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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Kataliku persekiojimas

Laužoma Lietuvos konstitucija

Sniegas, arba lietus.
Saulė teka 5:40, leidžiasi 6:11

♦ Apie 100,000 piktu protes- 
tantų šiaurinėje Airijoje de
monstravo prie vakar uždaryto 
parlamento rūmu.

Chicago, UI. — Trečiadienis,' Kovo-March 29 d., 1972 m

izmas 
mokyklose

rija.
Sukilimo

Mejis pasislėpė Vatikano atsto
vybėje. Su juo yra dar du trys 
sukilimo vadai.

Sukilimą malšinant karo lėk
tuvų bombos netyčia pataikė Į 
našlaičių namus, kur buvo už
mušta nemažai vaiku.
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Peticijoje lietuviai skundžia
si. kad sovietų hežimas apriboja 
naujų kunigų paruošimą. Tik

Petet 
rėjas 
reikalams. f * ** 
ma, kol neiikilo ITT bendrovės ryšiai 

su te itin 9 ūmo departamentu.

Prezidento patarėjas dr. Henry Kissinger yra Rainai matomas garsiu motery tarpe. Šioje nuot 
raukoje jis sėdi restorane su Ali MacGraw, filnjo "The Godfather'4 premjeroje. Foto korespon« 

‘ v dentas prideda, kad ten pat buvo ir aktorės vyras.

Flanigan yra prezidento pata- 
tarptautiniami ekonominiams

Apie jj mažai buvo kalba- frAti, rašyt
vo sąžinę.

PARYŽIUS. — Žinoma filmų 
artistė Marlene Dietrich, gimu
si Vokietijoje, gavo iš Prancū
zijos prezidento Pompidou Gar
bės legiono ordiną.

kiojimai yra priešingi ir sovie
tų konstitucijai. Priešingai, ate- 

jėga brukamas Lietuvos 
Vaikai verčiami kal- 
ar veikti prieš sa-

UNYė. — Turkijos teroris
tams pagrobus tris karo aviaci
joje dirbusius britų piliečius — 
radijo ir radaro technikus, Tur
kijos konstitucinis teismas su
tiko peržiūrėti įstatymą, kuris 
skyrė mirties bausmes trims nu
teistiems turkų komunistams. 
Pagrobėjai reikalauja nuteistuo
sius išleisti laisvėn, iškeičiant 
juos į pagrobtus anglus..

Turkų policija ieško pagrobė
jų ir suėmė dar 25 asmenis. 
Premjeras Erim pareikalavo par
lamente naujų galių, didesnių 
spaudos suvaržymų ir greitesnio 
įstatymų pravedimo. Parlamen
tas nenoromis bendradarbiauja 
su vyriausybe, kurią pastatė ka
riuomenės vadai.

Peticijoje sakoma, kad religi
nis persekiojamas, nežiūrint

Pranešimuose iš Maskvos sa
koma. kad pirmadienį užsienio 
korespondentai Maskvoje gavo 
kopijas peticijos, kurią lietuviai 
su 17,054 parašais pasiuntė 
Jungtinių Tautų sekretoriui 
Waldheimui, prašydami persiųs
ti tą peticiją Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos vadui Brež
nevui. Peticija turinti colio sto
rumo lapų rinkinį, kurį sudaro 
123 atskiros peticijos. Peticijo
je paaiškinama, kad anksčiau 
pasiųstos sovietų valdžiai petici
jos buvo neatsakytos, o tik iš
šaukė sustiprintą priespaudą. 
Policijos ir slaptos žvalgybos 
grasinimai ir areštai neleido su
rinkti dar daugiau parašų.

prezidentas, pareiškė kainų ko
misijos viešame apklausinėjime, 
kad kainų kontrolė neįmanoma, 
nes nėra įstaigos, kuri ją prižiū
rėtų, o be to, vyriausybė nenorin
ti tokios įstaigos.

0 Sen. Edmund Muskie pa
skelbė, kad jis per 15 mėnesių 
gavo iš 13,982 aukotojų virš 2 
milijonų dolerių rinkimų kam
panijai finansuoti.

Komunistų daliniai yra 
traukiami prie Kambodijos sos
tinės Phnom Penho. žvalgyba 
pastebėjo S00 komunistų 10 my
lių nuo miesto.

♦ Jugoslavijoje lankosi so" 
vietų gynybos ministeris marša
las Grečko.

♦ Sovietų rašytojas Soiženi- 
cinas gaus Nobelio premiją pri
vačiose ceremonijose viename 
Maskvos bute. Ją balandžio 9 d. 
įteiks Švedijos Mokslų Akademi
jos sekretorius dr. Kari Ragner 
Gierow.

♦ Argentinos teroristai va
kar vidurnaktį turėjo nužudy
ti pagrobtą italą Fiat įmonės di
rektorių. Teroristai atsisakė 
reikalavimo, kad valdžia paleis
tų 50 kalinių, tačiau jie reikala
vo vieno mil. dol. vertės mo* 
kykloms paramos iš Fiat įmonės.

♦ Pietų Vietname priešas nu
mušė du JAV helikopterius ir

P. Vietnamo. Vienas

MIAMI. — Sovietų okeano- 
grafiniam laivui “KurŠatov” at
plaukus į Miami, žydai ir kubie
čiai surengė demonstracijas, su 
plakatais “Ruskiai, važiuokite 
namo”! Penki kubiečiai buvo 
suimti, kai jie primušė vieną 
vyrą, atvykusį pasveikinti so
vietų.

Mini žmogaus Teises
“Sun Times” nurodo, kad Lie

tuva, nedidelė šalis prie Balti
jos jūros, prijungta Sovietų Są
jungos 1940 m., yra žinoma

Kipro vyskupų 
laiškas Makarijui
NICOSIA. — Graikijos val

džios spaudimas Kipro-preziden
tui, arkivyskupui Makarios, ne
mažėja, bet didėja. Arkivysku
pas gavo iš savo kolegų, graikų 
stačiatikių bažnyčios vyskupų: 
Anthimos iš Kitium, vyskupo 
Kyprianos iš Kyrenėjos ir Pa
phos vyskupo Yėnnadios dar vie
ną raštą, kuriame griežtai tvir
tinama, kad arkivyskupas Ma
karios turi pasitraukti iš prezi
dento pareigų ir koncentruotis 
savo religinėse pareigose.

Savo ankstyvesniame rašte 
Kipro vyskupai įrodinėjo, kad 
prezidentūra kenkia Makąrios 
religiniams uždaviniams. Dabar
tiniame — aiškiai pasakoma, kad 
Makarios apleidžia unijos su 
Graikija ‘ idealas,'"toleruoja ko
munizmo augimą Kipro saloj*e, 
leidžia plisti ateizmui ir nihiliz
mui bei prieš Graikiją nukreip
toms nuotaikoms.

“Per 12 metų mes stebėjome 
politiką, kuri užuot vedusi Kip
rą arčiau į tautinį tikslą, prisi
dėjo prie Kipro atšalimo nuo tau
tinio kūno”, sako vyskupų laiš
kas. '

Vyskupas Yėnnadios iš Pap
hos miesto gyvena laikinai Li
massol mieste pas vyskupą An
thimos, nes Paphos gyventojai 
pagrasino vyskupą primušti, jei 
jis sugrįštų į savo dioceziją. Ko
munistų partija Kipre remia Ma
karios, nes jis neatiduoda Kipro 
Graikijai. Maskva nenori, kad 
strateginiai svarbus Kipras pa
tektų Nato valstybėms.

Japonijos vėžio 
ligų studija

CLEARWATER BEACH. — 
Japonijos vėžio ligos tyrinėjimų 
centras paskelbė savo ilgų stu
dijų rezultatus, kurie rodo, kad 
Japonijoje, kaip ir Amerikoje, 
yra neabejotinas ryšys tarp ci
garečių rūkymo ir vėžio ligos. 
Japonų atradimus paskelbė Vė
žio Tyrimų instituto direktorius 
dr. Hirayama Amerikos Vėžio 
Draugijos seminare.

Japonų daktarai penkeris me
tus stebėjo 265,000 vyrų ir mo
terų, 29-niuose sveikatos rajo
nuose, visose Japonijos dalyse. 
Nustatyta, kad plaučių vėžį ke
turis kart greičiau gauna ciga
rečių rūkytojai. Kepenų ir tul
žies vėžį rūkoriai gauna net 50% 
iki 100% daugiau už nerūkan
čius. Dideli skirtumai įrodyti 
tarp įvairių širdies ligų paci
entų mirtingumo.

Dr. Hirayama nurodė, kad ja
ponai, paprastai, daug vėliau pra
deda rūkyti už amerikiečius. Juo 
anksčiau savo gyvenime žmogus 
pradeda rūkyti, tuo didesnį šan
są jis turi gauti plaučių vėžį. 
Gal, todėl Amerikoje santykis 
tarp nerūkančių ir rūkančių 
plaučių vėžio aukų yra dar dides
nis už japonų. Japonijoje tik 
10% rūkančiųjų pradeda rūky
ti jaunystėje, kada Amerikoje 
net 60% pradeda rūkyti dar 
prieš sulaukdami 20 metų.

Radio Free Europe ir Radio 
Liberty stočių klausytojai nusi
vylę ir pasipiktinę JAV senato 
užsienio reikalų komiteto pastan
gomis. Čekoslovakijoje sen. 
Fulbrightas vadinamas x“Ful- 
bricht”, sulyginant .jo pavardę 
su vokiečių komunistų veikėju 
Ulbrichtu. Lenkijoje šis sena
torius vadinamas “Fulbritovu”. 
Tik Maskvos spauda vadina se
natorių “pažangiu mintytoju”. 
Kremlius puola radijo stotis, va
dindama jas “piratų stotimis.

Jau 1967 m. Maskvoje buvo 
išleista sen. Fulbrighto knyga 
Pernai Maskvos “Tarptautinių 
santykių” leidykla išleido Ful
brighto 271 pusi, biografiją, pa
rašytą Voroncovo, pavadintą 
“Senatorius iš Arkansas”.

Net vienas “New York Times” 
redaktorių Sulzbergeris parašė 
sekmadienį straipsnį: “Why not 
tell the Truth?”. Jis sako, kad 
buvo juokinga pretenduoti/ kad 
Radio Free Europe ar Radio- li
berty neturėjo jokių ryšių su 
Amerikos vyriausybe, tačiau 
būtų kvaila nutraukti tų propa
gandos įstaigų operacijas. Tų 
radijų programos patarnauja 
žmonėms, kuriuos veikia opini
ją kontroliuojantieji totalitari
niai režimai. Pusė visų suau
gusių Lenkijos, Rumunijos, Ven
grijos, Čekoslovakijos ir Bul
garijos gyventojų klauso R. F. 
E. bangų. Apie 30 milijonų ra
dijo aparatų Rusijoje pagauna 
Radio Liberty transliacijas.

Sulzbergeris nurodo, kad Mas
kva ir jos satelitai patys siun
čia savo programas į vakarus. 
Dažnai tos programos tiesiog 
kursto Europos Bendros Rinkos 
šalyse dirbančius italus ar ispa
nus. Plačiai veikia ir Maskvos 
“Taikos ir Pažangos” stoties 
siųstuvai. Ta stotis daug trans
liuoja kinų kalba.

Tiesa nėra negarbingas gink
las. Yra kvaila amerikiečiui gė
dytis pasakyti teisybę, kada ko
munistai išnaudoja savo tiks
lams laisvas oro bangos ir demo
kratinio pasaulio • spaudą, sako 
Sulzberger.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas pareiškė 
pasitenkinimą dėl Britanijos ir 
Maltos sutarties dėl karinių ba
zių naudojimo toje Viduržemio 
jūros saloje. Pranešama, kad 
iš 37 milijonų dol. metinės nuo
mos britai mokės Maltai apie 14 

Amerikai teks sumo
kėti kasmet 9 mil. dol., o likusius 
pinigus sudės Italija ir Vakarų 
Vokietija.

Italijai Malta yra labai svar
bi. nes ji. kaip sako italai, leng
vai galėjo tapti “Italijos Kuba”. 
Sovietų ambasadorius Iz>ndone 
Smirnovskis kelis kart susitiko 
su Maltos premjeru Mintoffu 
ir žadėjo jam sovietų paramą. 
Tačiau Maltos valdžia nutarė to
liau vesti biznį su Vakarų valsty- 
l>ėmis.

Peticijoje einama toliau, čia 
sakoma, kad Lietuvos gyvenimo 
kokybė žymiai pasikeitė nuo Lie
tuvos prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos. Tas pasikeitimas va
dinamas tautine nelaime. Sovie
tų valdžios laikmečiu Lietuvoje 
padidėjo jaunimo nusikaltimai, 
alkoholizmas, dešimteriopai pa
didėjo savižudybių skaičius, 
abortai ir skyrybos gavo grasi
nančias proporcijas. Juo toliau 
mes esame nustumiami nuo mū
sų katalikiškos praeities, tuo 
grėsmingesnį gaunasi ateistinio 
priverstino auklėjimo rezulta
tai, tuo daugiau plinta nežmo
niškas gyvenimo būdas, be‘Die
vo ir religijos, sako peticija.

Drąsus lietuviu žvgis fe fe fe
Peticija sako, kad jei toliau 

sovietų valdžios laikysena nepa
sikeis, tai Lietuvos katalikai 
kreipsis į Popiežių ar į Jungti
nes JTautas.

.. “Ch icago — -Tribune” James 
-Yūenpfer prid^f^Dkad yra tie
siog nuostabu, kad tos peticijos 
pastangos pasisekė, ir kad jos 
kopijos buvo nusiųstos į Mask
vą, kad jas pamatytų Vakarų 
korfespondentai, prieš jas išsiun
čiant iš krašto. Greitu laiku pe
ticijos turi pasiekti New Yorką.

‘•Sun Times” Murray Seeger 
prideda, kad tai didžiausia val
džios kritikų grupė, kuri viešai 
save identikavo, nežiūrint reži
mo'persekiojimų. Laiškas suges
tionuoja, kad Lietuvoje yra te
begyvi tautiniai jausmai, nors 
jau. virš 30 metų, kai Stalinas 
užbaigė Lietuvos trumpą nepri
klausomybę tarp dviejų Pasau
liniu karu. (

Kinu tenisistai fe 

atvyksta i Kanadą 
HONG KONGAS. — Kinijos 

stalo teniso komanda: du vado
vai, penkios moterys ir septy
ni vyrai žaidėjai su dviem tre
neriais išvyko į Kanadą. Koman
da atskris per Paryžių į Mon- 
trealį šį ketvirtadienį. Kanado- apie 10 jaunuolių kasmet gali 
je kinai suloš keturias rungty- įstoti į vienintelę Kauno semi- 
nes: Ottawoje, Montrealy, To- nariją, Bažnyčia yra persekioja- 
ronte — balandžio 6 d. ir Van- ma ir sąžinės laisvė draudžiama, 
couvery — balandžio 7 d. | Du lietuviai vyskupai Julionas 

Po gastrolių Kanadoje kinai Steponavičius ir Vincentas Slad- 
skris į Ameriką, o vėliau į Mek- (kevičius ištremti be teismo. Ka- 
siką.

Geriausi Kanados stalo teni
sistai yra Derek Wall ir lietuvai
tė Violeta Nešukaitytė, abu iš 
Toronto.

vieną 
amerikietis žuvo, šeši sužeisti.

♦ Japonijoje susidūrė du 
traukiniai, sužeista 500 žmonių, 
iš jų 24 —sunkiai.

+ Gynybos sekretorius Laird 
pareiškė, kad jis tikisi, jog so
vietai greit pradės bandyti sa
vo naujas tarpkontinentines ra
ketas.

♦ Čilės valdžia skelbia išaiški
nusi sąmokslą nužudyti prezi
dentą Allende.

KAMPALA. — Ugandos val
džia įsakė išvažiuoti Izraelio ka- 

Lietuvos konstitucijos garanti- riniams patarėjams, kurie treni- 
jų, vyksta nebaudžiamas. Perse- ravo Ugandos parašiutininkus ir 

lakūnus. Apie 70 Izraelio kari
ninkų ištremti todėl, kad Izrae
lio spaudoj pasirodė Ugandai ne
palankus straipsnis, kritikavęs 
Ugandos prezidento numatytą 
kelionę i Egiptą.

SOVIETU HCEMINISTERIS: j KALBA 
APIE RUSU EMIGRACINĘ POLITIKĄ

MASKVA. — Sovietu vidaus reikalu vicėministeris Boris 
Šumilin pasikalbėjime su Novosti agentūra papasakojo apie emi
gracinę politiką, šį pasikalbėjimą perdavė ir Tass agentūros už
sienio laida. Vietiniame gyventojams apie tas 'pastabas nežinia 
ar bus skelbiama, šumilinas nurodė, kad nuo kartį pabaigos 21,000 
žydų gavo leidimus išvažiuoti. Vien tik pernai įvažiavę 10.000. 
žydams nėra daroma jokių privilegijų, jie emigruoja taip, kaip 
ir visi sovietų piliečiai, melavo šumilinas.

Jis paneigė gandus, pavadin
damas juos absurdu, kad šimtai 
tūkstančių žydų išvažiuotų, jei 
juos kas išleistų. Jo žiniomis, 
tokių norinčių yra: 258 Maskvo
je, 50 Leningrade ir 119 Kijeve.

Užsienio korespondentai spė
lioja, katUtie šųmflino ^paręjškį? 
įnžT turėję-jdu tikslus: paneigti 
žinias, kad masės žydų nori iš
važiuoti ir nuraminti arabų opi
niją, kuri nusistačiusi prieš Iz
raelio gyventojų didinimą, šu
milinas pareiškė, kad neišleidžia
mi tokie žydai, kurie gavo kari
nį apmokymą ir kurie dirba ka
rinėje pramonėje. Tie suvaržy
mai būsią taikomi, kol nesibaigs 
Viduriniųjų Rytų konfliktas, 
šumilinas, be to, nurodė, kad 
patys arabai davė Izraeliui 800,- 
000 naujų gyventojų, išvaryda
mi savo žydus.

Sukilėliai slepiasi 
pasiuntinybėse

SAN SALVADOR. — Nepasi
sekusio karinio perversmo Sal
vadore vadai išsislapstė po už
sienio valstybių ambasadas. Kai
riųjų partijų koalicijos vadas 
Duarte bandė pasislėpti Vene- 
cuelos pasiuntinybės pirmojo se
kretoriaus namuose, tačiau po
licija jį ten suėmė. Venecuela 
pareiškė protestą. Salvadoras 
aiškinasi, kad tik ambasada ir 
ambasadoriaus namai turi poli
tinį imunitetą, o kitų tarnauto
jų namai — neturi. Klausimui 
ištirti išrinkta trijų diplomatų 
komisija: Amerikos, Italijos ir kaip provincija, kur tradiciniai 
BrazRijos. Jie derėsis^ su Saį

Įėjimo bausmėmis nubausti ku
nigai Juozas Zdebskis ir P. Bub- 
nis už tai, kad jie ruošė vaikus 
pirmai komunijai. Dėl kunigų 
stokos net invalidai ir pasenę! milijonu 
kunigai turi eiti pareigas. Vilka
viškio mokytoja O. Brilienė bu 
vo atleista iš darbo, nes ji bu
vo praktikuojanti katalikė. Ja 
atsakomas bet koks darbas. Vai 
džia neleidžia tikintiesiems at
statyti sudegintų bažnyčių Ba
takiuose ar Gaurėje, nors tikin
tieji patys pasirūpino lėšomis 
Andrejeve vietoj sudegintos baž
nyčios valdžia pastatė šokių sa-

PAVERGTŲ TAUTIEČIŲ PETICIJA SU 
17,054 PARAŠAIS SEKR. WALDHEIMUI 

V

Prijungimas prie soviety — tautinė nelaimė
MASKVA. — Abu didieji, rytiniai Čikagos laikraščiai vakar 

pirmame puslapyje įsidėjo savo Maskvos korespondentų žinią 
apie Lietuvos gyventojų masinę peticiją Jungtinėms Tautoms. 
“Chicago Sun Times” žinią iš Murray Seeger įsidėjo per visą 
pirmąjį puslapį, paskelbdamas juodomis raidėmis “Lithuanians 
Rip Russians”. “Chicago Tribune” pirmojo puslapio dvi skiltis 
paskyrė savo Maskvos biuro direktoriaus James Yuenger straips
niui “17,000 Lithuanian Catholics Hit Russ”.

religiniai įsitikinimai yra gyvi, 
vadoro užsienio reikalų’ministe- nežiūrint valdžios ir'komunistų 

partijos trukdymų, ši peticija 
adas pulkininkas j yra drąsiausias veiksmas visoje 

skundų serijoje per paskutinius 
6 mėn. Rašte Waldheimui sako
ma, kad trys ankstyvesnės pe
ticijos su 5,000 parašų buvo pa
siųstos Brežnevui pernai rudenį. 
Jos nepasiekė savo tikslo, todėl 
“mūsų buvusios respublikos ti
kintieji nukreipia savo skundus 
į Jungtines Tautas, nes jie ne
gali džiaugtis teisėmis, kurios 
nustatytos Pasaulinės žmogaus 
Teisių Deklaracijos 18 straips
nyje”.

DAR APIE RADIO FREE EUROPE
MASKVA. — Sovietų piliečiai, išgirdę, kad kai kurie Ame

rikos senatoriai siekia uždaryti Radio Free Europe ir Radio Li
berty programas, susisiekė su Vakarų pasaulio korespondentais, 
įrodinėdami jiems, kaip tos programos yra reikalingos komunizmo 
prispaustiems žmonėms. Be žiniij iš užsienio kraštų, kurias so
vietų žinių agentūros falsifikuoja, komunistinių šalių radijo klau
sytojai išgirsta per radijo bangas filisofijos, literatūros ir socialinių 
mokslų naujienas, kurios sovietų cenzūros yra slepiamos. Dar 
vienas svarbus patarnavimas: sovietų gyventojai sužino iš tų 
stočių apie saso pačių piliečių veiksmus prieš režimą, apie valdžios 
kritikus, vadinamus disidentus. Jų veikla, patiriama korespon
dentų Maskvoje, vėliau patenka į radijo stočių programas.

Lithuaai-
by The Lithuamiai

Pasiūlė Kinijai 
svarbia J. T. vieta 

C

NE WY0RKAS. — Jungtinių 
Tautų sekretorius Walheim pra
nešė, kad jis pasiūlė Kinijai 
svarbią vietą sekretoriate — po
litinių reikalų ir dekolonizacijos 
pasekretoriaus vietą. Dar ne
žinia, ar Kinija šią vietą paims. 
Kinai nori pastudijuoti šios po
zicijos ir kitų sekretoriato vietų 
svarbą ir reikšmę.

Kitų paskyrimų tarpe yra 
amerikiečio Bradford Morse pa
skyrimas pasekretoriumi poli
tiniams ir generalinės asamblė
jos reikalams, šioje vietoje il
gai tarnavo miręs negras diplo
matas Ralph Bunche. Moteris 
diplomatė Helvi Sipila iš Suomi
jos paskirta pasekretore socia
liniams ir humanistiniams rei
kalams.



IŠPLAUKIANT J JŪROS DIENOS PARADĄ
Svenčiant45 mėty jubiliejų 1967 rh. Rako stovyklavietės ežere. Priekyje 

. . ' burlaivis "Vėtra".

LITUANICOS TUNTAS IŠUGDĖ 
savuosius jury skautus

Medžiaga istorijai (3)
Ne visi jūrų skautės-skautai 

išėjo iš LSS, maža dalelė liko ir 
šita maža dalelė, ypač Čikagoje, 
Lituanicos tunto tuntininko s. 
K. Cijūnėlio remiama, atkuria 
jūrų skautų veiklą Lituanicos 
tunte.

1964 m. gruodžio 20 d. Jau
nimo Centre šaukiama steigia
moji tunto jūrų skautų sueiga, 
vieneto vadovu kviečiamas j. s. 
Br. Juodelis; įsiregistruoja pent- 
ki jauniai kandidatai: G. Čepė
nas, Al. Regis, B. Vidžiūnas,

Br. Juodelio nuotr.

toms, kurie LSS-goje nuo
širdžiai ir skautiškai susi- 
tapdino ar susitapdina su 
tais, kurie Sąjungoje tapo 
tikri broliai ir tikros sesės.
Būtų svarbu, kad visi LJS na- 

riai-ės ir vienetai gražiu pa-

rjt-n Hi!
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ŽEMĖLAPIS, PARODAS "ŪDROS" BURLAIVIO 
TOLIMOJO PLAUKIMO KELIONĘ

Kelionę iš Chicagos į Bostoną ežerais, upėmis, kanalais 
ir Atlanto vandenynu 1963 m? atliko v. v. J. Butkus ir 
v. v. L. Jucis. (Plačiau buvo rašyta praėjusiame "M. S." 

numeryje).

SK AUTI JA
< -s - LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 

■ -REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS
Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, III. 60629

fX-Jl METAI " NR. 13 (364)

Trys trumpi linkėjimai:; LIKTI, BŪTI IR REIKŠTIS
Pirmininko v. s. Antano Saulaičio sveikinimas jūrų 

skautams, minantiems 50 metu veiklos jubiliejų

* • Lietuvių" jūrų skautijos 50 metų sukaktuvių proga nuoširdžiai
-sveikinu visus ..brolius ir seses, mūsų jūrų skautus ir skautes.

l inkiu jiems — likti pavyzdingais lietuviais, būti tobulais skau
tais ir skautėmis ir re’kštis šauniais jūrininkais.

Gero vėjo! Budžiu Jūsų
v. s. A. Saulaitis,

■ -J • . Liet. Skautų Sąjungos
Tarybos Pirmininkas

1972 kovo 12 d., Oakville, tfooiL
■ . •!/; t z t ■REIKIAKIEKVIENOIR REIKIA VISU

» bendram žygiui Į ateitį
_. Lietuvių Jūrų Skautijos ir 
lietuvių Skautų Sąjungos Va
dovybių pastangomis siektas 
skautiškosios vienybės kelias 
jau įgyvendinamas.
■ Nuo 1971 m. pavasario dau
gelis LJS skautų, skaučių ir va- 
dovų-ių palaipsniui Įsijungė į 
skautiškąjį gyvenimą 1 >SS-goje.

LSS’. Tarybos Pirmi ja, gali
ma sakyti, beveik užbaigdama 
bendfo suartėjimo dalykus, da
bar formaliai' priėmė išsamų nu
tarimą ir LJS skautininku ir
—- I * r * . . ’ *

skautininkių įsįregistravimo rei
kalais. Tuo nutarimu išspręs
ti keli dar buvę likę svarbesni 
klausimai.
Jei dar kas iš LJS skautininkų- 
ių būtų dar atitinkamai Sąjun
goje neįsiregistravęs, galėtų da
bar lengva širdimi įsiregistruo
ti.

Galimas daiktas, kad šis raš
tas pasieks ne visus LJS skauti- 
ninkus-es. tuo atveju prašyčiau

raštą gavusius painformuoti ir 
kitus, kurie nebūtų gavę.

Kada pradėjome konkre
čiau svarstyti galimos vie
nybės reikalą, tai pirmiau
sia darėme žiūrėdami pir
myn, ateitin, o ne į kokias 
nesantaikas, ginčus, kieno 
asmenines ambicijas ar ko
kius nesutarimus ar nuomo
nių skirtumus praeityje. 
Reikėjo nubrėžti liniją tarp 
praeities ir dabarties ir rei
kėjo nusistatyti išeities taš

ką ateitin.
Nebuvo tai paprasta ir nebu

vo tai lengva. Bet, visiems ge
ros valios vadovams-ėms pasi
ryžus ir sutariant, buvo rastas 
pagrindas, tikimasi, naudingas 
visai lietuviškajai skautybei.

Iš visos širdies džiaugiuosi, 
kad tai pasisekė, kad galėjome 
Įrodyti turį drąsos žiūrėti pir
myn, moką sutarti ir pasiryžę 
įvykdyti.

Sveikinu visus ir visas, ku
rie į tą LSS-gos ir LJS-jos 
Vadovybių troškimą — su- 
sivienyti — tinkamai atsi
liepė ir jau tapo ar tuoj 
taps vienos ir vieningos 
skautiškosios šeimos na
riais. Dėkoju ir tiems bei

vyzdžiu Įaugtų į LSS-gos dali
nius įvairiose vietovėse ir ten 

. broliškai skautautų lietuviškojo 
gyvenimo plotuose.

Suprantama, kad šrdis labai 
I skauda, jog, laikui bėgant, 
tam tikras dalis išėjusio jauni
mo nubyrėjo. Gaila, kad gal di
delė dalis jų nebeturės progų 
skautauti, gal nesugebės vienin
goje LSS-goje matyti tą tradici
nę tvirtovę, kurioje ir ateityje 
jų vaikai ir dabar jie patys ga
lėtų bet kada būti kaip namie, 
savoje skautiškoje šeimoje. Tai 
tautinis ir skautinis nuostolis.

Už tat, galėdami pasimokyti 
iš praeities, turėtumėm visi, ku
rie giliau supranta lietuviškojo 
skautavimo prasmę ir tautinius 
uždavinius, visa daryti, kad ne 
tik ateityje nepasikartotų senos 
klaidos, bet kad ir dabar ne
būtų vietos bet kokiems reiški
niams, kurie galėtų vesti Į pa
klaidas. ~ , ......

Todėl, Sesės ir Broliai, visa 
darykime, kad lietuviškoji skau- 
tybė ilgai gyvuotų, dar ilgai tar
nautų lietuvių tautai ir savo to
bula auklėjimo sistema dar ilgai 
ugdytų kilnias lietuviškąsias 
asmenybes. Mūsų skautybės są
jūdis visaip turi būti vieningas, 
tvirtas ir gyvas!

Šiai skautybės bylai reikia 
kiekvieno ir reikia visu bendro 
žygio Į ateitį.

Pr. Skvirblys ir B. Skvirblys. 
Jie sudaro “Delfinų” valtį.

1964 m. vasario mėn. pradžio
je j. s. Br. Juodelio bute šaukia
ma j. budžių steigiamoji suei
ga, į kurią atvyko: j. b. v. s. Br. 
Gurėnas, ps. E. Zabarskas, v. v. 
K. Jasinskas, v. v. K. Miliūnas, 
R. Vėžys ir j. s. Br. Juodelis. 
Sueigoje išrinktas j. budžių va
dovu j. b. v. s. Br. Gurėnas. 
Tais pačiais metais į budžių eiles 
įstoja R. Kunstmanas, V. Ru- 
pinskas, A. Trinkūnas ir J. šal- 
čiūnas. Veikla'suaktyvėjo. Li- 
tuanicos tunto finansine paro- 
ma nuperkamas “Lightning” 
klasės burlaivis.

1965 m. sausio pabaigoje j. s. 
vieneto vadovu pakviestas v. si. 
J. šalčiūnas. Vienetas pasiren
ka “L. K. Algimanto” vardą, 
per iškilmingą 'vieneto sueigą 
1$65 <m. ;vasaripj$8. d, Jaunimo 
Centre 5 j. skautai. — jauniai 
davė įžodį. Kovo .7 d. Kaziuko 
Mugėje jauniai ypač su dideliu 
pasišventimu suko “Laimės Ra
tą” ir “prisuko” j. s. vienetui 
100 dol.

1965 m. pavasarį j. budžiai 
perrenka v. s. Br. Gurėną viene
to vadovu, buriavimo instruk
toriais kviečiami j. s. Br. Juo-

KANADIEČIŲ BURLAIVIS "NIDA"

grįžta į prieplauka Romuvos stovyklavietės ežere.
Br. Juodei:” rniotr

L. Knopfmilerio nuotr.

Gero Vėjo!
Budžiu

v. s. A. Saulaitis

delis ir dr. J. Anysas. Budžių 
įgula pasirenka “Prez. A. Sme
tonos” vardą. Buriavimo sezo
no pradžioje Čikagos uosto ba
seine nebuvo gauta inkaravimo

ENTUZIASTINGI 1965 METŲ JŪRŲ BUDŽIAI

prie "Perkūno" jachtos. Iš kairės: Algis Trinkūnas, ps. Vladas Rupinskas, 
Ričardas Kunstmanas ir v. s. Bronius Gurėnas.

Brw Juodelio nuotr.

PAKĖLIMAI 
IR 

APDOVANOJIMAI
Malonu pranešti, kad IJŠS Ta

rybos pirmijos 1972 vasario 16 
d. pakelti Į skautininkų laips
nius ir apdovanoti šie vadovai 
ir vadovės:

PAKELTI I SKAUTININKŲ 
LAIPSNIUS

J skautininko — ps. Irena Ke- 
relienė, Chicagoje ir ps. I^aima 
Kiliulienė. Bostone.

Į jūrų skautininko j. ps. 
Algirdas Jonas Empakeris, To
ronte.

Į paskautininko — v. si. Kas
tytis Giedraitis, Clevelande; v. 
si. fil. Ilona Laučienė, Chicago
je; v. si. Aldona Markov-Dragū- 
nevičiūtė, Hamiltone; v. vi. Vi
da Račiūnienė. Chicagoje; v. si. 
Alfredas Simontis, Clevelande; 
v. si. t. n. Valerija Sparkytė, 
Chicagoje ir v. si. Irena Zubie- 
nė, Hamiltone.

APDOVANOTAS LSS ORDINU
Padėkos ordinu — v. s. Adol

fas Venclauskas, AVorcesteryje.
širdingi sveikinimai!

Budžiu
v. s. A. Saulaites

boja. “Vėtrą”, burlaivį, teko nu
leisti į vandenį Michigan City, 
60 mylių nuo Čikagos. Tai labai 
apsunkino buriavimo pamokas. 
Rugpjūčio pradžioje Čikagos uos
te buvo gauta inkaravimo boja. 
Tuo pačiu laiku VI. Šimkus ir K. 
Račiūnas dovanoja j. budžių įgu
lai “Star” klasės jachtą, su prie
kaba, taip pat gelbėjimo valtelę. 
Jachta nuleista Grand Park uos
te. 1965 m. rugpjūčio 8 d. krikš
to tėvai ps. Z. Dudėnienė ir AT. 
Šimkus pakrikštija jachtą “Per
kūną”. Rako stovyklavietėje, 
tunto stovykloje .krikštijamas 
Lighthing burlaivis. Krikšto tė
vai — v. s. F. Kurgohienė ir ps. 
dr. St. Budrys. Burlaivis gau
na “Vėtros” vardą. J. skautų 
pastovyklės viršininku buvo R. 
Kunstmanas, stovyklavo 12 j. 
skautų, iš jų 7 davė jžodį. Orga
nizuojama nauja “Pingvinų” val
tis L. K. Algimanto laive.

1965 m. spalio 6 d. jachtoje 
“Perkūnas” Michigano ežere j. 
budžiai davė įžodį: j. s. Br. Juo
delis, ps. V. Rupinskas, R. Kunst
manas, J. šalčiūnas ir A. Trin
kūnas. 1965 m. su jachta “Per
kūnas” ir “Vėtra”, vadovaujant 
j. s. Br. Juodeliui ir v. v. dr. J. 
Anysui, buvo išburiuota 166 vai.

1966 m. sausio 16 d. L. K. 
Algimanto laivo metinės veiklos 
sueigoje buvo paminėtas Klaipė
dos krašto atvadavimas. Suei
goje dalyvavo 16 narių ir 3 j. 
skautai davė įžodį.

Kaziuko Mugėje algimantėnai 
vėl suka “Laimės ratą”. Gegu
žės 13, 14, 15 įvykusioje BSA 
Fun Fair j. skautai prisidėjo 
prie tunto parodėlės aptarnavi
mo. Algimantėnai įsigyja ke
turių irklų valtį. Vasaros sto
vykloje dalyvavo 12 laivo na
rių. Pastovyklės viršininku bu
vo v. v. J. šalčiūnas, inst. v. v. 
R. Kunstmanas. Stovykloje at
gaivinta sena tradicija — orga
nizuojama “Jūros diena”.

Tais pačiais metais rugsėjo 
25 d. j. budžiai surengia pirmą- ’ 
ją skautišką žaidimų šventę Bu
čo darže. Willow Springs su 
“Tauro Rago” muzikos orkes
tru. šventėje dalyvavo visų Či
kagos tuntų vienetai.

Jūrų budžiai išrenka naują va
dovą ps. V. Rupinską. Į įgulą įsi
rašo iš Australijos atvykę; j. 
ps. Al. Alčiauskas ir A. Petraus
kas.
Metų pabaigoje pasikeitė ir L. 
K. Algimanto laivo vadovybė. 
Nauju vadovu pakviestas j. ps. 
Alf. Alčiauskas. L. K. Algiman
to laivą sudaro: “Delfinų”, “Pin
gvinų” ir “Banginių” valtys, vi
so 23 nariai.

Buriavimo sezono baigimo pro
ga v. vi. R. Kunstmanas gauna 
III kl. jachtos vado teises. “Per
kūnas” ir “Vėtra” sezono metu 
išburiavo 122 vai.

1967 m. “Pr. A. Smetonos” 
įgulos vadovavimą perima v. v. 
R. Kuntsmanas. Jaunimo Cent
re šaukiama 45 m. j. s. jubilieji-

nė iškilminga sueiga, kurioje da
lyvauja Seserijos j. skautės bei 
LSB Vyr. Skautininkas. Pava
sarį v. v. R. Kunstmanas baigė 
Raudonojo Kryžiaus maudyklių 
direktorių kursus. Jachta “Per
kūnas” nuleidžiama Grand Par
ko uosto baseine, tą vasarą su 
jachta “Perkūnas” buvo išbu
riuota 80 vai., su “Vėtra” 60 
vai. Dave įžodį j. budžių: v. v. 
A. Petrauskas, įstojo kandida
tu — L. Kupcikevičius. ’

Jūrų skautai aplankė U. S. N. 
povandeninį laivą “Silversidę” 
Grand Parke uosto baseine.

Birželio 25 d. Beverly Shores 
Michigano paplūdyme pakrikš
tyta irklinė valtis. Krikšto tė
vai j. skautas B. Skvirblys ir 
bebras M. Siliūnas, valtis gavo 
“Naro” vardą.' *

Vasaros stovykloje j. s. tu
rėjo savo pastovyklę. Pastovyk
lės viršininku buvo vair. A. Re
gis. Stovykloje per Jūros Dieną 
buvo pašventinta ir įteikta vė
liava L. K. Algimanto laivui. 
Vėliavos mecenatas buvo A. Re
gis. Krikšto tėvai; ps. I. Regie- 
nė ir j. s. Br. Juodelis. Vėliavos 
įteikimo proga Algimanto laivą 
sveikino j. s. dr. J. Jurgela — 
Gale, Nepriklausomoje Lietuvo
je pirmas Algimanto laivo vadas 
ir senas algimantėnas j. s. kpt. 
P. Labanauskas.

1967 m. liepos 22 d. Kana
dos “Romuvos” stovykloje Ju

biliejinėje Jaros Dienoje daly
vavo ir Algimanto laivo valti
ninkai: vair. A. Regis, vair. B. 
Skvirblys, vair. Pr. Skvirblys su 
laivo vėliava.

Rugpjūčio 5-6 d. Wisconsin 
upėje startuoja baidarių kelio
nei 12 j. skautų iš Algimanto 
laivo.

Spalio 1 Bučo darže vyko skau
tų žaidimų varžybos. Spalio 15 
j. s. Br. Juodelio namuose iškil
mingai atidarytas j. skautų bū- 
klas. Algimanto laivo narių skar 
čius išaugo iki 43 narių.

1968 m. v. v. R. Kunstmanas 
vėl perrenkamas Prez. A. Sme
tonos įgulos vadovu.

Sausio 14 d. Jaunimo Centre 
algimantėnų ir j. budžių iškil
mingoje sueigoje minint Klai
pėdos kr. atvadavimo minėjime 
dalyvauja Lituanicos tuntas. 
Prelegentu kviečiamas dr. J. 
Anysas, po paskaitos 7 j. skau
tai ir 16 jaunių duoda įžodį.

Pavasarį v. v. R. Kunstma
nas Ymca plaukimo baseine pra
veda “Life guard” kursus visų 
trijų tuntų lankytojams. Daly
vauja 30 asmenų, baigia 11.

j. v. s. Leonas Knopfmileris
(Bus daugiau)

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ uNAUJIENAS0

PO SUNKAUS DARBO — LINKSMOJI JŪRININKU » > 
PROGRAMOS DALIS^ . i

lenktynės irkluojant lėkštėmis.
L. Knopfmilerio nuotr.

What does’'Missing in Action” 
mean in the 

middle of the night?
ANY woman can understand 

fA^one side of the prisoner-of- 
war question very easily

All she has to do is imagine 
for a moment how another 
woman feels as the night hours 
drag slowly on and she wonders.

Wonders where and how her 
husband is. Wonders whether 
he’s alive or dead. Whether....

Any woman, any human 
being, can understand that there 
is a human side as well as a 
political side to the prisoner-of- 
war issue

This message is concerned 
with the human side

Of course, we all want the 
war to end and the prisoners to 
be released as soon as possible

But meantime there is no 
need for Hanoi and its allies to 
delay even a day in answering 
this plea:

Open the prison camps in 
North Viemam^SouthV iet-

nam, Cambodia and Laos to 
official neutral observers.

Through these neutral ob
servers, tell the wives and famil
ies of American prisoners where 
they are and how they are

Is that too much for a wife 
to ask? Is that too much for 
Hanoi to give? Is that too much 
for the conscience of the world 
to demand?

SUPPORT 
OURPLEA 
TO HANOI

AND ITS ALLIES:
Clear away the doubts —

Open your prison camps to 
į neutral observers^.

now!
IL

T wc Rivc- AH Amcricm
and South Vienxunesc pnson camps arc m* 
spec red regularly by o&cral ncurral ob#ervm— 
Tnc Intcmattonai Committee of the RedCrose

» American Advertising contributed
rlRcd Cross for the public good

National League of Families of American Prisoners 
and Missing in Southeast Asia. 

Z60S TC StrccUNAV^ Washington. D.C. 20006
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Spalvingasis Colorado (9)

P. STRAVINSKAS
— Apie medicininę socialinę 

tarnybą apskritai

Medicininė socialinė tarnyba 
ligoninėse pirmiausia pradėta 
prakti! uoti Amerikoje.

1) Pirmas tos tarnybos idėją 
iškėlė Massachusetts Bendrinės 
l igoninės gydytojas Richard C. 
Cahot, 1905 m. pasiūlydamas 
savo ligoninei šalia ligonių gy
dymo grynai medicininėmis prie
monėmis, padėti jiems išspręsti 
jų psicho-socialines problemas, 
kurios juos vargina ir sunkina 
jų ligas, kartais daro neįmano
mą JU gydymą. Pvz., ligonis, 
matydamas visų apleistą, dėl 
jo ligos patekusią į skurdą savo 
šeimą, krenta Į desperaciją, jau
dinasi ir negali sveikti.

2) Massachusetts minėtoji li
goninė sutiko su savo gydytojo 
iškelta mintimi ir šį tą darė sa
vo ligonims pagelbėti jų socia
liniuose reikaluose, bet pagalba 
buvo silpna ir neoficiali.

3) Iš visų JAV, taip pat ir iš 
viso pasaulio ligoninių pirmoji 
ligoninė, pradėjusi jau oficia
liai organizuoti savo ligonims 
medicininę socialinę pagalbą ir 
tarnybą, buvo Colorado General

Hospital, CGH, priklausanti Ci- 
lorado Universiteto Medicini
niam Centrui Denveryje. Tai ta 
pati, apie kurią buvo painfor
muota pirmesniame mano straip
snyje. Ji pradėjo oficialiai med. 
soc. tarnybą 1926 metais..

II. — Apie medicininę socialinę 
tarnybą CGH

CGH turi specialų departa
mentą medicininiam socialiniam 
darbui. Tos ligoninės direkto
riaus pav. Car! A. Williams (ma
no pasikalbėjime su juo) patar
tas, aš padariau su ano departa
mento direktoriaus pav. Walter 
L. Cogswell pasikalbėjimą, ku
ri vėliau dar papildžiau kaiku- 
riais naujais duomenimis savo 
susirašinėjimu su juo. Dabar pa
teikiu gautas iš p. W. L. Cogs
well informacines žinias, tik ne 
pasikalbėjimo forma, o informa
ciniu to pasikalbėjimo ir susi
rašinėjimo keliu surinktų žinių 
atpasakojimu.

1) Visų pirma pateiksiu vie
ną kitą Walter L. Cogswell bio
grafini bruožą. Jis yra gimfes 
Kansas valstybėje (1934), bai
gęs Kansas Universitete socia-

Salia Denverio yra didelis Red Rocks Mountain Park, o tame parke yra paveiksle matomas 
raudono akmens amfiteatras. Teko įdėti da jg darbo amfiteatrui pastatyti, bet užtat dabar 

gali pasidžiaugti gerais vaidinimais.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra
darbiauto jų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psL. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
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 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant 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 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., SI,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį’ gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju<>- 
kingi. Pasijuokime risi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6O« 
atsilankanr darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

linius mokslus ir vėliau dar Co
lorado Universitete viešąją ad
ministraciją (anksčiau buvo bai
gęs dar ir mokytoju kolegiją). 
Kurį laiką jis yra ėjęs įvairias 
administracines pareigas ligoni
nėse ir kitose Įstaigose, gi nuo 
1969 m. jis yra dabartinėse pa
reigose CGH. Nors dar palygin
ti jaunas, bet yra pasižymėjęs 
Amerikos veikėjas, Įtrauktas Į 
pasižymėjusių asmenų sąrašą 
“Who’s who in the West” (1970 
ir 1971 m.). Savo informacijo
se labai kruopštus. Tų infor
macijų apie CGH med. soc. tar
nybą jis atsiuntė man ir raštu 
gan daug, kad aš čia nei negaliu 
jų sunaudoti šiame viename laik
raštiniame straipsnyje. Jos bet
gi Įdomios, paimtos iš tos ligo
ninės bylų ir archyvo; suinte
resuotiems aš galėčiau duoti jas 
susipažinti.

2) Gautomis iš p. W. L. Cogs
well informacijomis, CGH me
dicininės socialinės tarnybos de
partamento personalas yra toks: 
1) direktorius (jis yra ir viso 
Colorado Universiteto Med. Cen
tro šios darbo srities direkto
rius), 2) jo pavaduotojas (W. 
L. Cogswell, davęs man pasi
kalbėjimą), 3) 35 socialiniai dar
buotojai, social workers, (iš jų 
net 29 yra su magistro laips
niais), 4) 4 sekretoriai ir 5) ki
ti raštinės tarnautojai, soc. dar
buotojų padėjėjai, darbininkai 
(transporto tarnautojai ir pan.).

3) CGH med. soc. tarnybos 
departamento veikla. Daroma, 
visa, kas ligonius atpalaiduoja 
nuo jų rūpesčių, kas padeda 
jiems socialiniuose santykiuose, 
kas palengvina jiems išspręsti 
jų psich-socialines problemas ir 
tuo būdu palengvina jų gydymų 
tiesioginėmis medicinėmis prie
monėmis. Tas darbas yra susi
jęs su gydytojo, su medicinos 
seserų ir kito ligoniui gelbstinčio 
personalo darbu. Todėl sociali
niai darbuotojai (social workers) 
dirba ranka rankon su gydytoju 
su med. seserimis, su visu ligo
niui gelbstinčiu personalu.

4) štai, ryškesni socialinių 
darbuotojų (social workers) dar
bo ir veiklos pavyzdžiai:

a) Kiekvienas ligoninės pa
cientas yra socialinių darbuoto
jų stebėjimo lauke. Pirmiau
sia, soc. darbuotojas, matyda
mas reikalą, kalbasi su pačiu pa
cientu; aiškinasi jo psichologi
nes, ekonomines ir kitas sąlygas, 
kurios gali būti nepalankios jo 
sveikatai, kurios gali kenkti jo 
gydymui. Jis veikia, žinoma, 
ryšyje su gydytoju. Jei paci
entas nekreipia dėmesio Į nu
statytos jo gydymo programos

j vykdymą (dažniausia, nesupras
damas savo ligos rimtumo, jos 
didumo), tai soc. darbuotojas 
stengiasi jam tą visa išaiškinti 
ir palenkti jį bendradarbiauti 
su gydytoju. Jei pacientui sveik
ti kliudo kokios jo šeimos pro- 

j blėmos (pvz., kai šeima jo ne- 
1 lanko, jį apleidusi), tai soc. dar- 
| buotojas sueina i ryšį su jo šei- 
Į ma ir daro visa jos santykiams 
su ligoniu atstatyti, jiems pa
gerinti. Esant reikalui, soc. dar
buotojas gali konsultuoti ir su 
ligonio šeimos nariais. Jis gali 
tartis su visais, kurie gali ligo
niui kuo padėti, kad tik jis bū
tų ramus, turėtų tinkamas sąly
gas gyti.

6) Soc. darbuotojai, esant rei
kalui, gali naudoti departamen
to dispozicijoje esamas sumas, 
kai reikia teikti ligoniui kokią 
materialinę pagalbą. Pvz., iš
leistas iš ligoninės pacientas ne
turi pinigų namo parvažiuoti, 
arba, pvz., atvykęs iš kitur vaikš
čiojantis (ambulatorinis) ligo
nis turi apsigyventi kurį laiką 
(kol tęsis gydymas) ligoninės 
mieste, bet negauna niekur vie
tos, o viešbuty gyventi jam per 
brangu ir pan. čia jam gali atei
ti i pagalbą med. soc. tarnyba.

1) Kai pacientui amputuoja
ma koja ar ranka ir pan., kai 
dėl to jis negali toliau dirbti 
savo turėto darbo, med. soc. tar
nyba padeda jam surasti specia
lią jo profesinio persiorientavi
mo mokyklą. Jei būtina, tai 
dar ir padeda jam materiališkai. 
Esant reikalui, gali jam, pvz., 
padėti nusipirkti protezą arba 
paralitikui išsinuomoti vežimė
li, spec, kėdę ir pan. Kam rei
kia specialios mašinos, pagelbs- 
tinčios kvėpuoti (ji yra brangi), 
soc. tarnyba irgi gali padėti ją 
Įsigyti ar išsinuomoti. Ji pade
da, kai yra būtina, Įsigyti ligo
niui dirbtinius dantis, akinius, 
žodžiu sakant, visa, ko ligonis 
pats negali Įsigyti, dėl.ko jis sie
lojasi.

8) Ypatingai budi med. soc. 
tarnyba, kai atsiranda tam ar 
kitam ligoniui ar jų šeimai (ry
šium su ligonio likimo ar liga) 
kokia dramatinė padėtis, pvz., 
kai ligoniui reikia daryti kokia 
skubi operacija, kai reikia am
putuoti kurią galūnę (koją, ran
ką ar pan.), kai gimsta nenor
malus kūdikis, kai ligonis mirš
ta ir pan.

9) Be to, med. soc. tarnybos 
departamentas organizuoja ki
to ligoninės personalo supažin
dinimą su jo darbo problemomis, 
ruošia viešas paskaitas visuo
menei. Jis palaiko ryšius su fi
lantropinėmis organizacijomis ir 
viešaisiais fondais, kurie turi

giminingus soc. pagalbos tiks
lus. Jis irgi dalyvauja moksli
niame savo darbo srities tyri
nėjime ir pan.

Detroito Pavergtų Tautų 
Komiteto žinios

Kovo mėn. 21 d. Įvyko Detroi
to Pavergtų Tautų Komiteto po
sėdis, kuriame nutarta rengti 
Pavergtų Tautų Festivalį mies
to vidurmiestyje liepos mėn. 11- 
16 d. Liepos mėn. 15 dieną bus 
oficialus atidarymas, motorka- 
da ir ceremonijos. Antras tele
vizijos kanalas pažadėjo filmuo
ti 15 dienos įvykių eigą. Pagrin
diniu kalbėtoju bus senatorius 
Robert P. Griffin.

Detroito Pavergtų Tautų Ko- 
mitetan įstojo naujais nariais 
Wayne valstybinio universiteto 
Rytų Europos akademinė orga
nizacija UPRAVA ir BATUN. 
Komitetas nutarė remti Trečią
ją Etninę Konferenciją, kuri 
Įvyks Wayne valstybiniame uni
versitete gegužės mėn. 18-20 d. 
Sekantis komiteto posėdis įvyks 
antroje balandžio pusėje.

Saulius šimoliūnas
REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 

KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOS E”

įstatymų leidėjas, kurs 
pats įstatymus laužė

Federal, teisėjas Josehp Sani 
Peny nubaudė Illinojaus le- 
gislalorių (seimo narį) Haroi.1 
Washington 10 dienų kalėji
mo ir 3 met. sąlyginiai už ne
pildymą pajamų mokesčių imt 
I melus, nms Washington, 
kaip valdžia ji kaltina mokes
čių nemokėjęs per 19 metų. 
Teisėjams Įsakė išpildyti mo
kesčių reikalavimus už 6 me
tus, nuo 1961 iki 1971 m.

W ashingtonui teismas bu
vo skit tas kovo 1G dieną, bet 
buvo atidėtas. kad jis galėtų 
dalyvauti pirminiuose rinki
muose kovo 1 I <|. Jo advokatai 
pareiškė, kad esu žinomi at
vejai, kur kiti valstijos legis
latorial taip pat nepildo mo
kesčių formų, bet niekas jų už 
lai nebaudžiąs.

SKAITYK -NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

III. — Medicininės socialinės 
tarnybos išlaidos ir jų 

atlyginimas
CGH medicininio socialinio 

darbo išlaidos yra nemažos. Vien 
tik tarnautojų algoms tenka iš
mokėti kasmet maždaug po 
$260,000. O yra gi dar ir daug 
kitų išlaidų. Bet šiam darbui 
žmonės, jų organizacijos, viešųjų 
fondų valdytojai ir kt. yra jaut
rūs ir jį paremia saąo aukomis. 
CGH med. soc. dep-tas savo iš
laidoms padengti gauna pajamų 
net iš 11-kos šaltinių, bet už jo 
išlaikymą (pvz., už tarnauto
jams algų išmokėjimą, invento
riaus Įsigijimą ir pan.) moka Co
lorado valstybė.

ŠĮ darbą žymiai remia didie
ji Fedr. fondai, kaip pvz., Ar
thritis Foundation, Maternal 
Child Health ir kiti.

IV. — Baigiamoji pastaba
Skelbdamas šias informacines 

žinias apie medicininės sociali
nės tarnybos organizaciją ligo
ninėse, noriu atkreipti ir mūsų 
kompetentingų asmenų (dakta
rų, labdaros vykdytojų ir kitų) 
dėmesį Į šią tikrai Įdomią veiklą 
ir viešąją tarnybą, kurios ne- 
prikl. Lietuvoje mes dar netu
rėjome. Tie kompetentingi as
menys turėtų pagalvoti ir apie 
šios gražios idėjos realizavimą 
mūsų ateities nepriklausomoje 
Lietuvoje.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
knygą, kurios papuoš bet

gražiai Irisu, 592 pust
{rišta, 464 pusi._______

Naujienose galima gauti Dulkių 
knygų spintą ar lentyną:

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

įrištas, 431 pusi. __________ ,_______________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II dalis, 225 pust, įrišta — $3,00, . 
minkštais viršeliais — _____________________ —

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

88 pusi., _________________________________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais —_______
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik

kokią

56.00
$6.00

$7.50

$2.00
$2.00
$5.50

$1.00

$10.00

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

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku 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.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street Chicago, III. 60608

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU 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 
čeki ar Money orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608
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Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

;<X*XX*XX*XX*X''>XX*X>.*XX«>

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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 diena, neša nuošimčius nuo mė- 
nėšio pirmos.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
i DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
kx««<«<x*xx*x>:«ex»xx*:o»:<x
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Laikraščiuose skaitome nau
jieną iš Graikijos: visiems resto
ranams įsakyta du kartus per 
dieną pasiūlyti savo valgyto
jams bulvių. Per daug priaugo 
bulvių, nėra kur jų dėti, tai įsa
kymas turi padėti suvalgyti.

Mes sakytume, kad gerai, jei 
yra bulvių. Jei jų yraš tai vis jau 
ne badas. Juk maisto reika
lais besirūpinantieji mokslinin
kai skatina ieškoti naujų dirvų 
ir kelti jų derlingumą, nes pa
saulyje pastebimai daugėja gy
ventojų, ir jei dabar nebus susi
rūpinta jų maitinimu, tai užeis 
badas. Tokius gąsdinimus gir
dime jau nebe nuo šiandien. O 
bulvė irgi gina nuo bado, nors, 
žinoma, rimtai nuo jo gintis dar 
reikėtų turėti ir prie bulvės — 
sviesto ar taukų ar mėsos.

pasirodo, neša jau vaisius. Ne, 
Graikijos bulvių nėra pagrindo 
laikyti to susirūpinimo vaisium. 
Užaugo bulvės, ir viskas. Šioks 
toks to gąsdinimo vaisius, žino
ma, yra turtingųjų kraštų stai
gus posūkis sumažinti kviečiais 
apsėjamųjų žemių plotus. Nėra 
kur dėti kviečių! Tokia išvada, 
aišku, nenusako, kiek pasaulyje 
yra duonos neužtenkančių žmo
nių. Jeigu mažinami kviečiais 
apsėjamieji plotai, tai reiškia, 
kad JAV neturi jiems pirkėjų. 
Trūksta duonos ūkiškai atsiliku- 
siems kraštams, bet jie neturi 
pinigų, JAV ir taip pardavinė
ja kviečius užsieniuose žemes
nėmis kainomis, negu vidaus 
rinkoje

Kitas kviečių kraštas — Ka
nada — sėjamuosius plotus bu-

buvo atsiradęs stambus pirkė
jas — Sov. Sąjunga. .-Tas pirkė
jas atkrito, ir staiga jęvrečių au
gintojai nebežino, ką daryti. Da
bar jau numatyta sumažinti apie 
22 mil. akrų kviečiams skirtųjų 
žemės plotų, nes valstybė su
perka tik nedidelį kiekį, o kas 
lieka — žinokis pats. Dėl to kvie
čių auginimu vertęsi ūkininkai 
metėsi į gyvulininkystę arba į 
aliejinius, šitiems dalykams dar 
numatoma rinka.

Tik 38 iš tų 100 šeimos galvų
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Tasai specialistų gąsdinimas, Į vo susžatusi didinti, kai staiga

Drąsesni už mus
Rusų okupuotoje ir komunistų pavergtoje Lietuvoje 

mūsų tautiečiai energingiau ir drąsiau kovoja už savo 
krašto laisvę ir pagrindines žmogaus teises, negu lais
vame pasaulyje gyvenantieji lietuviai. Jie daug apdairiau 
ir geriau už mus sugeba atkreipti viso pasaulio dėmesį į 
Lietuvoje vykstančią prievartą ir pasityčiojimą iš žmo
gaus teisių.

Niekas nepajėgė lėktuvu sėkmingai pabėgti iš Sovie 
tų Sąjungos, tuo tarpu Bražinskai iš rusų ištrūko. Jie 
sugebėjo įtikinti turkus, kad jų negrąžintų į žmogžudžių 
rankas. Praeitais metais drąsiai ryžosi bėgti ir pabėgo 
jūreivis Simas Kudirka, bet jis buvo suimtas ir grąžin
tas į sovietų jūros policijos rankts. Kaip Bražinskai, taip 
ir Kudirka atkreipė laisvos pasaulio spaudos ir politikų 
dėmesį į Lietuvoje vykstančius prievartos veiksmus.

Šiandien didieji laisvojo pasaulio dienraščiai pirman 
puslapin deda žinias apie persekiojamų lietuvių skundą 
Jungtinėms Tautoms. Visi žinome kokia neperžengiama nesulaukę, jie nutarė kreiptis į tarptautinę organizaciją, 
siena rusų pavergta Lietuva yra atskirta nuo laisvojo pa
saulio. Sovietų pasienio sargai stropiai saugo sieną tarp 
komunistinės Lenkijos ir “tarybinės” Lietuvos. Sovie
tų karo'laivai ir platus radaro tinklas saugo visą “tary
binės” Lietuvos pajūri. Rusai taip pat neišleidžia lietu
vių net į komunistų valdomą Rytų Vokietiją. Lietuvoje 
gyvenantiems žmonėms draudžia susitikti su pavažia
vusiais turistais, kad jie nepatirtų apie Lietuvoje esan
čią gyvenimo tikrovę. Turistai laikomi gerai saugoja
muose viešbučiuose, vežiojami tiktai nustatytais keliais 
ir saugojami nuo “pašalinių” žmonių. O vis dėlto tie nuo 
pasaulio atskirti tautiečiai pajėgė įteikti Jungtinėms 
Tautoms didelį skundą apie okupanto primestą ir jau ke
lintas metas vartojamą prievartą.

Tarptautinės žinių agentūros iš Maskvos praneša, 
kad lietuviai katalikai Įteikė Jungtinių Tautų sekretoriui 
Kurt Waldheim naujausią ir didžiausią skundą apie rusų 
primestos policijos persekiojimus. Sekretoriui Įteiktas 
skundas yra paremtas 17,000 krašto gyventojų parašų. 
Los Angeles jįimes korespondentas Murray Seeger tvir
tina, jog tai yra faktais paremtas pats drąsiausias skun
das Jungtinėms Tautoms. Tarptautinė organizacija ne
galės šio skundo nustumti Į šalį. Ji turės pažiūrėti, ką 
okupantas daro naujai įgytose savo kolonijose.

Lietuviai katalikai skunde nurodo apverktiną tikin-

čiųjų būklę “tarybinėje” Lietuvoje. Kunigų skaičius ten 
žymiai sumažėjęs. Vyresnio amžiaus dvasiškiai išmirė, 
o jaunesnių Į kunigų seminarijas nepeidžia. Dabartiniu 
metu vienam kunigui tenka aptarnauti po dvi arba net 
tris parapijas. Bažnyčios atimamos, neduodama remon
tui reikalingos medžiagos, paverčiamos komunistinių 
įstaigų centrais. Teismo organai nebaudžia ir netraukia 
atsakomybėn žmonių, kurie persekioja tikinčiuosius.

Lietuviai katalikai, gyvenantieji Prienų ir Alytaus 
apylinkėse, pasiskundę “tarybinės” Lietuvos vyriau
sybei, bet niekas nekreipė jokio dėmesio į jų skundą. 
Tada lietuviai katalikai paruošė naują skundą apie sąži
nės (pažeidimus, pridėjo naujų faktų ir įteikė skundus 
komunistų partijos pirmam sekretoriui Leonidui Brežne
vui ir Sovietų Sąjungos premjerui Aleksejui Kosyginui. 
Sovietų valdžios atstovams įteiktas skundas buvo parem
tas 5,000 parašų.

Lietuviai katalikai atsakymo laukė ištisą metą. Jo

Lietuviai žino, kad rusų okupuota Lietuva nėra Jungti 
nių Tautų organizacijos narys, bet jie žino, kad Sovietų 
Sąjunga yra tos organizacijos narys. Lietuviai taip pat 
žino, kad Sovietų Sąjunga yra pasirašiusi ir pasižadėjusi 
vykdyti Žmogaus ir Piliečio Teisių Deklaraciją, kuri 
pripažįsta sąžinės laisvę. Lietuviai nurodo, kad okupan
tas ir okupanto primesta valdžia laužo tuos nuostatus, 
kuriuos sovietų valdžios atstovai pasižadėjo gerbti.

Lietuviai labai,gerai pažįsta rusus, dar geriau jiems 
yra pažįstami komunistai. Jie žino, kad okupacinė sovie
tų valdžia gali išvežti į Sibirą kiekvieną savo teises pasi
ryžusį ginti lietuvį, o vis dėlto net 17,000 lietuvių turėjo 
drąsos padėti savo parašą po skundu. Skundą ruošusieji 
ir parašus rinkusieji lietuviai mokėjo parašus išvežti iš 
stropiai saugojamos Lietuvos ir praeitą savaitę įteikti jį 
Jungtinių Tautų sekretoriui Kurt Waldheim. Jie žino, 
kad dar ir šiandien sovietų policija gali juos visus suimti 
ir išvežti, bet dabar rusai prievartos veiksmus turės tai
kyti viso laisvojo pasaulio akivaizdoje.

Gromykos į New Yorką įšmugeliuotas V. Zenkevi
čius pasakojo vieno Jungtinių Tautų komiteto nariams 
apie didelę “ekonominę ir kultūrinę pažangą” “tarybų” 
Lietuvoje. 17,000 lietuvių skundas rodo, kad toje “tary
binėje” Lietuvoje nėra sąžinės laisvės, be kurios jokia 
pažanga neįmanoma.

Maisto padėtį pasaulyje kaip 
tik neseniai svarstė į Hagą su
sirinkę tos srities specialistai — 
ten buvo sušauktas Pasaulinis 
Maisto Kongresas. Tame kon
grese netrūko ir įspėjimų, bet 
buvo ir linksmesnių minčių. Pa
gal tarptautinius įsipareigoji
mus turtingieji kraštai savo iš
tekliais turėtų padėti neturtin
giesiems ir nebūtinai tik ryžiais. 
Neturtingiesiems daug išteklių 
reikia ūkiškai pakilti — sukurti 
pramonei, pakelti žemės ūkiui. 
Bet pasirodo, kad tie turtingie
ji pamažu “aptingsta” ir nebes
kuba ateiti į pagalbą. Dėl to iš 
kalbų kongrese paaiškėjo, kad 
tarp turtingųjų ir neturtingųjų 
kraštų vis didėja praraja, va
dinas, turtingieji labiau turtėja, 
o neturtingieji—suskursta. Tok
sai dėsnis pastebimas ir pačiuo
se neturtinguose kraštuose — 
ten irgi didėja praraja tarp tur
tingųjų ir neturtingųjų. O sta
tistikos- specialistai apskaičiuo
ja, kad per sekančius 15 metų 
vien neturtinguosiuose kraštuo
se gyventojų skaičius padidės 
apie milijardą. Jiems reikės 
maisto. Jeigu nebus imtasi vyk
dyti kitokią revoliuciją, tai ga
lima laukti raudonosios revoliu
cijos.

Palaukite, palaukite! Tasai 
Pasaulinis Maisto Kongreso kaip 
tik ir kalbėjo apie žaliąją, revo
liuciją, kuri galėtų apginti nuo 
raudonosios. Bet tuščiomis ran
komis niekas nepajėgs plačiu 
mastu įvykdyti ir tokios žalio
sios revoliucijos. Kaip žinome, 
raudonosioms vykdyti dažniau
siai naudojami ginklai, kurie, 
žinoma, taip pat kainuoja pini
gą. žaliajai revoliucijai irgi -bū- 
tinai reikia pnigų ir už juos nu
pirkti visokių gaminių. O Jung
tiniu Tautu Maisto ir žemės Ūkio 
Organizacija, kuriai tektų rū
pintis išgelbėti pasaulį nuo bado 
ir, tur būt, nuo raudonosios re
voliucijos, kuri net ir nežada 
gelbėti nuo bado, savo žinioje, 
sako, teturi tik tiek pinigų, už 
kuriuos būtų galima nupirkti 
vieną atomini povandeninį lai
vą!

Bet žalioji revoliucija vis tiek 
vykdoma. Net ir dalis moksli
ninkų, kurie vis gąsdino pasaulį 
busimąją bado grėsme, dabar 
jau suka į optimizmą. Jie jau 
pradeda kalbėti, kad ši mūsų

žemelė drąsiai galėtų išmaitin
ti net 157 milijardus žmonių, o yra gimę Illjnojuj. Daugumas 
dabar gi jų tėra tik 3.5 milijar- nėra baigę aukštesnės mokyk- 
dų. Tik reikia susiimti. Reikia los. Iš tų 100 59 yra juodžiai, 
panaudoti visas galimas žemes, 
turėti sėklų, žemę vienur nusau
sinti, o kitur drėkinti, pasirū
pinti trąšų, žinoma, mašinų, ta
da prašom, bus maisto!

Nepaisant visokio nelogišku
mo ir išteklių stokos, kur tai rei
kalinga, kai kur jau vyksta ža
liosios revoliucijos stebuklai. Iš
vestos pagerintos sėklų rūšys, 
kurios pajėgia duoti didelius der
lius, ir žiūrėkite, kas jau yra 
vienur kitur atsitikę. Filipinai 
prieš keletą metų būdavo vis 
priversti kas metai įsivežti bent 
po milijoną tonų' ryžių. Dabar 
jau užtenka tam kraštui ir savo 
ryžių. Vakarinė Pakistano da
lis 171 procentu padidino kvie
čių gamybą. Indija per porą, me
tų padidino kviečių gamybą 50 
procentų,, Ceilonas ryžių gamy
bą 34 proc. Japonija, kuri irgi 
įsi veždavo ryžių, dabar jau ne- 
besuvalgo savų. Dar visa eilė 
kraštų jungiasi į tą revoliuciją.

Tačiau daug ko trūksta ir tiem 
kraštam, kuriem pasisekė su re
voliucija. Ten ryžiai ir kviečiai 
atpigo, ir smulkieji ūkininkai 
nebepajėgia išsiversti, jie iš
stumiami iš savo žemės. Nėra 
elevatorių grūdams laikyti, dėl 
to net mokyklos užimamos. Daug 
grūdų sunaikina kentkėjai. Net 
kai kur ir valgytojai vaiposi. 
Tie, kurie buvo įpratę iš saujos 
valgyti ryžius, dabar nepaten
kinti, kad naujųjų veislių grūdai 
turi kažkokios limpančios me
džiagos, tai jiems apsiterlioja 
rankos, jie tuo biaurisi. Bet dėl 
to, greičiausia, nebus jokios di
desnės revoliucijos Svarbu, kad 
nereikėtų badauti. Svarbu, kad 
būtų kuo vykdyti žaliąją revo
liuciją Europos Lietuvis

KAS TIE ŠELPIAMIEJI
Viešosios šalpos įstaigoje 

gautomis spaudos žiniomis, 
šelpiamųjų armija Illinojuj kas 
mėnesį didėja tūkstančiais.

Iš tų tūkstančių, pavyzdžiui 
paimta vieno šimto šeimyninė 
padėtis ir sudėtis. Pavyzdžiui 
iš 100 gaunančiųjų viešą pašai 
pą 70 šeimų gauna iš ADO (Aid 
for Dependent Children). Kiek
viena šeima vidutiniškai susi
deda iš 3—5 galvų. ,‘Ctos 30 
šeimų šalpos prašo kaip nedar
bingi. Tik seno amžiaus ir ak
lųjų šalpa besinaudojančių 
skaičius nedidėja.

Iš tų 70 ADC šelpiamų 50 
šeimų, galvos yra moterys; 20 
šeimų tėvai yra vėliausiu lai
ku pabėgę; 21 šeimoje išlaiky
mą uždirbusios motinos dėl 
negalavimo ar dėl neturėjimo 
vaikams priežiūros atleistos iš 
darbo.

Aštuonios iš 70 iš ADC gyve
nančių moterų metų bėgyje tu
rės po vaiką. Penkios netekės 
už savo vaikų tėvų. Keturios iš 
100 priimtos į šalpos sąrašus 
klaidingai. Jos neturėjo teisės. 

Kiek šalpos gauna ateiviai
Daily News paskelbtais vie

nos dienos duomenimis iš vie
šosios šalpos įstaigos 2100 S. 
Michigan Ave. viena šeima su 
4 vaikais prieš 12 metų atvy
kusi iš Meksikos, tėvas bedar
bis: šalpos gauna $350 mėne
siui:

Juodukų šeima pries 5 me
tus atvykusi iš Alabamos su 5 
vaikais; tėvas 6 mėn. be dar
bo — šalpos gaus po 400 mėne
siui.

Juoda moteris su 2 vaikais, 
kuriuos sugyventojas ją aplei
do, gaus mėnesiui po $230.

Balta mergina, 18 metų am
žiaus, pernai su savo “draug- 
berniu” atvykusi, dabar nėš
čia ir viena, gaus $160 mėne
siui.

Juoda moteris su vienu vai
ku ir nėščia (vyras girtuoklis 
pabėgo gruodžio mėn.) gaus 
$200 mėnesiui.

-i-.į t.i i,i i i t i

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTI >•"NAUJIENAS"

spintelę reikia 
tvarkingai už-

Savo naminę vaisty 
nepaprastai švariai ir 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrint5 visus užrašus, 
kad nejvykty klaidu, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaistu trūksta ir iuos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS 
VERGIJOJE
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Tačiau vėliau Lietuvą užtvindę rusai 

(nekalbant jau apie raudonosios armijos 
komendantus ir politrukus) jau didesnio 
pasirinkimo net ir stambesnėse krautuvėse 
nerado, nes juos buvo pralenkę anksčiau 
atskubėję atėjūnai, kurie, čia atsibastę 
traukiniais, auto mašinomis, sunkveži
miais; net pėsčiomis su maišais ant pečių, 
pirmomis okupacijos dienomis apvažinėjo 
didesnes krautuves ir sandėlius ir jiem ati
teko “liūto dalis”. Tokiu būdu bolševiki
nis amaras iš “turtingos matuškos Rusijos" 
užtvindęs mūsų kraštą, kaip skėrių debe
sys ištuštino krautuves. Nuo audinių riti
nių sulinkusios lentynos išsitiesė, nes ant 
jų begulėjo tik menkavertės medžiagos ir 
Įvairių prekių likučiai. Rusai turėjo pir
menybę pirkti, o lietuviam beliko tik tai. 
kas nuo rusų pasiliko.

Kartą man teko išsikalbėti su vienu 
rusu komisaru. Aš išdrįsau jį paklausti, 
kai buvome išgėrę po keletą butelių rudo
jo “Trijų kunigaikščių” alaus, kodėl jų 
žmonos, dažniausiai Katiušos, atvažiuoja 
labai blogai apsirengusios, visos užsidėju
sius raudonos spalvos baretes; — ilgos 
vatinkos. minkšti vailokai ir kaliošai... 
Ir jų suknios prasto kartūno, ir pasiuvimas 
nemadingas... žodžiu, iš aprangos ver

žiasi skurdas. Juk važiuodamos iš Rusijos 
jos visos užsidėjo ant savęs viską, ką tu
rėjo geriausio. Kodėl? Juk visi atvažia
vę rusai, kaip kokie patefonai ir neklau
siami tvirtina: “U nas vsio iest! ’ — Mūsų 
kraštas begaliniai turtingas, mes visko tu
rime. viskuo esame pertekę...

Pirmiausia tas neblogas žmogus, komi
saras Pokrovskij, giliai pažiūrėjo i mane 
ir pasakė: “Tamsta esi labai drąsus... 
Jeigu tokį tvirtinimą apie Rusijos piliečius 
tartum Sovietų Sąjungoje, tai išvažiuotum 
su Juodvarniu. Tai kaliniams vežioti juo
dos spalvos, be langelių, automobilis!

“Be to atsimink drauge, kad po kelių 
melų jūsų žmonos bus apsirengusios žy
miai blogiau, negu mūsų žmonos, štai ma
no žmona medicinos daktarė, vaikų ligų 
specialistė, ji tegauna 300 rublių mėnesi
nės algos... O aš mokslų neišėjęs, tik esu 
baigęs — marksizmo — leninizmo vienerių 
metų kursus, — esu politvadovas; anks
čiau gaudavau 900 rublių mėnesinės algos, 
o šiuo melu esu bataliono vado teisėmis 
politvadovas ir gaunu 1200 rublių. Be to, 
mūsų šalis ruošiasi pasauliniam karui: vi
sa mūsų pramonė skirta modernių ginklų 
gamybai, taip kad krašto piliečių gerovei 
kelti nebelieka išteklių".

Dar išgėrėme po porą bulelių vilniškio 
alaus, kuri politvadovas Pokrovkij nuo
širdžiai pagyrė, kad jis skanus ir gana 
stiprus. Po to jis man atsisveikinant tarė:

“Jeigu nenori žilti kalėjimu rūsiuose, 
tai niekad, niekad tokių klausimų nedrįsk 
klausti“.

RUSŲ PREKINIAI TRAUKINTAI — 
BADAUJANČIAI LIETUVAI

Lietuvių tauta juto, kad kas dieną da
rosi vis blogiau. Krautuvės ištuštėjo. Rau
donoji komunistinė diktatūra parodė savo 
žvėriškus dantis. Kas dieną žmonės ding
davo ir nebesugrįždavo, žmonos ieškojo 
vyrų, tėvai sūnų — o klausiami enkave
distai peržiūrėję bylas, tvirtindavo, kad 
tokių pavardžių jų sąrašuose nesą... Tūks
tančiai lietuvių dingdavo nepalikę jokio 
ženklo. O tokiems savo dingusių artimųjų 
ieškotojams jie patardavo: “Geriau neieš
kokite, nes ir jūs galite dingti, kaip jūsų 
artimieji!”...

Matydami politini terorą, žmonės puo
lė i nusiminimą. Juos apėmė apatija ir 
išgąstis... "Kas bus, kas bus?” vieni kitus 
klausė. Lietuvos komunistų partija. 
Sniečkaus lūpomis, tvirtino, kad krautu
vės bus užpildytos iš Sovietijos atgabento
mis dar “geresnėmis prekėmis’’. Tačiau 
laikui bėgant nesusilaukta jokių gėrybių, 
nes Sovietija pati nieko neturėjo. Tiesa, 
keletą kartų pro Kauną pravažiavo trau
kinys su saldžiais arbūzais (kavuny), o ant 
tu traukiniu buvo didžiuliai užrašai: “Dlia 
golodajuščej Litvy“. Tai reiškė: badau
jančiai Lietuvai. Dėl šios propagandos net 
lietuviai komunistai buvo užsigavę ir tvir
tino. kad tai rusų akiplėšiškumas ir melas.

Kiek gėrybių iš mūsų krašto rusų buvo 
išgabenta ir kiek jų iš Rusijos atvežta, 
vaizdžiai nusako vieno geležinkeliečio pa
pasakotas anekdotas. Kai viena okupanto

sudaryta komisija ėmė tyrinėti, kodėl iš 
Kauno einantieji Maskvos link, į rytus, 
traukimai kelionėje ilgiau užtrunka, negu 
grįžtą atgal. Vienas iešmininkas ėmė aiš
kinti, bet buvo sustabdytas.

— Drauge iešmininke, tokias menkas 
pareigas eidamas ką tu gali išmanyti apie 
mokslinę statistiką? — nutraukė iešminin
ką tos komisijos pirmininkas.

— Drauge pirmininke, patys trauki
niai tą paslaptį man išdavė. — naiviai ėmė 
aiškintis iešmininkas.

— Neišsisukinėk, bet kalbėk atvirai, tie
sioginį dalyką liesdamas, ką tame reikale 
žinai? — paklausė kitas komisijos narys.

— Aš per dienas prisiklausau traukinių 
muzikos. Paprastai jie ateidami iš Mask
vos, ant pabėgių sudurimų taktą barškin
dami. dundėdami dainuoja: — tuščios dė
žės. tuščios dėžės, tuščios dėžės, gi paju
dėję ir Įsibėgėję iš Kauno į rytus jau visai 
kitą giesmę gieda. Iš Kauno važiuodami 
jie vos pasirita ir sunkiai stenėdami, lyg 
gripu sirgdami, vaitoja: — kumpis! 
dešra! kumpis! dešra! sūris! 
sviestas! sūris! sviestas... Ir 
taip tą muziką girdžiu be galo, kas die
ną. ..

Tą iešmininką iškart nesuėmė, bet 1911 
m. birželio mėnesį, kai prasidėjo lietuvių 
masinis trėmimas i Sibiro vergijos sto
vyklas. jis pakliuvo į pirmąjį tremtinių 
ešeloną...

ATSKAITOMYBĖS KNYGOS — 
VIENA LITAIS. KITA — RUBLIAIS
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Vėl prie banko. Prekybą vedant dve
jopa valiuta, reikėjo vesti ir atskiras at
skaitomybės knygas — vieną litais, antią 
rubliais. Dėl tokio dvigubo atsiskaitymo 
banko buhalterijoje gana dažnai Įvykdavo 
klaidų, įrašius vieną valiutą vieton kitos.

Tų kalidij išaiškinimui teko daugeliui 
banko pareigūnų gerai pasukti galvas ir 
sakyčiau paprakaituoti. Tokių klaidų 
klaidelių ieškodami prie atskaitomybės 
knygų išsėdėdavome kiauras naktis. Tik 
vėl reikia paaiškinti, kad yra didelis skir
tumas tarp buhalterio ir kasininko pada
rytų klaidų ar paklaidų. Buhalteriui rei
kia surasti klaidą ir po to ją lengvai iš
braukti raudonu rašalu, o vietoj išbrauktų 
skaičių įrašyti tikrus. Tuo tarpu ką darys 
kasininkas, kuomet pas ji kasoje atsiran
da perdaug ar permažai pinigų? Sovieti
jos Įstatymai tame įžiūri nusikaltimą, o 
nusikaltėliui gresia sunki bausmė, — ma
žiausia kalėjimas.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A Ų J I E N A S”

Jos visad rašo
TEISYBE



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

AVALYNĖS ISTORIJA
R«x. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir. moterų LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6449 So. Pulsai gd. (Crawford 

Madical Buildina). Tel. LU 5-6446
•Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
Velėtu PRospect 8-1717

DR. S. B1E2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
MO Summit St. 

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5*49 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
an trad., penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir ieštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 84873

DR. W. E1SIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

siliepia, skambinti MI 3-0001.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antfacL, ket- 
■ virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
„7. y aL popieta-Ke tvir tad. ic-šešta- 
dieniais nuo 9 iki 11- vgl. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

‘‘contact lenses’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

Akmens amžiaus žmogus ne
turėjo avalynės ir nežinojo, kad 
medžioklėn eiti apsiavus yra sau
giau. Gal būt, avalynės pradžia 
yra susieta su pašinu: kai žmo
gus įsidūrė ar pašinas įsmigo į 
koją, tai jis pradėjo galvoti, kaip 
apsaugoti kojas nuo sužalojimo.

Pirmapradės avalynės medžia
ga buvo: žolė, algės, oda, lapai, 
medis. Avalynės gaminimas 
buvo primityvus. Uždėję koją 
ant lentelės ar odos, išrėždavo 
padus, kuriuos pritvirtindavo 
prie kojų žolėmis ar odiniais dir
želiais. Tokie “sandalai”, toli
mos praeities žmonių avalynė, 
laikui bėgant tobulėjo. Jų tėvy
nė buvo senasis Egiptas. Fara
onų kapuose nemažai buvo už
tikta iš nendrių ar odos išpintų 
sandalų, turtingai papuoštų auk
so sagomis, perlamutru, kutais 
ar išsiuvinėjimais.

Dabartiniu laiku laisvai pasi
renkame įvairių spalvų sanda
lus. Jei kas būtų pabandęs tai 
daryti senojoje Romoje, tai bū
tų susilaukęs mirties bausmės. 
Kadangi anų laikų visuomenė 
skirstėsi į luomus, tai ir avalynė 
buvo luomams pritaikinta. Pur
purinė spalva buvo simbolis ga
lios ; tokios spalvos sandalus avė
davo tik imperatoriai ir sena
toriai. Romėnų konsulai, iškil
mingų ceremonijų metu bei pra
dedami eiti naujas pareigas, avė
davo auksinės spalvos sandalus, 
o į paprastus posėdžius eidavo 
su baltais sandalais.

Viduramžių riteriai daugiau
sia kreipė dėmesį į aprangą, 
avalynę ir etiketą. Elegantiški 
rūbai, graži avalynė ir eisena 
tais laikais buvo ženklas gero 
tono (viskas savo vietoje). Ir 
tai buvo nelengva. Tų laikų ava
lynė, buvusi ilgais, siaurais,, 
daugumoje į viršų užriestais ga
lais.

Iš batų priešakio ilgio spręs
davo apie avėjo kilmę. Prancū
zų karalius Pilypas IV buvo iš
leidęs įstatymą, kuriuo karališ
ko kraujo princams leido avėti 
jiems, pageidaujamo- ilgio batų 
galus; dvariškiams — ne ilges
nius, kaip dviejų pėdų (pėda — 
30 cm.), miestiečiams — vienos 
pėdos ilgio. “Ilganosės” avaly
nės mada bęmatant paplito po 
visą Europą. Puošeivos labiau 
mėgo ryškiai spalvotas kurpai
tes, prie kurių galo prikabindavo 
varpelį, žvangutį ar barškalėlį.

Rusijoje daugiausia buvo pa
plitę auliniai batai, panašūs į odi
nę kojinę, kurią užmovus įgau
davo bato formą. Vėliau ant šių 
batų pasirodė siūlė, o žymiai vė
liau pradėjo siūti is atskirų odi
nių iškarpų. Kaimų gyventojai

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

*ondr« praktika, spec. MOTERŲ ligo« 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tol.: PR B-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

PERKRAUSTYMAI 

. MOVING 
(.aidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA 
R. * E R t N A S 

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063V
V. Tu mason is, M. D., S. C. 

CHIRURGAS 
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telef.• HEmlock 4-2123 
Rezid. tel<s\« Glbson 8-6195

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

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

ii jvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS

823 Wasf 34 Place 
Tai.: F R on tier 6-1882

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ba> 
dažai. Speciali pagalbi kojom 
(Arch Supports) ir t. t

Vai.: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

help your C> 
HEART FUNdV 
help your HEART

avėdavo iš medžio karnų pintas 
vyžas. Miestiečių kasdieninė 
avalynė buvo naginės. Tai plo
nos odos gabalas, sutrauktas vir
vute. Aukštomis kulnimis ba
tus avėdavo tik prie išeiginių rū
bų.

Viduramžiais Europoje ma
das diktavo Ispanija. Madų se
kėjos ispanės, norėdamos atro
dyti aukštesnės, prie avalynės 
naudojo pastovas, atseit, medi
nes kaladėles, kurias prie bate
lių pritvirtindavo dirželiais. Ma
dų besivaikymo pasekmės kar
tais būdavo tragikomiškos: ma
dingos ponios tik tarnaičių pri
laikomos, tegalėdavo vaikščioti.

Pastovai jau nuo senų laikų 
buvo žinomi. Senovės graikų ak- 
toriai-tragikai prieš vaidinimą 
užsidėdavo koturnas (medinius 
padus) ant kojokų. Panašius į 
kajokus (ilgas lazdas) Turkijoje 
užsidėdavo namuose arba jų gar
siose turkiškose pirtyse. Ispaniš
ki pastovai, panašūs į kaladė
les, buvo per sunkūs ir nepato
gūs vaikščioti, todėl laikui bė
gant jie buvo aptašomi, plonina
mi, kad virto kulnimis (kurko- 
mis).

Kulnys greitai surado garbin
tojus netik moterų, bet ir vyrų 
tarpe. Vėlesniais viduramžio 
laikais, kai prabanga ir rūbų 
puošnumas pasiekė aukščiausį 
savo “klestėjimo” laikotarpį, tai 
ir vyrai avėdavo aukštomis, rau
donomis kulnimis kurpaites, pa
puoštas sagomis ii* bantais.

Nuo 16-to šimtmečio madų 
diktavimą perėmė Prancūzija. 
Kiekvienas naujai įžengęs į sos
tą. Liudvikas buvo lyg įpareigo
tas įvesti ką nors naujo ir pa
daryti pakeitimus aprangoje, sti
liuje, skoningume, gestuose ir 
papročiuose.

Liudvikas Kili buvo mėgėjas 
medžioklės, šio pomėgo įtakoje 
staiga pasikeitė mada ir įgavo 
naujovišką posūkį, būtent, “me
džioklišką” atspalvį. Kurpaites 
iš mados išstūmė aukštos, pla
čiai užsibaigiančiais, atverstais 
aulais .pušnys. Pokyliuose kil
mingoji diduomenė pasirodyda
vo geltonais, karaliaus mėgia
mos spalvos auliniais batais. Ele
gantiškumui, aulų atvartų kraš
tus apvedžiodavo nėrinėliais ar
ba papuošdavo bantais.

Liudvikas XIV pašalino iš ka
rališkų salonų batus, tik nėri
niuotus aulų atvartus “perkėlė” 
ant ilgų kojinių kraštų; aulinius

trekas, kurį vairavo šoferis 
Charles Flood, 28. Flood pa
kaltintas per greitu važiavimu 
ir turės stoti į Trafiko teismą 
balandžio 24 dieną.

Nuteisti 4 žmogžudžiai
Du Kriminalinio teismo tei

sėjai nuteisė keturis jaunus 
žmogžudžius už praeitų metų 
kovo 13 dieną padarytas tris 
žmogžudystes.

Du broliai Mitchell, 20, ir 
Eddie, 17, Barry gavo nuo 30 
iki 100 mylių kalėjimo ir priedo 
nuo 14 iki 20 metu už nušovi
mą Troy Cline, 30, su kuriuo 
buvo susibarę begerdami taver 
noj 1228 W. Wilson Avenue.

Kiti du — Clarence Woods, 
18, ir Larry Jones, 20, gavo ka
lėjimo po 30 iki 75 m. už nužu
dymą dviejų žmonių juos api

plėšiant ir -nue 30 iki 60 metų 
už ginkluotą apiplėšimą.

Chicago] daktarų mažėja
De Paul universiteto surink

ta statistika parodė, kad Chi- 
cagos miestas šiuo metu turi 
mažiau kaip 3,800 gydytojų, 
kurie verčiasi privačia prakti
ka, tai yra tiek pat, kiek tu
rėjo 1907 metais, kada gydy
tojų buvo per pusę mažiau.

1970 metais Chicaga beturė
jo po 1 daktarą tūkstančiui gy
ventojų, kai nuo 1840 iki 1920 
metų turėdavo kiekvienam 
tūkstančiui po du. Labiausiai 
nukentėjusi Lawndale, ir net 
naujasis priemiestis Schaum
burg, kur nesą nė vieno dak
taro.. Chicagos daktarai išsi
kelią į turtingus priemiesčius 
arba į pajūrių miestus.

G t L 1 M N K A f 
(POTRAMK-NTAtf)

arba Ledėsiu vautnCo** 
gražiausio* gėlės ir vainiKMi axxtx* 

pių papuošimui ir aezonmee 
kapam* gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/t,1
5525 So. Horiem Avė. — 586-1228

batus pakeitė kurpaitės. Ava
lynės siuvimo amatas pareika
lavo meno. Puikios, meniškai 
skoningai papuoštos kurpaitės 
buvo gaminamos iš įvairių spal
vų ir atspalvių gelumbės, milo, 
aksomo, mašasto ir brokato.

Kai Prancūzijoje įvyko revo
liucija, tai paryžiečiai pradėjo 
kukliai rengtis. Pati moderniš
kiausioj i'avalynė pasidarė gru
būs, angliško fasono, plačiomis 
kulnimis batai.

(nrs) Vertė Z. Dalėnas

Užmušta Linda Plioplienė
Mrs. Linda Plioplys, 22 metų 

amžiaus, buvo sunkvežimio 
užmušta pereinant skersai Hal 
sted ir 35 gatvių kampe.

Policijos pranešimu, ją per 
mušė United Parcel Service

Genocido Parodos Įsteigėjui ir Organiza
toriui ZENONUI KOLBAI

mirus, 
žmonai Emilijai ir dukrai Daliai reiškiame
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Amerikos Lietuvių Taryba

FRANK JONIKOWIC
Gyv. Pennsicola, Florida, anksčiau gyxr. Chicago, Ill.
Mirė 1972 m. kovo mėn. 27 - dieną, 4:00 vai. ryto, sulaukęs 84 

metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 64 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Constance Jurgionytė, duktė Leona Ba- 

rową, jos vyras Arthur, sūnus Frank Jonik, jo žmona Ann, 4 anūkai: 
Mary Ann, David, Terrence Lee ir Karyn bei kiti giminės, draugai 
ir pažistami.į

Trečiadienį, kovo 29 dieną, 3:00 vai. p. p. kųnas bus pašarvotas 
Petkaus Marquette koplyčioje, 2433 W. 71st Stfėet.

Penktadienį, kovo 31 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. Marijos Panelės Gimimo parapijos bažnyčią, o po palaimi
nimo bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Frank Jonikowic giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį * 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: į
Žmona, duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

ONA VAŠKEVIČIUS - OLIŠAUSKAITĖ
Gyv. Brighton Parko apylinkėj

Mirė 1972 m. kovo mėn. 27 dieną, sulaukusi 58 metų amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje, Utenos mieste.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Jonas, Lietuvoje liko sesuo ir 3 broliai bei 

kiti giminės, draugai ir pažįstami. _
Trečiadienį, 4:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Eudeikio koply

čioje, 4330 So. California Avenue.
Penktadienį kovo 31 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

i Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Onos Vaškevičius giminės, draugai ir pažįstami nuošir

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

Nuliūdę lieka:
Vyras, sesuo, broliai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas F. Gaidas ir Geraldas F. Daimid. 
Tel. LA 3-0440.

1 ■ -K

ISOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOSJ t ■ - Ii

j Visos programos iš W0PA. i 
1490 kiL A. M.

i Liatuviv kalba: kasdien nuo pirma I 
dienio iki penktadienio U—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-' 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai! 
ryto.

Tol.: HEmlock 4-2413 

7ti9 So. MAPLEWOOD AVE.
[ CHICAGO. ILL. 60629

• * - - ;------------------------- -------------------- ' ---------

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
<imanmnuinuniuinniniiiiiiiituu»nuiiuiiiiii<tii>uu»in.'uuiinminnu»Huirnnmni3xnixuniTO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD AS F. DAIM1D
1605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAV1 
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
x 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 si HALSTED STREET Phone: YArds 2-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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,slabs llliiiojuj. Arizonoj irki- Akademiją ir būdama 
lur. b ypač Michigane, visą i pianistė tenai sliulijuoja 

’eilę bažnyčių ir civilių pastatu įžymų koncertų pianistą, 
bei privačių rezidencijų. Įdu beveik kas

Tėvų gražiai
• dvasioje užaugintas,
įsu pasididžiavimu savo tautinęldavoni.
kilmę pabrėždavo ir nors čia glaudi ir

■ gimęs Amerikos lietuvis būda-jme, kad
mas lietuviškai gražiai
ir skaityti bei rašyti

i Nors savo profesijoje
įkių progų nebeturėjo.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Kaip jau rašyta 
š. m. 
Grand 
dienio 
.širdies
J\.merikos lietuvis architektas

Naujienų 
kovo 15 d. numeryje, 
Rapids, Mich., pirma- 

nakti kovo 12 d. mirė c
smūgio ištiktas žymus

Algirdas Firantas. Mirė pačia
me kūrybingiausiame amžiu
je, vos 55 metų sulaukęs. Jis 
buvo ypatingai talentingas ir 
visoje Amerikoje pagarsėjęs 
architektas, suplanavęs ir pa

Prof. Vaclovo Biržiškos

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:

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

ilgamečio BALFO pirmininko,"prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai ?4,00, minkšti — $3.00.

t

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago. Illinois 60608

V. <

j SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
I VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

I
1 2608 West 69th St, Chicago, m. 60629. • Tel. WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Į SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 511. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halted St., Chicago, III. 6060$. — Tel. 254-3320 

{vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikitaL

V. VALANTINAS
—————————— i n,. r

L —m-—- »I I

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigmii ir sąžiningas patarnavimas. Naujauri kraustymo 

trankiai. Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T«l. WA 5-9209

ANTANAS SMETONA IR JO
154 pusi. knyga. S1.50

Net vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa 
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne 
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti J "Naujienas”, tai prašomas persiusti S1.50 čekį 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

f _ NAUJIENOJ, CHICAGO 8, ILI___ WEDNESDAY, MARCH 29, 1972

gabi 
pas 
Mu- 

savaitgalį va-:
lietuviškoje! žinodavome ją* aplankyti ir 

jis visurjšiaip dažnai telefonu susisiek- 
nes buvome tokia 
intymi šeima. Tiki- 
ji sieks karjeros inu- 
darėme Ino reikalu 

mokėjo.'žygių kol Edgaras taip staiga 
pats to- lir netikėtai mirė.

tačiau I 
;savo motinėlei lietuviška spau-l l * * I

LIVE IN HOUSE KEEPER 
Own rcxini. Near North Apt. 
One adult. Good salary. Must 

have good references & 
speak Some English.

SU 7-0520

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE I

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

Edgaras ir aš susitikome, kai 
iš studentavau Chicagos Me- 

(kur 
»:tvau dailiųjų menų magistro 
aipsni), o jis buvo architek- 

pa- Jūros studentas Illinojaus Tech 
Įnologijos Institute. Edgaras

as. gyv.jbavo labai gabus studentas ir 
naciona-| visus šiuos metus sunkiai dir- 

architekt.as bo -kaip architektas, projek
tuodamas ir statydamas daug 
gražių pastatų.

dą (Naujienas ir naujus leidi-j no Instituto Afųkykloje 
nius) kasmet užsakydavo.

Grand Rapids Press savo
vo 1 1 d laidoje apie velioni

i ras<

|1621 Breton Rd.. SE 
i liai pripažintas 
Ibažnyčių statyboje, nme pir
madieni Blodgett Memorial 
ligoninėje širdies atakos ištik
tas.

Gimęs Oak Park, 111., Mr. Fi
rantas studijavo Illinojaus 
universitete ir Illinojaus Tech
nologijos Institute, dirbdamas 
su pasaulinio garso architektu 
Mies VonDerRohe.

no 195(5 m. įsteigdamas 1959 
metais Edgar Ei ra u i <x To.. Ar- 
chitekts, adresu 353 Atlas Ave. 
SE. Anksčiau Mr. Firantas dir
bo kaip projektuotojas (desig
ner) firmoms Chicagoje. Phoe
nix, Ariz., ir Los Angeles.

Mr. Firantas sepcializavosi j juj. 
bažnyčių projektavime, laimė 
damas keletą premijų už ne
paprastus ir gražius darbus. Jis 
laimėjo du pripažinimus iš 
nacionalinių grupių — vieną 
už šventos Trejybės Rymo ka
taliku bažnvčia Rockforde ir 
antrą už Krikščionių katali
kų bažnyčią Zione, Illinois.

Kitų šioje srityje jo projek
tuotų bažnyčių tarpe yra šv. 
Petro liuteronų bažnyčia Rock
forde. Taikos Kunigaikščio 
liuteronų, Dangun 
liuteronų. Pirmoji 
bažnyčią Rockforde, 
formuotų Krikščionių 
dia ir Shawnee Park bažny
čios ir viena mormonu — Pas
kutinės Dienos Jventuju baž
nyčia.

Jis buvo Amerikos Architek 
tų Instituto. Michigano Archi
tektų Draugijos, Michigano 
Profesijų Sąjungos. Amerikos 
Bažnyčių Architektūros Drau
gijos ir Religinės Architektū
ros Gildijos narys.

Mr. Firantas taip pat buvo. 
Rytų Kongregacijos Bažnyčios 
narys ir trustee ir buvęs East 
Grand Rapids 
misijos narys.

VELIONIO
GERDOS

Mes kai apsivedėme pirmiau 
šiai keletą metų gyvenome 
Phoenix. Arizonoj ir tenai jis 
suplanavo keletą bažnyčių, 
įskaitant didžiulę ir Įspūdingą 
Centrinę Metodistų bažnyčią.

Jis statė pastatus visoje Mi
chigan valstijoje, daugelį origi
nalių ir labai gražių bažnyčių, 
už kurias patapo plačiai žino
mas kaip žynius architektas, už 
jas laimėdamas premijas ir 
daug pripažinimų.

Jo statyta yra permijuota di
delė Krikščionių Katalikų Baž
nyčia, Zion miestelyje, Illino- 

Jis neseniai baigė statyti 
'-jCivic Centrą su puikia biblio

teka ir gaisrininkų stotimi, už 
ką Michigano gubernatorius ji 
Įvertino savo inauguracijos kal
boje, 
daug 
mu ir

Jis taip jau yra pastatęs 
puikiu gyvenamųjų na- 
komercinių pastatų, 
esame skausmo ir liū- 
prislėgti, bet tikime,

Žengimo 
baptistų 
dvi Re- 
-- Arca-

Planavimo

ŽMONOS 
ŽODIS

Ko-

žmona Mis. Gerda 
Naujienų atstovui 
pasakė: Jis man 

neapsakomai geras

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

iO% iki 50% nuolaida. Galima pirku 
laimus ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR &4421
6200 So. WESTERN AVE.

PETRAS KAZANAUSKAS, Frezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

dėsiu
kad kuria dieną, kai mūsų dal
bas šioje žemėje bus baigtas, 
mes su juo vėl susitiksime pas 
mūsų Dangiškąjį Tėvą.

Gili užuojauta skausmo va
landoje poniai Gerdai, dukre
lei Laurai ir motinėlei Onai 
Firantienei. J. Pr.

— Adomas Didžbalis, gyv. 
Marquette Parko apylinkėje, 
išbuvęs apie 4 savaites šv. Kry
žiaus ligoninėje, grįžo į na
mus. Sveiksta ir stiprėja žmo
nos priežiūroje.

— Chicagos Vlbkykhi Tary
ba balsavimu nusprendė šiuos 
mokslo metus sutrumpinti 11 
dienų ir baigti birželio 8 d. Mo
kytojų sąjungos pirm. J. Des
mond pareiškė, kad tuo pa
žeista sutartis.

— Bronė Variokojienė, Ig
nas Malcius ir Jonas Jurkšai- 
tis giedojo solo Tėviškės para
pijos Giesmių vakare. Kom.

Velionio 
Firantienė 
ašarodama 
buvo toks
vyras —mes vedę išgyvenome]poz Vlado .Takubėno kantatos 
27 metus ir jis buvo toks pat 
geras tėvas mūsų vienintelei 
dukrelei, 
amžiaus, 
lė lankė

'Pranaše Didis” solo partijas 
dliko Viktorija Grigelaitytė 

kuri jau yra 17 melų — sopranas ir Leonas Gružas 
Praeitą žiemą Laure!— baritonas. Religinis koncer- 
Interlochen Meno tas sėkmingai praėjo dalyvau-

jant daugeliui Chicagos lietu
vių. Parapijos choras ir Tru- 
bininkai dalyvaus Velykų pa
maldose 10 vai. ryto.

— Aldona Kidolytė, New 
York, N. Y., išrinkta Jaunimo 
Kongreso atstove. Ji studijuo
ja meną ir yra Akademinio 
Skaučių Sąjūdžio valdybos sek 
retorė. Priklauso tautinių šo
kių grupei.

— Uogintas Kubilius, Los An
geles, Calif., išrinktas JAV 
Vakarų apygardos atstovu i 
Jaunimo Kongresą. Jis yra bai
gęs inžinerijos mokslus Baka
lauro laipsniu ir dabar studi
juoja Biznio administracijos 
mokslus. Aktyvus skautų orga 
nizacijoje. Išrinktas Studentų 
sąjungos centro valdybom Reiš 
kiasi kultūrinėje ir politinėje 
veikloje.

— Poetas Bernardas Braz
džionis, kuris visad mielai lau 
kiamas Chicagoje, rašydamas 
laišką Chicagos Lietuvių Ope
rai, tarp kitų reikalų, rašo:, 
“laikydamas, kad šios lietuviš
kos originalios operos pastaty
mas vra neeilinis ivvkis mūsų 
išeiviškos kultūros istorijo
je. .. užsako bilietus ir atvyks
ta iš Los Angeles dalyvauti 
“Jūratės ir Kastyčio” operos 
premjeroje.

— Stanley Jasūnas iš Ever
green parko apylinkes daly
vaus pavasarinėje meno paro
doje balandžio 8 ir 9 d. Ford 
City Prekybos centre. Balan
džio 5 ir 6 d. ten bus virimo 
parodomosios pamokos ir prie
monių paroda.

I

— Bogan aukšt. mokykloje : 
balandžio 4 d. 7:30 vai. vak. 
prasidės nemokami vairavimo 
ir pasitobulinimo kursai. In
formacijai ir registracijai tel. 
321 — 6010. Kursus ruošia 
Cook apskrities apylinkės teis
mas. I

— Evergreen Plazos preky
bos centre vyksta Velykinė pa
roda. Miniatiūriniame kaime
lyje yra išstatvti mokiniu kon- 
kursiniai margučiai ir rank
darbiai.

— Jaunimo Kongreso Spor
to Diena bus liepos 4 d. Sporto 
programomis ir varžybomis 
rūpinasi salfass Centro Valdy
ba, kurios pirm, yra Jonas Ba
ris.

dail. Antano T
kairės į dešine: dail. A. Petrikonis, ponia Skaličienė, Janina Dainienė, inž. Jonas Stankūnas, dail. Magdale

na Birutė Stankūnienė ir Kazimiera Bradūnienė. Paroda tęsis iki balandžio 16 d. Foto V. Noreikos

lž Petrikonio dailės parodos atidarymo kovo 18 d. Marquette meno galerijoje, 3215 W. 63 gat.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

LAIKRODŽ1A1 IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

♦ John G. Evans, IV Tautinių 
Šokių šventės Vajaus lėšų tel
kimo komiteto pirmininkas 
užsisakė visą stalą Į banketą, 
kuris įvyks balandžio 22 dieną 
Beverly Country Club, Chica
goje. (Pr).

♦ IV-ios Tautinių šokiu šven
tės Vajaus lėšų telkimo komite
tas ruošia banketą balandžio 
22 d. — šeštadienį. Beverly 
Country Club, 8700 Western 
Avenue. Bilietų bei informaci
jos reikalu skambinti: 865-1456 
L. Dargienei arba John Evans: 
RE 7-8600. (Pr).

♦ Pagelbėkime tikintiesiems 
Lietuvoje! Komunistai juos 
žiauriai persekioja ir jiems sun
ku išlaikyti bažnyčias, nes už 
jas reikia mokėti labai didelius 
mokesčius. Organizuojami Re
liginės šalpos Rėmėjai, kurie 
turės skyrius ir vyriausiąją val
dybą, stengsis padėti Lietuvos 
tikintiesiems. Nariais gali būti 
visi, kurie aukoja nemažiau 5 
dol. metams, amžinieji nariai 
— 100 dol. ir mecenatai — 1000 
dol. Įsirašykime į rėmėjus ir 
savo aukomis padėkime tikin
tiesiems Lietuvoje išlaikyti baž
nyčias. Aukas siųsti: Religinės 
Šalpos Rėmėjų Organizaciniam 
Komitetui, 6825 So. Talman 
Ave., Chicago, Ill. 60629. Visi 
aukotojai gauna kvitus ir jų au
kos yra atleidžiamos nuo fede- 
ralinių mokesčių.
L. K. Religinės šalpos Rėmėjų 

Organizacinis Komitetas 
(Pr).

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

6 KAMBARIŲ LIUKSUS 15 m. mū
ras — arti Kedzie ir 81 St. Centrali- 
nis oro šaldymas, kilimai, Įrengtas 
beismantas. $30,900.

2 BUTŲ MŪRAS, namas — geras, 
išnuomotas, kambarių sistema. Arti į 
rytus nuo mūsų. Tinka pensininkui 
gražiai gyventi ir gauti dolerių prie
dą. Kaina S21,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

TIKRAI 1% 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 
saugiai. _

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

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

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

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

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

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu. įrengtas ' rūsys. 
2-jq autom, garažas. Marquette Par' 
ke. $36.500. ____ .

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

VIRŠ 50 PŪDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-ju butu namui. Oak< 
Lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų niūras, 1 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-condftioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas 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

Į HOME INSURANCE

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

GA 4-8654

atot* Farm hre and CasoaRy Company

Fedęraliniy Ir valstiĮos pa|amy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

Simaitis realty 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

i ei. 436-7878

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-up$ ir t. t.
4324 So* CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




