuotai, kad tik paviršuti
niškai akimis permetus belieka 
klauptis prieš Z. V. Rekašių ant 
kelių ir mušantis į krūtinę pri

sipažinti, kad mes kalti, mes 
kalti, drauge Z. V. Rekašiau, mes 
kalti. Tik gaila, kad tas straips
nis taip suveltas, jog sunku pa
punkčiui į jį atsakyti, nes visi 
tie išsigalvoti apie Lietuvą 
šmeižtai kartkartėmis kartoja
mi ir kartojami.

Pirmiausia, skaitant Z. V. Re
kašiaus straipsnį sunku įsivaiz
duoti, kad jis jį nuoširdžiai bū
tų rašęs, vadovaudamasis jo mi
nimos anglės Mrs. Mary Dela
ney laišku. Jau pats straipsnio 
pavadinimas kažką slepia ir tu
ri tam tikras užkulisines mintis 
bei tikslus. Juk tą mažą Z. V. 
Rekašiaus minimą “puslaukinę 
tautelę” ne anglė Delaney “su
rado”, bet dr. Z. V. Rekašius. 
Jis tame savo straipsnyje tą 
anglę tiesiog piktnaudoja. Jis 
sudeda iš anglės laiško įvai
riausius išsigalvojimus ir dar 
tokius, dėl kurių net pats susi- 
purto ir staiga sušunka: “Po šim
tas perkūnų! Visko buvau skai
tęs ir girdėjęs apie savo tautą, 
bet šitokių dalykų net nesapna
vau. Ir todėl nebelieka nieko 
kito, kaip tik pasižiūrėti, kokia 
gi visos šitos kvailos istorijos 
istorija”...

Matyti, kad Z. V. Rekašius 
pats save baido ir pats savęs 
išsigąsta. Kad lietuvių tauta 
anglei atrodytų kokia “laukinė 
žmogėdrų” tautelė, jai nė mintis 
neateina. Ji savo laiške tik ra
šo, kaip rusai pavergia svetimas 
tautas, jas atskiria nuo viso ci
vilizuoto pasaulio, jas sugrąži
na į primityvinį necivilizuoto 
žmogaus gyvenimą ir jas padaro 
vėl pusiau laukinėmis -tautomis.

Taigi, Rekašiau, mūsų Lietu
va buvo graži ir kultūringa tau
ta. Ji nebuvo aptverta nuo pa
saulio jokiomis spygliuotomis 
vielomis bei mūro sienomis. Į' 
ją, kas norėjo, galėjo laisvai at
važiuoti ir išvažiuoti. Niekas 
jokių turistų nepersekiojo ir ne
klausinėjo kur tu važiuosi ir ką 
veiksi. Bet kas ten darosi dabar, 
ar Rekašiui dar neaišku.?
{ - (Bus daugiau) y
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V. KRĖVĖ

Vyriausybės sudarymas
Iš pirmosios bolševikų 
okupacijos Lietuvoje

2
O tuo metu raudonieji daliniai jau žy

giavo Kauno gatvėmis, žalodami savo tan
kais gatvių meksfaltą. Nusiminusių lietu
vių minia verkė, džiūgavo vieni žydai, o 
jų moterys apmėtydavo raudonarmiečius 
gėlėmis. Vakarų žydiškas jaunimas bū
riais slinko gatvėmis, dainuodamas rusiš
kai sovietiškas dainas, ir policija nedrįso 
jų sudrausti.

Lietuvių tarpe kilo baisiausias pasipik
tinimas tokiu žydų elgesiu. “Ką jiems blo
go yra padariusi Lietuva, kad jie taip džiū
gauja, bolševikams mūsų kraštą okupa
vus“. girdėjosi kalbos.

Po šių įvykių praslinkus porai dienų, 
vėlų vakarą, jau po vienuoliktos, man pa
skambino iš rusų atstovybės. Skambino 
Pozdniakovas, įgaliotas Sovietų ministeris 
Lietuvai, prašydamas tuojau atvykti at
stovybėm Atsakiau, kad jau vėlu, ir esu 
pasirengęs gulti. Jei yra reikalas, pasis
tengsiu užeiti rytojaus dieną. liet Pozdnia
kovas primygtinai įkalbinėjo, kad reikalas 
skubus, ir kitai dienai jo atidėti negalima. 
Jis atsiusiąs man savo automobilį.

Pagaliau sutikau ir pusei valandos pra
slinkus jau buvau Sovietų atstovybėje. Ten

mane sutiko pats Dekanozovas, kurį pir
mą kartą pamačiau.

Supažindinęs mane su Dekanozovu, 
Pozdniakovas pasišalino, pareikšdamas, 
kad jis išeinąs parūpinti užkandžių, nes 
spėjąs kad mūsų pasikalbėjimas galįs il
giau užtrukti.

Dekanozovas ėmė pasakoti, kad jis 
esąs tik nustebintas, bet ir užgautas pre
zidento A. Smetonos pasielgimo, ir pana
šaus žingsnio iš prezidento pusės, be abejo, 
niekas Maskvoje tikėtis negalėjo.

Atskridęs iš Maskvos lėktuvu, jis, De
kanozovas, net į savo atstovybę neužvažia
vęs, nusiskubino i prezidentūrą ir buvo 
tiesiog parblokštas, kai ten sužinojo, kad 
Smetona jau pasitraukęs iš Lietuvos.

Jis čion atskridęs apsvarstyti skubių ne
atidėliotinų klausimų eilės ryšium su paki
tėjusia padėtimi.

Maskva nsupras, kaip nesupratąs ir jis 
tokio Lietuvos vyriausybės nepasitikėjimo. 
Juk Merkiui, vadinasi, ir prezidentui Sme
tonai gerai žinomas Sovietų Vyriausybės 
užtikrinimas, kad ji visai nemano pažeisti 
Lietuvos nepriklausomybės, kištis į jos vi
daus reikalus ir kėsintis pakeisti vidaus 
santvarką.

Maskva tik buvo labai apgailestautinų 
įvykių priversta padidinti čia savo įgulas 
jų saugumo sumetimais ir geriausių norų 
apsaugoti Lietuvą nuo pavojaus įsivelti į 
pasaulinį karą, jei ne savo noru, tai prie
varta.

Aš pareiškiau abejojimą, kad Lietuvai

grėstų pavojus įsitraukti į karą. Kaimynė 
Latvija, kaip ir Lietuvos vyriausybė, buvo 
pareiškusi laikysiantis griežto neutraliteto, 
Lenkija jau sužlugdyta, Vokietija gi yra 
draugiškuose santykiuose su SSSR ir, be 
to, tokioje padėtyje, kad, be abejo, ji ne
sikėsintų mūsų prievartauti be SSSR vy
riausybės žinios ir sutikimo.

— Mes su Vokietija tokie du draugai, 
kaip du alkani šunys, kurie sėlina į vieną 
kaulą, — nusijuokė Dekanozovas. — šian
dien teikiame jai pagalbą, bet tik tiek, 
kad ji neuždustų ir nepasismaugtų anks
čiau, negu mums tai naudinga. Mūsų san
tykiai su vokiečiais nekokie — ir kuo jie 
pasibaigs, tai jau kitas klausimas, kurio da
bar geriau neliesime. Tikėkite, kad drau
gas Stalinas ir aš asmeniškai tik gero no
rime Lietuvai. Mudu nesergame rusų pat
riotiniu šovinizmu, gerbiame ir mėgstame 
lietuvių tautą, nes tarp jos ir gruzinų tau
tos likimo yra daug bendro. Mudu, gerai 
susipažinusiu su jūsų praeitimi, žinome, 
kad šimtmečius kovojote, sulaikydami vo
kiečių antplūdį į rytus ir nelygioje kovoje 
laimėjote. Žinom, kad jūsų valstybės sie
nos ėjo į rytus nuo dabartinio Charkovo ir 
tik šimtą kilometrų buvo nuo Maskvos, o 
pietuose siekė Juodųjų jūrų. Kaip gali gru
zinas negerbti tautos, kuri, nebūdama 
gausi, tik savo didvyrišku narsumu galėjo 
išugdyti žūtbūtiniuose karuose tokią galią 
pasipriešinti vakarams ir rytuose atstum
ti mongolus beveik iki Volgos. Visa tai 
kalbu įtikinti tamstą, kad drangas Stalinas

Lietuvos atžvilgiu neturi jokių paslėptų 
tikslų ir siekimų, vien tik nori apsaugoti 
ateityje jūsų kraštą nuo galimo vokiečių 
įsiveržimo, politinei padėčiai ir mūsų san
tykiams su jais pakitėjus. Ir ko mes turė
tume siekti Lietuvoje? Esate žemdirbių 
kraštas, turite vien tik tokių gėrybių, ku
riomis ir Sovietų Sąjunga yra turtinga. Pri
sipažinsiu, kad mūsų manymu Lietuva — 
svarbus strateginis punktas, bet tas faktas 
kaip tik ir kelia iš vokiečių pusės agresijos 
prieš jus pavojų, nuo kurio norime jus 
apsaugoti.

Kaip galite spręsti iš mano kalbos, esu 
su jumis daugiau, negu atviras, stengiuo
si nieko nuo jūsų nenuslėpti, kad supratę 
padėti galėtumėt su pasitikėjimu bendrau
ti su mumis savo krašto labui.

Man buvo labai sunku susikalbėti su ei
nančiu dabar prezidento pareigas Merkiu 
ir jo patarėjais dėl busimosios Lietuvos 
vyriausybės sudėties, — pasakojo Dekano
zovas. — Mes norime, kad naujoje vyriau
sybėje dalyvautų tokie asmenys, kurie lo
jaliai vykdytų Lietuvos pasižadėjimus ir 
įsipareigojimus ir neleistų pasikartoti įvy
kiams, dėl kurių Sovietų vyriausybė turė
jo pakeisti savo santykius su trijų paskuti
nių Lietuvos vyriausybių nariais.

Tamsta naujoje vyriausybėje, dėl ku
rios sudėties pagaliau susitarta, esate nu
matytas užsienio reikalų ininisteriu ir mi- 
nisterio pirmininko pavaduotoju, — baigė 
savo kalbą Dekanozovas ir įteikė man bu
simosios vyriausybės narių, sąrašą.

Jame šalia visai man nežinomų asmenų 
suradau ir kelias pažįstamas pavardes:

a) Justas Paleckis, numatytas ministe- 
rio pirmininko vietai -užimti. Pažinojau ji, 
kaip mažų gabumų ir neaukštos inteligen
cijos asmenybę, liaudininkų pakraipos 
žmogų ir “Lietuvos Žinių” bendradarbį. 
Žinojau, kad jis buvo griežtai nusiteikęs 
tautininkų santvarkos atžvilgiu ir buvo jų 
vyriausybės persekiojamas, net ne kartą 
ištremiamas. Anksčiau buvo pasireiškęs 
neigiamu tarybinės (sovietinės) santvarkos 
įvertinimu ir tuo reikalu atspausdinęs kny
gą. Tiesa, pastaruoju laiku rodė veiklą, 
priešingą tuo atveju ankstyvesniam savo 
nusistatymui, bet jo draugiškus pareiški
mus SSSR vyriausybės atžvilgiu, ryšium 
su Vilniaus grąžinimu Lietuvai, buvau 
laikęs neapgalvotais išsišokimais patrio
tiškai nusteikusio opozicionieriaus.

b) Mickis. Jis buvo numatytas užimti 
žemės ūkio ministerio vietą, žinojau apie 
jį tiek, kad jis buvo kuklus žemės ūkio mi
nisterijos valdininkas ir gan aktyvus (veik
lus) tautininkų partijos narys.

, (Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti
“N A U J I E N A S"

Jos visad rašo
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(Tęsinys)
Pas mus taip jau pervien ne

si jaukė. Kada ėjo vyrai, tai vy
rai, o kai moterys, tai jau jos. 
Vyrai eidavo pirma ir jiems už
tekdavo valandos nusikaitinti 
ant plautų, nusivanoti, nusitrin
ti vantomis vienas kitam nuga
ras nusiprausti, apsišnekėti. 
Moterims pora valandų tai tik 
pradžiai. Kai kada jos grįžda
vo apie vidurnaktį. Kol jos ap- 
siturkšdavo, apsišnekėdavo, ap
šnekėdavo visus ir visas, tiek 
to laiko ir belikdavo. Jos nešda
vosi šarmo, daryto iš pelenų 
plaukams trinkti, ajerų laiškų, 
jei vasara, o žiemą džiovintų pu- 
palaiškių. Pirtis moterims, tai 
beveik kaip atlaidai, ir nors tai 
vykdavo kiekvieną šeštadienį, 
joms vistiek neatsibosdavo.

Vyrai grįžę nė nebelaukdavo 
pareinant moterų. Kas ten su 
joms, gal iki aušros terlensis. 
Jeigu būdavo šviežaus alaus, tai 
senasis paprašydavo atkniurvin- 
ti pirmtakų statinaitės volę ir 
prileisti ąsotį Jeigu ne, tai bū-

“nesuimtų galvos”. O galvą su
imdavo tuojau, kai neišsikūrenę 
kaip reikiant ir viduje pilna 
smalkių. Senosiose pirtyse be ka
mino, kur dūmai eidavo per 
aukštinį — lubose išpiautą sky
lę, nebuvo taip jau lengva. Bet 
žmonės buvo patyrę: — patrau
kė nosimi ir žino, ar galima ar 
ne. Tad pravėdinsim truputį, 
šeštadienio pavakary apimdavo 
savotiška nuotaika. Kur pasi- 
žvalgai, vis rūksta, mėlsta dū
melis. Kūrenasi pirtys. Ir tuo
jau pajunti niežėjimą nugaroje, 
kur, jeigu vasara, tai purvo už
sidėję per “ariamą kartą”. Žie
ma ne ką geriau, tik jau taip ne
jauti po šiltais marškiniais ir

aguonų pienu. Tegul ir eisiu j 
peklą, bet kol eisiu, dar pagyven
siu. Kažkada jaunystėje tie da
lykai atrodė neįsivaizduojami 
toli. Pirtis su pekla buvo su
rišta daugeliu atvejų. Pirtyje, 
kaip žinote, visi pliki iki pasku
tinio plauko. O kur jau plikas, 
tai ir velnias čia pat Vyrai tai 
vyrai, kuo jie ten daug pasigirs, 
apsišneka savo bėdas ir viskas. O 
su moterim jau taip pigiai ne
apsieisi. Reikėjo rasti šnekos 
iki vidurnakčio. Ir jos surasda
vo. Buvo toks tėvo bandinin
kas Boleslovas, mūsų stačiai va
dinamas Bolium, nekažinkoks 
vyriokšlis, pasimetęs į kuprą ir 
eidavo vienu šonu, beveik sker
som. Tik j am labai rūpėdavo mo
terys pirtyje. Ir jis vis taiks
tydavęs prie langelio pasižiūrė-
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VIDAUS LIGŲ SPEC. , 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., įket- 
j virtad. ir-penktadienūus nuo 3 iki

7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta- 
tbmiais nuo 9 iki 11 VaL ryto tik 

< susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DL FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

CRADINSKAS
BAIGIASI 2. 15. 72

KAINOS SUMAŽINTOS NET

$200.00
2512 W. 47 SY. — FR 6-1991 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

PERKRAUSTYMAl,

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. i ERE N A S
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: F Rentier 6-1882

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso tolaf.: 776-2880 
Naujas rez. telaf.: 448-5545

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. • ’

Tel.: HEmlock 4-2413 
7IJ9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
$

Būdavo šitaip, kad vienas ar 
kitas kaimynas dar nebuvo pa
sistatęs pirties, arba senoji jau 
buvo gukęžusi. Tad naudodavo 
pirtį bendrai. Vienas vieną, ki
tas kitą šeštadienį kūrendavo. 
Atvelka kaimynas porą glėbių 
malkų ir iškūrena. Pripila ku
bilą šalto vandens, o su karštu 
jau patys ^apsirūpina.

Seniau taip ir darydavo, kol 
pirtys buvo be kaminų. Bet pra
dėjo pirtyse mūryti kaminus, ir 
šis mažas pastatėlis pasidarė vi
sai kultūringas ūkio statinys. 
Kaminas tai kaminas, bet kros
nis liko ta pati, sukrauta iš ap
valainių lauko riedulių. Tik iš- 
sigudravojo žmonės vamzdį 
įjungti i krosnį ir tokiu būdu 
vandenį kubile sušildyti iki vi
rimo. Bereikėdavo prisipilti šal
to vandens. Mūsų pirtys sumo
dernėjo, bet vistiek jos atlikdavo 
tą pačią tarnybą. Pirtyse džio
vindavo salyklą, bent jau tuose 
kraštuose, kur buvo daromas 
alus. Ant užlų buvo įtaisyta tam 
tikra dėžė, vadinama aznyčia, 
pro aukštinį eidavo karštis kur 
ant skersinių priklodavo kū
lio šiaudų ir supildavo sudaigin
tus miežius. Salyklas pirtyje 
nokte išnokdavo. Tik susemk ir 
vežk Į malūną’, ir Žiūrėk, kad per- 
smulkiai nesumaltų. Iš tokio ge
ro alaus nepadarysi.

Seniesiems kaimo trobesiams 
nykstant, kur trobos vidury bū
davo centrinis statinys — kami
nas, kur virdavo ir rūkydavo, 
darydavo alų, virdavo kiaulėms 
jovalą. Viena dalis, bent rūky
mas, nusikėlė Į pirtį. Pirtyje 
rūkė skilandžius ir geriausias 
dešras, kumpius ir lašinių paltis. 
Iš tolo kvepėdavo, nors tu pa
siusk. Kartą, ir tai buvo Kūčių 
dieną, neiškenčiau ir nudžioviau 
pirtyje rūkomos dešros rinkę. 
Kūčios, kaip ir Didysis Penktadie 
nis, sauso pasniko dienos. Kol 
ateis ta Kūčių pasniko vakarie
nė su grybeliais ir šližikais, gali 
iš bado nudvėsti. O jaunam tos 
kantrybės nedaug. Sutraškinau 
motini ūkės pagamintą rinktinę 
dešrą, nusiploviau rankas į 
sniegą ir smagių smagiausiai 
pradėjau laukti Kūčių vakarie
nės su grybais, su šližikais, su

biru beveik verdančio vandens 
ir nuplikino kaip paršą.

Į pirtį mes jau neidavome taip 
paprastai. Vasarą, nieko daug 
neištaisysi. Bet žiemą, tai tik 
iš trobos išeisi su klumpėm, o 
paskui jas į rankas, ir d ui ba
sas. Per sniegą, per pusnis. Ko
jos kaista, dega ir toks neišsa
kytas malonumas. Nusimetei 
priepirtyje marškinius ir tuoj į 
pusnį pasivolioti. Senieji draus
davo, bet kas ten klausys? Juk 
ir tie patys senieji vis apsisuk
dami tvirtindavo, kad reikia už
sigrūdinti, tada jokios ligos ne- 
kibs. O kur kitur užsigrūdinsi, 
jei ne apie pirtį? Būdavo, tei
sybė, žmonių, kurie nebijodavo 
šalčio. Vienas toks girdavosi,

kad jį mažą ištepę meškos tau
kais, tai jis nė velnio nebijąs. 
Galbūt, nes jis jau lengvai reng
davosi. Bet kur tu dabar sura
si mešką?

Be vandens, be garu, be karš
čio, pirtyje didelę reikšmę tu
rėjo vanta. Kaip tu be vantos 
pirtyje, Motiniukė ir sakys: — 
neik į pirtį be vantos, kaip į kar- 
čiamą be markės. Vantas rišda
vo iš žalių berželių šakų vasaros 
vidury. Surišdavo ir sukabin
davo po porą ant aukšto. Sudžiū
vusias pamerkdavo j vandenį ir 
uždėdavo ant krosnies, kad su
šustų. Tada, kaip šviežios. Apie 
vantas visokių istorijų buvo pri
šnekėta, kur ten jas ir beišpa- 
sakosi.

Pirtis mūsų kraštuose buvo 
būtinybė. Kas neturėdavo, tuos 
kviesdavo. Pasiųsdavo vaiką, ir 
tas turėdavo paprašyti: — pra
šome į pirtį, nuolankiai kviečia
me ir meldžiame neatsisakyti. 
Ir visi ateidavo. Tik mes nie
kaip negalėdavome suprasti, ko
dėl suvalkiečiai neturi pirčių. 
Visa Lietuva prausiasi ir mau
dosi pirtyse, o Suvalkai ne. To
kiais gudriais nešasi, o neturi 
pirčių. Vasarą tai upelyje ar 
molkastėje gali apsitrinti, o kaip 
žiemą ?

Tai tiek apie pirtis.
(Pabaiga)

SKAITYK ’NAUJIENAS" -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS.
TEISINGIAUSIAS 2IMAS

'AVAW.’A'.V.M.S'AViWW

LEOKADIJAI VOSYLIENEI 
mirus Lietuvoje, Vilniuje, 

Jos sūnų Antaną Vosylių su šeima širdingai 
užjaučiame ir kartu liūdime •

I

j

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ToL: PR 8 • 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
«iais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Timiasonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS' 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso falaf.1 HEmlock 4-2123 
Razid. tala>.. Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
r.l.ndn* skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bar 
dažai. Speciali pagalba kojom 
(Arch Supports) ir t. t.

W«t 63rd St., Chicago, IIL 60429
TaiH.t RROMMKt *-W84

help your <*> 
H£ART FUNoV 
help your HEART

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis 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:

L 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. Butky Jurt, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 80 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini, lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE! Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
* Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00 

Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00. 
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50. 
Alfonsas Tyruolls, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

$1.00.
Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

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

NAUJIENOS,
1739 So. Balsted SC, Chicago, IIL 60608 
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18.
19.
20.
21.

(PUTRAMENTAB) 
Usksmumo arba liūdesio valando** 
gražiausios gėlės ir vainikai antx> 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/tJ 
5525 So. Hadam Ava. — 5M-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČlA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR 8-0833 Ir PR 3-0834

pilkite jav taupymo bonus

TĖVAS IR SŪNUS

3

1

HOME
Street 
6-2345-6

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

Laidotuvių Direktoriai

<845 SO. WESTERN AVE.

MASNOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-S6Ū1

EUDEIKIS |
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Teofilia ir Juozas Ramoniai
Marija Banionienė
Sofija Puikūniene

DOVYDAS P. GAIDAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 -1742

SOPHIE BALTAS (BALTO) 
Pagal tėvus Rutkauskaitė A*"

Gyv. 7158 So. Fairfield Ave.
Mirė 1972 m. vasario mėn. 5 dieną, 4:00 vai. po pietų, sulaukusi 

76 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Tauragės apskr., Judrėnų parap., 
Uždvarių kaime.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Clement, du anūkai Copral Bruce, J. M. Corp, 

ir Thomas, brolienė Leona Baltas su šeima, pusbrolis Jonas Puleikis 
su šeima, giminaičiai Wisconsine — Frank Drigotas ir Juozas Drigo- 
tas su šeima, Anna Williams su šeima ir Willma Chambers su šeima ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Buvo garbės narė Tėvų Marijonų Congr. ir Tėvų Jėzuitų rėmėja, 
fundatorė Tėvų Pranciškonų, amžina narė šv. Kazimiero seselių, Jo
niškiečių ir Brighton Parko Moterų klubų.

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

Antradienį, vasario mėn. 8 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į C’ 
pamaldų bus laidojama

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti, jai paskutinį patarnavimą

Gimimo P. šv. Marijos parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Sophie Baltas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai

ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Sūnus, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

; 2 Metų Mirties Sukaktis

CHARLES YURECH
Gyv. 7227 So. California Ave., Chicagoje

Mirė 1970 metų vasario mėn. 7 dieną, sulaukęs 75 metų amžiaus. 
Gimęs Latvijoje.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmona Mary ir dvi podukros — May Southerland 
su šeima ir Mary Crawford, brolis Vladas Gužauskas su šeima, gy
venantis Kanadoje ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Mūsų brangiajam Charles Yurech pagerbti bus laikomos š. Mišios 
Jėzuitų koplyčioje, esančioje 5620 So. Claremont Ave„ Chicagoje, 1972 
m. vasario mėn. 7 dieną, 7:30 vai. ryto, ir vasario mėn. 8 dieną 7:00 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

Skiriu savo brangiam vyrui šiuos jautrius žodžius:

Prabėgo liūdni metai, kai mus palikai. 
Kai Tave priglaudė tie. šalti kapai.
Daug vilties turėjai su manim dar gyventi, 
Bet ankstyvos mirties negalėjai išvengti. 
Viskas, kas man liko — tik Tavęs gailėti 
Ir ant Tavo kapo gėleles padėti.

Nuliūdusi ŽMONA MARY

*■

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VARIAI: AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 

IR NAKTĮ
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-113A-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Ulinoia
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J. VLKS.

K.) KITI RAŠO
Miškininkas

Vadinamasis Lietuvos miškų 
tėvas, P. Matulionis, plačiai bu
vo paminėtas pereitų metų Mok
slas ir Gyvenimas žurnalo Nr. 
10, psl. 26-28. Suminėta jo gi
mimo vieta, eitas mokslas, kur 
jo tarnauta, kas rašyta.

Tarp kito, paminėta, kad Vie
nybėje Lietuvninkų buvo išspau
sdinta jo apysaka ir poema Ru
deniop. Jaunose dienose jis ra
šė eilėraščius, bet 1891 m. palio
vė juos rašęs.

Jau 1885 m. jis kartu su Spu- 
duliu leido žinių nešėją. Pažy
mi, kad tada jis bendradarbia
vo ir kitoje spaudoje. Bet to 
■straipsnio autoriai doc. Algirdas 
Navasaitis ir Ričardas Žadeikis, 
nepažymi, kad tai buvo spaudos 
draudimo metai. O štai Ame
rikoje tada laisvai jau ėjo laik
raščiai.
Z Autoriai nutyli, o gal ir ne
žino, kodėl jo tarnybos vieta bu
vo Rusija, ir tik Lietuvos nepri
klausomybės metais miškinin
kas P. Matulionis galėjo Įsikur
ti Lietuvoje ir jai patarnauti.
.? Carinės Rusijos valdymo me
tais lietuviai, aukštąjį mokslą 
baigę, savo krašte valdiškos tar
nybos negalėjo gauti. Tokie bu
vo skiriami Sibire, Kaukaze ai* 
kitur, tik ne Lietuvoje. Išimtį 
sudarė tik laisvos profesijos 
aukštąjį mokslą baigusieji lie
tuviai, kurie galėjo apsieiti be 
valdžios tarnybos, kaip štai gy
dytojai, advokatai ir kai ku
rie inžinieriai.

Miškininkas P. Matulionis pa
sirodė Lietuvoje tik 1905—1907

P. Matulionis
revoliuciniais metais ir pasireiš
kė to meto revoliucinėj veikloj 
Lietuvoje.

žemiau perspausdiname straip
snio pabaigą apie P. Matulionį. 
Mokslas ir Gyvenimas žurnale 
(psl. 28) štai kas parašyta:

Kai kurios prof. P. Matulio
nio keliamos mintys išliko aktu
alios ir dabar. Atsižvelgdamas 
į tai, kad carizmo metais Lietu
vos miškai buvo gerokai nualin
ti, o taip pat pažymėdamas, kad 
“atvėjinės arba sėklinės medžia- 
piūtės mūsų ūkiui... daugiau pri
tinka, kad šis medynų likvida
vimo būdas yra tampriai suriš
tas su savaimingu miško atžel- 
dymu ir miško auklėjimu”, prof. 
Matulionis pabrėžia, kad “toles
nis miško ūky moderninis žing
snis — tai visiškas pašalinimas 
iš girių plynojo kirtimo”.

Prof. P. Matulionis savo dar
buose yra pabrėžęs, kad meti
niam medienos naudojimui pa
didinti yra vienintelis teisingas 
būdas — ūkinėmis priemonėmis 
pakelti miško plotų produkty
vumą ir išauginti didesnį kiekį 
medienos tame pačiame plote, 
nemažinant kirtimo apyvartai 
metų skaičiaus. Jis neapsiribo
jo žinomų metinio miško nau
dojimo apimties nustatymo me
todu analize ir įvertinimu, bet, 
prisilaikydamas nepertraukia
mo miško naudojimo principų, 
pasiūlė savo originalų būdą.

Įdomu pažymėti, kad jau tais 
laikais prof. P. Matulionis tvir
tino, jog išsamiam miško paži
nimui, jo augimo ir vystymosi

Kelvinator’s new tri-level electric range witb 
self-cleaning and continuous-cleaning ovens.

HELP WANT6t> -L MALE-FEMALE
Reikia Darbinink? ir Darbininkl?

SUPERVISORS WANTED 
MALE OR FEMALE 

MUST-BE 18 YEARS OR OVER 
Have large car, station wagon or van. 
Minimum 4 hrs. per evening and all 
day Sat. Able to supervise young 
boys (12—16 yrs.). Knowledge of Sla
vic language helpful but not neces
sary. Unlimited potential — $150.00 
per week and up.

If you are this person contact 
Mr. BOB DICKEY 

4661 W. 120th ST. (off Cicero) 
- or phone 389-2390 

between 11'A. M. & 3:30 P. M. 
interview.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy RGkia

HOUSEKEEPER
General cleaning & laundry. 5 day 
week. Live in preferred. Must speak 

some English. References.
Lincolnwood.

673-9190 Days.
Evenings & Weekends 282-4733.

FARMS FOR SALE
Ūkiai Pardavimui

REALE5TATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, iami — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui

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

. DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Preridentu

2212 W. Cermak Road Chicago, m. Virginia 7-7717

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA Į

J. BACEWCIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospeet 8-2233

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

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

2 vai. po pietų 
AUDITORIUM THEATRE 

"f

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

certu.
Akademijos pranešėjus šiomis dienomis paskelbsime, o koncerte 

giedos Chicagos Lietuvių Operos Choras, Lietuvių Meno Ansamblis 
Dainava, gros pianistas Andrius Kuprevičius, dainuos solistės Gina 
čapkauskienė ir Aldona Stempuzienė. 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. 

t

Kviečia visus šiame minėjime dalyvauti
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

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

DI dalis pasirinkimas Įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

* ..........

dėsningumams '(išaiškinti būti
na “pačią dirvą iš jos cheminių 
ir fizinių pusių žinoti ir tam 
dirvos derlingumo davinius iš
vesti”. Dirvožemių aprašymui 
ir jų kokybės rodikliams jis pa
skyrė nemaža vietos savo ori
ginalioje, paprastoje ir iki šiol 
nenustojusioje vertės miškų ti
pologijos schemoje.

Įvertinant didelius prof. P. 
Matulionio nuopelnus mokslui, 
1925 m. jis buvo išrinktas Suo
mijos Miškų mokslo draugijos 
garbės nariu, o 1929 m. Lietuvos 
universitetas jam suteikė gar
bės daktaro laipsnį.

1929 m., pablogėjus sveikatai, 
prof. P. Matulionis atsisakė Že
mės ūkio akademijos rektoriaus 
pareigų ir išvyko į Kupiškį, o 
vėliau persikėlė pas dukterį į 
Aleksandriją (netoli Šiaulių). 
Netgi būdamas silpnos sveika
tos, jis nenustoja darbuotis miš
kininkų labui — rašo knygą 
“Vadovas girininkams”, kurios 
nebaigęs,, 1932 m. kovo mėn. 15 
d. mirė. Palaidotas Aleksandri
jos kapinėse.

Atsidavusiu tarnavimu lietu
vių liaudžiai, giliu humanizmu, 
pažangia literatūrine ir plačia 
moksline veikla prof. P. Matu
lionis yra tikrai daug nusipelnęs. 
Mūsų nuomone, naujosios že
mės ūkio akademijos miestelio 
teritorijoje galėtų rastis gražus 
kampelis pirmojo akademijos 
rektoriaus skulptūriniam biustui 
pastatyti,, kuris galėtų būti ati
dengtas artėjančio akademijos 
50-mečio proga. Galima būtų 
įsteigti P. Matulionio stipendiją 
gerai besimokančiam ir aktyviai 
dalyvaujančiam studentų moks
linės draugijos veikloje Miškų 
ūkio fakulteto studentui. Gal 
būt, rastume ir kitų būdų šio 
daug pasidarbavusio mūsų kraš
tui žmogaus atminimui įamžinti.

4416 S. Western Ave., John G. 
Evans rodys savo trauktus ir 
foto archvvo filmus. Ten bus 
daug fragmentų iš lietuviškos 
veiklos. Daugelis galės pama
tyti savo paveikslus parengi
muose.

Kun. A. Stasys pasakys trum 
pą kalbą ir bendrąją politiką 
ir Lietuvos klausima. Pobū
vyje dalyvaus Lietuvos garbės 
konsule ponia Juzė Daužvar- 
dienė. Bus paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktis ir 
aptarti lietuvių kultūros keli 
bruožai. Pr.

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

DIDELIS 2 BUTŲ MŪRAS
6 ir 7 kambariai su 1VŽ 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

LAIMINGI NAMAI
TIKRAI VA AUKŠTO 2 butų mūras 

20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas Įreng
tas beismantas Marquette Parke. — 
$35,000.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2543320

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

V. VALANT1NAS

John Evans rodys filmus
Trečiadieni, vas. 9 d., 8 vai. 

vak., Dariaus Girėno salėje,

Vienybės redaktorius 
teisybę parašė;

Vienybės puslapiuose spaus
dinami jos redaktoriaus Jono 
Valaičio įspūdžiai iš rusų pa
vergtos mūsų ir mūsų tėvų tė
vynės Lietuvos. Jis savo įspū
džiuose rašo, kad buvo susiti
kęs lir net baliavojęs su Gri
ciumi, Paleckiu, Baltušiu -ir 
kitais. Iš aprašymų susidaro 
Įspūdis, kad Lietuvoje visko 
yra, visko pilna, tik dar trūksta 
gulbės pieno.

Manau šiuo klausimu gali
ma būtij ginčytis, nes kiti gri
že iš Lietuvos, kad ir neofici
aliai lankydamiesi .tolimesnė
se nuo Vilniaus ir Kauno vie
tovėse bei dieną kitą pabuvoję 
kolchozuose vra susidarė kito
kią nuomonę, negu Jonas Va
laitis. Šiuo klausimu ginčų ne
manau vesti. Bet vieną daly
ką Valaitis teisingai parašė. 
Tiesiog Lenino ordinu būtų 
vertas apdovanoti. Tarp kitko, 
štai ką jis rašo:

“Jie pasistengė amerikiečius 
svečius, ypač surištus su Vie
nybe, žinių gausumu nenuvil
ti”

Aišku kaip diena. Iš jų pu
sės būtų didelė kiaulystė pri
deramai nepriimti Vienybės 
redaktoriaus. Vienybė visomis

išgalėmis stengiasi padėti mul
kinti svetur gyvenančius lietu
vius ir pūsti Kremliaus propa
gandinį burbulą. Tuo atžvil
giu ją nukonkuruoja tik Krem 
liaus parsidavėlių Vilnis bei 
kiti komunistiniai laikraščiai.

Truputį keistoka iš Jono Va
laičio pusės. Buvusiam neatlai- 
džiam tautininkui tapti nei 
šiuo, nei tuo... \: .y ’'

Stasys Juškėnas

Baltramiejus Kalvaitis ir 
Aleksas Viniautas 
prašomi atsiliepti

1933 metais abu suminėtie
ji išvykdami i Lietuvą paliko 
vienam patikėtiniui po penkių 
šimtų dolerių ■ vertės > paskolos 
lakštą, Įgaliodami ji investuo
tas sumas išgauti... Lakštus iš- 
davusios bendrovės buvo ban
kroto eigoje ir kreditoriams iš
mokėjo dalį paskolos lakštų 
vertės tik 1942 metais. Bet ka
ro metu ryšys su paskolos 
lakštų savininkais nutrūko. 
Jei būtų žinomi Baltramiejaus 
Kalvaičio ir Alekso Viniauto 
adresai, jie tuojau galėtų at
siimti jiems priklausomas su
mas. ;

Ieškomieji, arba juos žinan
tieji malonėkite rašyti:

Consulate General of 
Lithuania 

41 West 82nd Street
New York, N. Y. 10024.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. T«L Y A 7-5980

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus Ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

>s—.... J ....J   . .u man.

J. AUGUSTAITIS »
; ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA |

154 pusL knyga. Kaina 51.50
Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano <| 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- » 

< ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- J 
S tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo I 

laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- S 
šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

!
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomla. j 
Kas negali užeiti į "Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį » 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: <1

NAUJIENOS '
a 1739 SO. HALSTED STREFT, CHICAGO, ILLINOIS 60608 <[ 
| Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime. <

Hot, home made yeast breads always have a special something:, 
and Golden Sesame Buns are no exception.

Crisp and crunchy on the outside, light and airy on the inside, 
Golden Sesame Buns may tempt your dinner guests and family 
away from the main dish — they’re that good! These chewy, 
crusty rolls — generously sprinkled'with sweet, nutty, sesame 
seeds — taste best when served warm from the oven. Add lots 
of melting butter, jam, honey or peanut butter. But the rolls 
may also be baked in advance, frozen and reheated just before 
serving.

Be sure to use enriched flour for all your baking. Enrichment 
guarantees nutrients essential tor good health: the B-vitamins, 
niacin, thiamine and riboflavin, plus the mineral, iron.

GOLDEN SESAME BUNS
24 rolls

6 1/2 to 7 1/2 cups enriched 1/2 cup sugar 
nour* 1 tablespoon salt .

1 package dry yeast
cups water

Vt cup oil Sesame seeds

Čikaga iš automobilių 
surinko $28,223,987.50 

Chicagos miesto klerko John 
Martin paskelbtu pranešimu, 
miesto valdyba per praeitus 
1971 metus iš 1,194,415 auto
mobilių, sunkvežimių ir kito
kių motorvežimių mokesčių 
surinko virš $28 milijonų.

GERAS DARBELIS
— Ar tai tiesa, kad skautas 

kas dieną privalo padaryti kokį 
nors gerą darbelį? >— klausia 
Vytukas vyresnįjį brolį, skautą 
Šauliu.

— O taip, tai tikra tiesa.
— Na, tai štai tau ir proga: 

išgerk už mane man skirtus žu
vies taukus.
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— Antanas Jusas, kelių lie
tuviškų organizacijų valdybų 
narys ir Naujienų korespon
dentas išvežtas Į ligoninę. Ve
teranas staigiai blogai pasiju
to.

— Kastytis Baublys išrinktas 
Anglijos lietuvių Jaunimo Me
tų komiteto pirmininku. Į ko
mitetą Įeina G. Valterytė, K.

saugiai.
12 M KTU 2 butu 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
vai, 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 Marquette Parke. $22.500.

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

ŽEMES — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
T»I.: REpublic 7-1941

Federating Ir valstijos pofamy 
K, mokesčių apskaičiavimas . 

INC O M E TAX 
NekilnoĮame turto pirkimas • 

pardavimas
R E A L ESTATE 

Parašų paliudijimas.
N O T A R Y P U B L I C

Draudimo InformacIĮos 
. IN SURA N C E 

NAUJAS ADRESAS 
ŠIMAITIS REALTY 

2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 
Tel. 436-7878

— . ■ < > i i i ii/ ’

TE R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Kaminskaitė - Gough, P. Vir- 
žintas, A. Parulis ir V. Lagttna- 
vičius. Į Jaunimo Kongresą 
Chicagoje manoma suorgani
zuoti ekskursiją lėktuvu. An
glijos lietuvių klubas Chicago
je Įsipareigojo parūpinti nak
vynes ir globą iš ten atvykstan
tiems atstovams.

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

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

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
landai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų: autom, .garažas. Marquette Parr 
ke. $3650(1 . ; .,

GRAŽUS 4'BUTŲ mūr.. alum, lan
gai, karšta vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

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

LABAI GERAS 10. birtų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquetty 
’arke. — Tik $88.000. ■ < .

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

: TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namy Statyba Ir Ramentu

HEATING 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 
kamaa greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEEP METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

— Amerikos Legiono Don 
Varnas posto pagelbinis Mote
rų vienetas ruošia ši trečiadie
nį, 8 vai. vak. posto salėje 
specialią Valentino dienos su
eigą ir vaišes. Sueigai vado
vaus vieneto pirm. Stella Va- 
bol. Vaišėmis rūpinasi Vale
ria Stanaitis.

— Inž. Eugenijus Bartkus su 
šeima atostogauja Key Biscay- 
ne, Fla. Chicagon grįš Vasario 
pabaigoje.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos paruoštos peticijos paverg 
tos Lietuvos ir jos gyventojų 
reikalams bus pristatytos Ame
rikos prezidentui. Peticijos blan
ke yra 25 parašai. Jų rinkimas 
tęsis iki vasario mėn. pabąi; 
gos.. Blankai yra gaunami

4— i " ""■)
A. & L. INSURANCE & REALTY 

A.LAUR A IT I S 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 34775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs iutomeblliv draudimai.

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

tun»-up» Ir t. t.
• 4824 So. CALIFORNIA AVE. 
CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

Alto rastinėje, 63rd Q AUT0 REBU|LDER$
St.. Chicago, DI. 60629. Tel. .„tomobnial ISlrglssml ir T-.uda 
//8 - 6900. Chicagos Lietuvių žomL Darbas atliekamas sąžiningai 
Tarj-bai ruoSiantis Nepriklau- lr “
somybės šventei, minėjimui, 3518-24 W. 63rd Strwt, Chicago, m
raštinė yra atdara iki 9 vai. 
vak. ’ >

TEI____ 776-5m
Aftleotas Garbačiauskas.




