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RUSAI DRAUDŽIA INDIJAI PARDUOTI
EGIPTUI 1ĖKTUVŲ DALIS 

Prezidentas Fordas svarsto pasiūlymų 
parūpinti egiptiečiams lėktuvus

WASHINGTON, D. C. — Atsakingi administracijos parei
gūnai patyrė, kad Sovietų Sąjungos vyriausybė uždraudė Indijai 
pardavinėti Egiptui Sovietų lėktuvų dalis.

•< x<gąg»y;ygcgaagĮi0»į

Savo ląiku sovietų valdžia par- 
' dapė Egiptui kelis naujus lėktu
vus, bet atsisakė parduoti Egip
tui tiems lėktuvams reikalingas 
išsidėvėjusias dalis. <

Visi tie sovietų lėktuvai šian
dien yra beverčiai, neš egiptie
čiai negali jų naudoti. Sovietų 
valdžia savo laiku pardavė Indi
jai tuos pačius lėktuvus ir da
vė Indiros Gandhi vyriausybei 
reikalingą kiekį atsarginių da
lių. . i

Indija sutiko parduoti dalis
Egipto atstovai įtikino Indi

jos vyriausybę, kad ji parduotų 
sovietų lėktuvams reikalingas 
dalis. Indijos vyriausybę bran
giai užmokėjo už didelę daugy
bę atsarginių dalių, tai norėtų 
bent dalį investuotos sumos at
gauti. Be to, Indį j ai toą atsar
ginės sovietų lėktuvų daljęs vi
sai nereikalingos. Bet sovietų 
valdžia griežčiausiai uždraudė 

Indijai pardavinėti bet kokias 
dalis Egipto vyriausybei.

Jeigu Indijos vyriausybė šio 
uždraudimo nepaklausytų, tai 
sovietų valdžia atsisakytų parda
vinėti Indijai reikalingas kitas 
atsarginės dalis.

Prezidento patarėjai svarsto 
. dilema Sr

1 .. Vf

Prezidentas Fordas, gavęs iš 
Amerikos šaltinių tikslias infor
macijas 2apie dabartinę Egipto 
aviacijos būklę, svarsto pagalbos 
reikalą. Dabartiniu metu Egip
tas aviacijos veik neturi.

Atsarginių dalių ^šititi nega
li, o rusai, savo laiku' pažadėję 
teikti Egiptui reikaliųgas atsar- 
$dns dalis, dabar atsisakę tai 
daryti. Prezidentas Fordas nesi
rengia duoti lėktuvų, bet ruo
šiami planai parduoti egiptie
čiams ne tik' lėktuvus, bet ir 
prieštankinius pabūklus.

Egipto kariuomenė savo tan
kus prarado. Juos išvartę Izrae
lio aviacija, o vėliau juos dyku
mose turėjo palikti patys egip
tiečiai, nes jie neparuošti kovai 
karštame dykumų klimate. Iz
raelis laimėjo mūšį, ns jo tan
kai buvo judresni.
Egiptui reikalingi nauji ginklai

Paskutiniais 20 metų Sovietų 
Sąjunga davė Egiptui įvairiau
sių ginklų. Didelė tų ginklų da
lis šiandien yra Izraelio rankose, 
bet jų dar turi iš egiptiečiai. Pre
zidentui Sadatui sutikus tapti 
su Izraeliu taikos reikalais, So
vietų Sąjunga atsisakė duoti 

daugiau ginklų Egiptui, o dabar 
ji jau nebeduoda ir būtiniausiai 
reikalingų atsarginių dalių.

Ginklų vežimą į Egiptą rusai 
sustabdė prieš du metu. Dabar 
jie reikalauja pinigų. Jie «ori» 
kad prezidentas Sadatas pradė
tų mokėti bilijonus dolerių už 
prarastus ginklus. Prezidentas 
Sadatas neskuba mokėti.

IS VISO PASAULIO

Kataliku ir mahometonu 
nesantaika

BEIRUTAS, Libanas. — Ka
riuomenės garnizonas pirmadie
nį pakėlė maištą ir pareiškė, kad 
pereina prie sukilėlių “Libano 
Arabų Armijos’. Libano minis- 
terių kabinetas’ sušaukė skubos 
posėdį tartis dėl priemonių kaip 
sustabdyti platėjantį plyšį tarp 
moslemų (mahometonų) ir krik
ščionių kareivių. Prie Izraelio 
pasienio stovintieji Libano ka
riai pareiškė, kad jie mes savo 
postus ir dėsis su Libano Ara
bų Armijos mahometonais de
zertyrais. Ta kelių šimtų c__
tyrų “armija” susidarė iš maiš
tininko leitenanto Ahmed Kha
tib vadovaujamų karių mahome-

džią esant “pro-krikšeionišką”. 
Libano visoje armijoje yra 18,- 
000 kareivių;
Pietų Korėjoje įsigali diktatūra

SEOUL. —P. Korėjos valdžia 
suėmė du tos valdžios kritikus 
ir tardė buvusį prezidentą Po- 
sun Jun, 79, kurs viešai išreiškė 
pageidavimą, kad dabartinis Pie
tų 'Korėjos prezidentas Park 
Chung Hee atsistatydintų. Su
imtieji valdžios, kritikai — vie
nas naujas,-opozicinės demokra
tų partijos ..lyderis,, atstovas 
Chung H-hyong, 72 metų am
žiaus, antrasis buvęs kandidatu 
į prezidentus Kim Dae-juhg, 51, 
“valdžios autoritetų pakviesti” 
tardymui. Kim 1971 metais kan
didatavo rinkimuose į preziden
tus prieš Parką, po to buvo pa
sitraukęs į JAV ir Japoniją, kur 
pradėjo kampaniją prieš Par
ką, bet 1973 metais Tokio mies
te buvo pagrobtas prievarta grą
žintas į Seoulą.
Drebėjimas sukrėtė P. Italiją

AVELINO, Italija. — Du ne
smarkūs žemės sudrebėjimai pir
madienį prieš aušrą prasidėju
sios audros metu išginė tūkstan
čius žmonių į gatves ir aikštes 
Pietų Italijoje, žmonės čia te
bėra prigąsdinti žemės drebėji
mo 1962 metais, kai žmonių au
kų buvo “tik” 18, bet nuostolių 
padaryta už daugiau kaip $100 
milijonų. Vezuviano observatori
ja nustatė, kad drebėjimo cent
ras buvo Irpinia — Baronia sri
tyje, 52 mylias į šiaurės rytus 
nuo Neapolio.
Kaip kitur baudžiami sukčiai 

ir kyšininkai
TEHERANAS, Iranas. — Ka

riškas apeliacijų teismas patvir
tino kalėjimo ir pinigines baus
mes, priteistas buvusiam Irano 
laivyno viršininkui, 11 laivyno 
karininkų ir dviem civiliams. 
Kiečiausias bausmes gavo pats 
buv. viršininkas admirolas Ram-

Balandžio mėnesį bus iškeltas į orbitą 
teiitas, kurį pagamino Ann Arbor, Midh.z 
vėi Tyrinėti įstaigos užsakytas 903 c__ 
paviršiaus įudusius ir tikslu sukimąsi < 
šio satelito žinių. Jis bus paleistas tik

Vairuotojas užmušė 
? 8 jaunuolius

MINSTER, Ohio. — Apie 50 
šio miestelio aukšt. mokyklos 
mokinių devyniuose automobi
liuose sekmadienio vakarą išva
žiavo į Katalikų Jaunimo Orga
nizacijos gretimame apskrityje 
suorganizuotą šokių vakarą. 
Privažiavus vieškelių kryžkelę 
jiems sustojus patikrinti adresą 
staiga iš priešingos pusės greit 
atvažiuojantis automobilis per
važiavęs “Stop” ženklus ir kryž
kelę trenkė į pirmąjį ir į kelių 
iš automobilių išlipusių ekskur
santų būrelį. Rezultate 8 jau
nuoliai mokiniai užmušti ir 3 su
žeisti.

Nelaimės kaltininkas, John 
Kremėr, 21 metų amžiaus, kiek 
susižeidęs, bet ligoninės nerei
kalingas. Policijai jis pasisakė 
“apie tai nenorįs n i kalbėti”. 
Jam kaltinimas neiškeltas, nelai
mė tebetiriama.

Pirmadienį iš pat,ryto visas 
Minsterio miestelis iškėlė gedulo 
vėliavas ir varpai skambėjo per 
5 minutes. '

ti

zi Abas Attaei, sumokėti $3.2 
milijonus pabaudos ir 5 metus 
kalėjimo vienutėje,-ir civilis 
Hormoz Dolatshahi — 5 metus 
•kalėjimo ir $5 milijonus pabau
dos.

Rekordinė markių vagystė 
Berlyne

BERLYNAS. — Keli ginkluo- 
plėšikai užklupę iš krautuvių

į banką pinigus vežančio vežimo 
sargybą pagrobė arti milijono 
dolerių vertės markių Vakarų 
Berlyne, šarvuotame automobi
lyje buvo sukrauta $78,000 ver
tės markių iš vienos didelės krau
tuvės ir baigiama krauti daugiau 
kaip $780,000 (vokiečių markė
mis) iš “Ka De Ve” krautuvės.

Vokiečiai tvirtina, kad tai pir
ma tokia rekordinė vagystė-po 
II Pasaulinio Karo. ' •
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Nelaimės upėse
Pavasariu pakvipęs oras atšil- 

dė U’ ių ledus, o užėję debesys 
'•ripylė į jas vandenio virš kran- 
tųĄ Žinoma, atsirado mėgėjų jo- 

paplaukyti, nemokant plauk- 
i -i- <

-1’atvynusios Des Plaines ir 
T<rankakee upės su tokiais nemo
kančiais plaukti daug nejuokau
ja. štai, vasario 6 d. trys vyrai 
išplaukė baidare Des Plaines 

upėje pasivažinėti. Matyti, bai
darė, užkliuvusi kokio nors kel
mo, ėmė ir apvirto, o trys vy
rukai pagauti vandens srovės 
buvo sumurdyti į upės dugną.

Helikopteriai ir narai ieško 
paskendusių vyru, bet ikip šiol 
dar jiems nepavyko surasti. Ras
ta tik baidarė.

Des Plaines upė, išsiliejusi 3 
pėdas virš krantų, užliejo Gur
nee miestelį, netoli Waukegano. 
Mokyklos uždarytos. Miestelio 
valdybos narnai apsemti. Tas 
pats yra ir su Linkolnshire mies
teliu.

Gi Kankakee upėje taipgi pri
gėrė baidarininkai, kurių vieną 
lavoną surado vandens nuneštą 
net į Indianos valstiją.

Gyventojai sako, kad tokio di- 
nebuvo 50 metų. 

' . apytikriai
irau įsikali 4'jv,wu dol.

delio potv] 
Potvynio >

DALYVAVO TAUTINIU GRUPIU ATSTOVŲ 
PASITARIME SU PREZIDENTU G. FORDU

Vakare buvo pagerbtas Miron Kuropas, 
prezidento atstovas tautiniu grupiy reikalams

WASHINGTON. D. C. — Vakar, kovo 9 d., Dr. Kazys Bo
belis, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, dalyvavo prezi
dento Fordo sukviestoje tautinių Amerikos grupių atstovų kon
ferencijoje. Iš Chicagos Baltuose Rūmuose buvo tiktai Dr. Bobelis.

Pavojingas asbestas j

SAN - FRANCISCO. — Val
džios psichiatras Dr. Joel Fort 
pirmadienį liudydamas Patrici- 
jos byloje kaltintojų pusėje pa
vaizdavo. kaltinamąją kaip 
“maištingą jauną moterį, kuri 
pradėjusi “praktikuoti seksą” te
bebūdama 15 metų amžiaus, var-

Britanijos-Islandijos 
“menkių karas”

REYKJAVIK, Islandija. — 
Jungtinės Valstybės ir Nato ran
dasi rimtame pavojuje netektitojusi narkotikus, kovojusi su ’

mokytojais, nekentusi savo tš- svarbmusms oro bazes šiau- 
vų, nusibodėjusi savo .meilužio 
ir mėgdavusi meluoti. “Banko 
apiplėšime ji dalyvavo ne iš bai
mės dėl savo gyvybės, bet sa
vo noru su entuziazmu kaip SLA 
gaujos narė”, kalbėjo “psichia
tras”.

Kai psichiatrą ir psichologą 
Fortą pradėjo apklausinėti kal
tinamosios gynėjas adv. Bailey, 
paaiškėjo, kad Fort neturi nei 
psichiatrijos, nei psichologijos 
laipsnio.

•125 m. galėjimo uz 
policininko nušovimą 
' Čikaga. — Vakarų Čikagos 
17 m. jaunuolis James Clark, 
2051 W. Lake, 1975 m. gegu
žės 19 nušovė policininką, kai 
tas išrašinėjo neteisėtai pasta
tytiems automobiliams bandos 
kvitus-tiketus.

Jaunuolis po divejų dienų 
buvo suimtas. Jis dabar teisme 
prisipažino kaltu. Kriminali
nio teismo teisėjas Fr. J. Wil
son galėjo jį nuteisti mirties 
bausme, bet priteisė tik 20 — 
25 metus kalėjimo.

Prisimena praeiti
I0WA CITY. — Dr. R. Moyes 

ir dr. R. Kletti, Iowa universiteto 
profesoriai, ištyrę daugiau kaip 
100 asmenų gyvenimą, sako, kad 
kiekvienas žmogus, staiga turįs 
nelaimę ar net mirtį, visada pri
simena ir vaizdais pasąmonėje 
mato savo praeities pergyveni- 
wjus, daigiausiai malonius.

rėš Atlanto vandenyne prie Kef- 
lavik. Priežastis, kaip jau ne
kartą minėta, yra negalėjimas 
susitarti dėl žvejybos. Islandija 
prieš kiek laiko paskelbė, kad 
Atlanto vandenys per 200 mylių 
nuo Islandijos salos, yra Islan
dijos vidaus vandenys, bet Bri
tanija to nepripažįsta ir savo 
žvejus siunčia liki pat trijų my
lių vandenų zonos nuo Islandijos.

Tribune pra nešimu, Sovietai vi 
somis priemonėmis ir pinigais 
šelpia karingus Islandijos ko
munistus ir kitas kairiasparnių 
partijas, siekdami sukelti islan- 
diečių opiniją prieš Islandijoje 
laikomą Nato bazę.

Palestiniečiai nenori 
derybų su izraelitais

BEIRUTAS. Al Fatah, pati di
džioji palestiniečių partizanų 

grupė, ir kovingasis Liaudies 
Frontas už Palestinos Išlaisvi
nimą (PFLP) sutarė atmesti 

kvietimą ir atsisakyti dalyvau
ti Genevos konferencijoje dėl tai 
kos Viduriniuose Rytuose, žur
nalas Al Fatah aiškina, kad at
sisakymas tartis su Izraeliu ga
li būti įvadas į Palestinos vy
riausybės įsteigimą tremtyje. 
Bendrai, palestiniečių atsisaky
me priimti kvietimą į Genevą 
įmatomas pagriežtėjęs nusista
tymo pakitimas. Jie net atmetė 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos rezoliuciją, kuria siūloma 
baigti karo stovį su Izraeliu 
mainais į Izraelio pasižadėjimą 
pasitraukti iš visų savo okupuo
tų teritorijų.

Plačiausiai vartojamas pudrose

WASHINGTONAS. — Asbes
to fibros, plačiausiai vartojamos 
tūkstantyse produktų, prade
dant maistu baigiant statybos 
medžiaga, rastos net devynių iš 
19 kūdikių kūnuose ir kūdikių 
pudrose, kaip parodė Mount Si
nai ligoninėje New Yorke pada
lyti tyrinėjimai.

Asbestas kūne gali sukelti ma- 
sothelioma ligą, tai yra retą 

krūtinės ir vidurių vėžį ir plau
čių audinių surandėjimą, vad. 
asbestosis. -Sinai ligoninės Dr. 
William Nichelson pranešimu, 
1972 metais New Yorko-New 
Jersey asbesto darbininkų 40 
nuošimčių mirė ta liga. Asbes- 
to skaidulos syki patekusios i 
kūnąptenai pasilieka.

Mt. Sinai Aplinkos Medicinos 
Departamento surašyta ilga ei-’ 
lė Įvairiausių tualeto reikmenų 
— pudrų, talkų kūdikiams<ir su
augusiems, kur asbesto rasta 
nuo kelių iki keliolikos nuošim
čių. Paminėtini kai kurie var
dai, kaip ZBT Baby Powder, Ca
shmere Bouquet Body Talk. Co
ty Airspun Face Powder, Rose
mary Talk, ypač visa eilė talko 
pudrų, kuriose asbesto rasta po 
žymiai mažiau, k. a. Mennen 
Shave Talk, o Johnson baby pow
ders ir Medicated Powder, Men
nen Talk, Yardley After Shave 
Powder ir Original Powder vi
siškai nerasta asbesto.

Rusija atsilikusi
50 metu

Minėtoje konferencijoje pre
zidentas Fordas aiškino JAV 
vidaus ir užsienio politikos 

I klausinius. Konferencijoje da
lyvavo keli prezidento Fordo 
patarėjai, žiniantieji kiekvie
nos dienos biznį Amerikos vi
daus ir užsienio politikos.

Pasibaigus pasitarimui Bal
tuose Rūmuose, Dr. Bobelis va
kar vakare dalyvavo Fapitol 
Hill Clubo surngtame banke
te ukrainiečiu kilmes Miron 
Kuropasui pagerbti. Preziden
tas Fordas paklausė įtakinges
nių kongreso atstovų patarimo 
ir prie prezidentūros sudarė 
įstaigą visiems etninių grupių 
reikalams tvarkyti, šios įstai
gos priešakiu prezidentas pa
sirinko veikėją Miron Kuropą, 
kuris glaudžiai bendradarbiau 
ja su eįninių grupių atstovais.

Antradienio naktį Dr. Bobe
lis rengiasi grįžti į Chicagą. 
Platesnių žinių apie pasikal
bėjimą su prezidentu ir atsa
kingais administracijos parei
gūnais jis paskelbs, kai grįš 
namo ir informuos Amerikos 
Lietuvių Tarybą. •

Pasigailėjimo verti
WASHINGTONAS. — Vyriau

sias prokuroras Edward H. Levi 
pavadino ‘‘kvailu” dalyku 44 fe- 
deralinių teisėjų reikalavimą pa
kelti jiems algas, pagrįsdam?, 
kad Konstitucija gina jų algas 
nuo infliacijos. ‘‘Koktu sakyti, 
bet aš manau, kad tai yra kvai
las reikalas”, pasakė Levi. “Ne
manau, kad Konstitucijoje ga
lima skaityti apie pakitimus gy
venimo madose ir pragyvenimo 
išlaidose”.

Robert Kaiser savo knygoje 
“Rusija” rašo, kad Maskvos 
ir kitu vietovių viešbučiuose 
nėrė telefonų centrales. Viena 
knygos skaitytoja nesuprasda
ma, kokiu būdu viešbučių sve
čiai susijungia telefonu, norė
dami kalbėtis su mieste gyve
nančiais, tad ir klausia Sun — 
Times laikraščio. Laikraštis jai 
paaiškina, kad Rusijos viešbu
čiu kiekvieno kambario telefo
nas turi tiesioginius laidus su 
miesto telefonų centraline sto
timi, kur sėdinti telefonistė 
sujungia prašomą numerį.

Sun — Times dar priduria, 
kad Sovietų Rurija savo pato
gumais yra nuo Amerikos atsi
likusi 50 metų.

Jei prisiminti nepriklauso
mos Lietuvos Kauno centrali- 
nę telefonų stotį, tai ta jau 
prieš 35 metus; prieš Lietuvą 
okupuojant rusams, jau turė
jo automatinius telefonus ir 
nereikėjo prašyti telefonisčių 
patarnavimo.

Libane maištauja <. 
kariuomenė

Beirutas. — Libano tvirtovė
je netoli Izraelio sienos sto
vinti kariuomenė sukilo prieš 
Libano vyriausybę. Maištinin
kai nepatenkinti, kad vyriau
sybė pataikanti krikščionių pu
sę ir tuo skriaudžianti musul
monus.

įdomu, kad tvirtovė, kurioje 
kariuomenė sukilo, yra pastaly 
ta kryžuočių ordino viduram

žių laikaiS. kai Vatikano re
miami kryžiaus ženklais pasi
puošė riteriai kariavo prieš 
m us u 1 mon us, norėdam i i ši ais- 
vinti Kristaus grabą. -

ORASŽC^
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VEIDAI

tų iš sugedusio krano. Kiekvie- 
_______  nas mano klubo narys turės iš- 

Mintis tai stovyklai ruošti kilo 1973 m. pabaigoje tarp MeL laikyti egzaminą—- pasėdėti prie 
bourno skautininkų. 0 1974 m. tam didžiam įvykiui L.S.S. Taryba, j gumos čepsininko bent 30 mi-

v rferą: gdrtiub cepsimu-
" litai, ratininkai ir laisvi kram- 

tytojai.
Stebėti gumos čepsininkus 

reikia daug kantrybės ir gerų

KAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adr esas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

XIII-JI METAI

“lietuviškosios Skautijos" veikalas

skani

i Dalyvavęs autorius v. s. Petras Jurgela (Lietuvos 
skautę Įkūrėjas) knygą Įsigijusiems pasirašė
New Yorko Kultūros židinyje (Brooklyne) vasario 29 d. įvy- 

kb Lietuvių Skautų Sąjungos neseniai išleistos P. Jurgėlos knygos 
LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA sutiktuvės, kurias suorganizavo kny
gai leisti Vajaus Komitetas (v. s. A. Samušis, v.s. J. Bružas, s. L 
Vilgalienė, s. Aid. Noakaitė-Pintsch).

Po v. s. Samušio įvadinių šven- pirmininkės ps. Giedrės Kulpie- 
tės žodžių ir garsintuvais per-; nės tvarkomos vaišės — 
duotos skambios skautiškos dai- Į kavutė su pyragaičiais, 
nos. programai vesti pakviesta I 
s. Giedrė Stankūnienė, kuri sa
vo pareigas atliko pavyzdingai.

Vyr. šk. Vida Jankauskienė 
jautriai perteikė v. s. Juozės Vai
čiūnienės patriotinį eilėrašti (iš 

’dar niekur nespausdinto rinki
nio) .

Pagrindųiė programos dalis 
buvo dailininko ir rašytojo 
Pauliaus Jurkaus kalba — 
supažindinfmas su LIETU

VIŠKĄJĄ SKAUTIJA,
P. Jurkus tą‘knygą yra apipa

vidalinęs ir savo kūrybos žiede-' 
-liais ją papuošęs. Buvo miela 
-kfeūšvtis jo kalbos. P? Jurkūs, 
gaivai: iridamas supažindinimą, Į 
įjokalbi ^)iė knygą Įtraukė Į švėn 
.%ę 'specialiai atvykusį v. s. A. 
■SaulaitĮ ir šeimininką v. s. A. 
iŠamuši. >
ė ■ ' ’ A ■ Iį Ta programas dalis dar buvo 
^papildyta fot. L. Tamošaičio pa
puoštomis ir ją rodomomis skai- 
^ifrėfnis, kurios lydėjo v. s. A. Ša- 
jnušio paaiškinamieji žodžiai-ir 
’jauki skautiškoji muzika. 
rSusinažinimo programą baigiant, 
’ugningą kalbą .’pasakė knygos 
autorius v. s. Petras Jurgėla. 

t"Be to buvo vJt. skaučių židi
nio Vilijos paruoštos ir židinio

Svečių apstu
Daug vadovų-vadovių, 

tų-čių tėvų ir skautų bičiulių. danti iš Pirrpininkės a. Danutės 
Apsilankė Brolijos dvasios vado- : Siemaškienės bei narių ps. Ire- 
vas v. s. kun.-J. Pakalniškis, Be- j 
serijos dvasios vadovas ps. kun. tauto Alksninio, susirinko Į vie- 
P. Baltakis, knygą Į pasaulį iš- ša posėdi 1976 m. vasario 29 d. 
leidusios pranciškonų spaustu
vės šefas tėv. P.

vas'v. s. kun. J. Pakalniškis, Be-' nos Vilgalienės ir s. v. v. si Vy-

Prezidiumo Pirmininko namuose 
Gedgaudas, x. Y. Posėdyje svečių teisėmis 

skautininkai Gudaičiai, s. I. Jan- dalyvavo visi LSSSP nariai, bei 
kaūskienė, s. R. česnevičienė, v. S- Birutė Kidolienė. šio posė- 
> V. čečėtienė ir daug kitų žy-|džio tikslas buvo nustatyti LSS 
rhių skautininkų-kių. Įvedimą 
pagerbė ir Bendruomenės apy
gardos pirmininkas A. Vakse- 
lis ~su ponia, poetė O. Balčiūnie
nė ir nemaža kitų kultūrininkų, 
nors-^feą pačią dieną buvo dar ke
li kiti renginiai.

V. s. J. Bružas platino naująją 
knygą, o autorius v. s. P. Jurgėla 
norintiems joje pasirašė.

Tarybos dalyviai vokus gražino 
T ietūviškosios skautijos su- j visi.

I 3. Balsų skaičiavimas buvo, at
liktas, vykdant IBSSN 41-am 
straipsnyje aprašytą Įvarką.

41 Balsią skaičiavimo duome
nys :

v. s. Lilė Milukienė......... . 16
v. s. Malvina Jonikienė .... 13 
Susilaikė ........  1

pažindinimas pirmiausia (pr. m. 
gruodžio men.) Įvyko Bostone, 
ruošias "Skautininkų Ramoves. 
Kita didelė tos knygos šventė 
kovo.21 d. bus Toronte, Kana
doje- B. J.

KT’A,.: -PATARKSKAITYK f:

DIENPA^T "Na>iTfi.-N

naujam skaitytojui 
tik už S5.00 metams!

N E P RIKL AL’SOM A LIETI IV A” 
7722 George St.

La Salle, ?O., Montreal 690,
Canada t Reguliari prenumerata — S10.00)

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)
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KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Jučzas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psiM kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačiriskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra naiūrah ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 

ruota 300 psl. Kaina 7 cfol.
:ČlKAOr£T^S ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. ’ 

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką Jai žmonės pasakė. 95 psl. SI .50 Yra taip pat 

f, išversta i anghj kalbą

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VtLNfŲ. Kelionės i 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 

į užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi
Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.

3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2.00
Vincai Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJE.

84 psl. Kaina S1.50

Sle ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

•tsilankawt darbe balandomis arba užsakant paltu ir 
£*kl ar "bFnloinr perlaida

3sro mutn H>mWi ntuOnf ’ \ j ■ ■ , Į \ >
į Vl-tqjq Tautinę Stovyklą,

kuri įvyks 1977—1978 Australijoje.

Vl-ji Tautinė Stovykla įvyks Australijoje 1977 m. gruodžio n^rvų. Tik atsisėsk šalia tokio 
pabaigoje — 1978 m. sausio pradžioje, kuri sutaps su 60-ties me- Melionas minutėms ir išgirsi, kaip 
tų Jubiliejumi nuo skautų įkūrimo Lietuvoje. Tai pati didžioji ir j karšiai guma sproginėja, čepsi, 
pirmoji Australijoje jaunimo — skautų šventė, žen klinanti, kad- P° kurio laiko pasidaro labai ne
mes esame gyva tautos dalis, nors ir po svečiu dangumi. Mes, ntalonu, -lyg vanduo garsiai lašė- 
skautai, mokomės aktyviai jungtis į darbus, - kurie būtini ir rei
kalingi lietuvių tautos ir valstybės nepriklaūsomybėi atgauti.

nučių. 1 j
Gumos ratininkas pamažu su

ka gumą burnoje ratu. Pirmasis, 
mano sutiktas, gumos ratinin
kas buvo graži mergaitė, kuri 
plaukė nuo laiptų viršaus žemyn, 

j pasipuošusi'baltai, lyg angelas. 
: Tik paskutinį laiptą jai pasie
kus, pamačiau, kad tei tikra rą- 
tininkė. Visas malonus įspūdis 
staiga dingo.

Laisvieji kramtytojai mane 
labai kankina, nes jokiu būdu 
negali iš anksto atspėti, ką jie 
su guma darys, čia jie ratinin- 
kai, tai vėl čepsininkai ar dar 
kitaip tą gumą kramto. Kiek
vienas krąmtytojas prisiekdinė
ja, kad guma padeda geriau kon
centruotis, išvalo dantis, erzi
na kaimynus ir dar kitokių gėry
bių teikia.

. Jeigu kuris mano klubo narys 
pradės gumą kramtyti, aš turiu 
porą patarimų, kaip šio papročio 
atsikratyti:

1. Kramtydamas gumą, atsis
tok prieš veidrodį ir gerai pa
sižiūrėk į save.

2. Paprašyk dantistą, kad su-;
rakintų tavo žandus vielom, tada 
-jie galės pailsėti nuo per ilgo 
kramtymo. '

Kazytė Brazdžionytė,
“Kernavė”

Toronte, pritarė. " į- ’
Jau yra sudarytas T. S. Rengimo Komitetas, .kurio pirmi

ninkas yra ps. Henrikas Antanaitis.
Dalyvauti kviečiami sesės ir broliai iš Amerikos, Kanados, 

Europos ir Pietų Amerikos. Tad prašome visų, labiausiai vadovių 
ir vadovų numatytą stovyklos laiką pasižymėti irTš lengvo pradėti 
planuoti reikšmingąją ir įspūdingąją kelionę. '

Mes su Dievo pagalba, su Australijos lietuvių parama ir 
skautišku pasiryžimu tikimės atlikti mums patikėtą didįjį darbą 
— Tautinę Stovyklą.

AT Tautinės Stovyklos Rengimo Komitetas

DARBAI
-X" LSS Tarybos Pirmininko 

rinkimų balsavimo duomenys, 
! pasiskaičius protokolą. Balsų 

skau- Skaičiavimo Komisija, suside-

traukusi didelį skaičių sesių, tė
velių ir tunto rėmėjų. Šventę su
ruošė tunto re nginių vadovė ps. 
V. Plepienė, puotos, temai pS-; 
rinkusi raudoną rožę. Partizanės 
Vaidilutės >vyr. skaučių būrelis 
ypač gražiai papuošė sceną pa
krypusiais raudonų rožių krep
šeliais. ’ • . > |

Programą vedė.-ps. R. Sko- 
rubskaitė, dainavo tunto daini
ninkės “žiežirbos”,.-pasirodė An
tro Kaimo aktoriai.

PRIE
LIEPSNOJANČIO

LAUŽO
Pasikalbėjime 

šiandieninėmis temomis
RŪTA AR RUTH?

; ' A Ą

Gyvename isvetimame krašte, 
ir svetima Įtaka'riėt nejučiomis 
skverbiasi Į mūsų gyvenimą. To-’ 
dėl pastangos reikalingos tai-Įta
kai sustabdyti ir nugalėti: tai

Tarybos posėdžio, sukviesto pa
gal LSS Suvažiavimo Nuostatų 
56-tą straipsnį Tarybos Pirmi
ninkei rinkti, balsavimo duome
nis.

1. Visi balsavimo vokai buvo 
gauti paštu ir Į posėdį atvežti 
neatidaryti.

2. ' Pagal grąžintų išorinių bal
savimo vokų registraciją LSS _ mūsų kova " L '

Neužtenka tik pasakyti sau: 
esu lietuvaitė, bet reikia tą lietu
viškumą, pabrėžti, ugdyti ir per-; 
gyventi. Būtinai ^dritne pažinti’ 
savo kraštą turtingi istoriją, pa
pročius. tradicijas, Tautosaką ir 
t. t., o svarbiausia gerai mokėti 
■ir kalbėti savo kalba. “Gera — 
svetima kalba kalbėti, bet gėda 
— savosios nemokėti’. Atimk, 
tautai kalbą, ir tauta išnyks. 
Esame skautės lietuvaites, to
dėl kalbame lietuviškai ir "suei
gose, ir tarp savęs, ir 'su kitais. 
Tai yra mūsų tautinė pareiga. 
Kalbai pagilinti ir praturtinti — 
reikia skaityti. Todėl perkame 
knygas, prenumeruojant žurna
lus ir laikraščius, tik skaityda
mos, sekdamos ir įsigyvendamos 
į lietuviškas problemas, mes tik
rai palaikysimi lietuvišką spau
dą.

Tikrai liūdna, kai'daugelis ieš
ko savo tautos praeities ir sten
giasi iškelti savo kraštą Tautu 
Sąjungoje, mes — lietuviai, tu
rėdami tokius tautinius lobius 
ir didingą praeitį, gėdinamės pa
sisakyti, jog lietuviai esame! 
Dar blogiau — ne tik neprisipa- 
žįstam satio kilmės, bet'dar sle
piamės, iškraipę savo vardus r iš 
Rūtos pasidaro Ruth, iš Audros 
atsiranda Audrey, iš Danutės 
—Donna... Kur mūsų tautinis 
susipratimas, kur mūšų pačių 
savigarba? :f

Tikra lietuvaitė skautė ne tik 
neslepia savo tautybės, bet kiek
viena proga savo tautą iškelia, 
savo kilme didžiuojasi. Suranda 
progų papasakoti apie Lietuva 
ir supažindinti svetimtaiičius su 
mūsų papročiais, menu, muzika, 
tautiniais šokiais ir t. t. Graži 
tautos reprezentacija — Svarbus 
Įnašas tautos kovoje Už laisvę 
ir nepriklausomybę.

s. N. Grihfenė

Montrealio Skautai ir skau
tės Lietuvos nepriklausomybės 
sukakti minėjo vasario 15 d. 

"'Į Uniformuoti su vėliavomis da- 
■ lyvavo pamaldose, po to buvo iš
kilminga sueiga, kurioje už skau
tišką veiklą buvo paskelbti ap
dovanojimai, Įvairių laipsnių pa- 

’ kėlimai ir atžymėjimai. Mišių 
metu giedojo jaunimo choras, gi- 
,tara pritariant Rasai Lukoševi- 
' čiūtei.

-į- Kūčių atgarsiai. St. Catha
rines (Ont., Kanada) bendros kū- 

' čios susilaukė daugiau dalyvių 
nei anksčiau. Prie stalų buvo 
apie 120 vietų. Stalai paruošti 
ypatingai skoningai. Kūčių val
gius palaimino kun. J. Liauba, 
pasakydamas atitinkamą žodĮ. 
Po to sekė neilga skaučių progra
mėlė. a.

Nors Kūčios buvo surengtos 
skaučių, vadovaujant Daivai Še- 

'tikaitei, bet patį didžiatfsią dar
bą atliko jos mamytė Albina še- 
tikienė. Tai buvo tikrai didelis, 
puikiai atliktas darbas, ir už tai 
jai tenka visų dalyvių nuoširdi 
padėka. Tik tokie ir panašūs 
dalykai daro mūsų bendruomenę 
tikra lietuvybės tvirtove.

-£• Du ‘stambūs įvykiai Chica- 
gos “Aušros Vartų” tunte. Sau
sio 25 d. Jaunimo Centro apati
nėje salėje įvyko paukštyčių 
šventė, kurioje dalyvavo apie 50 
jaunesniųjų skaučių iš Saulučių, 
žibučių, Jūratės ir Šatrijos drau
govių. šv. mišias atnašavo s. kun. 
A. Kezys, po jų buvo iškilmin
ga sueiga ir laužas.

Sueigą vedė Saulučių draugi
ninke v. si. J. Namikaitė, paukš
tytes sveikino tuntininkė ps. L 
Žukauskienė, laužą vedė si. Faus
ta Bobinaitė. Visos draugovės 
šiais,šventei paruošė paukštyčių 
darbelių, piešinių bei draugovių 
veiklos nuotraukų parodėlę.

Vprario 1 d. didžiojoje salėje 
įvyko metinė tunto puota, su-

GUMOS KRAMTYTOJUS 
STEBINT

Neseniai baigiau tyrinėti gu
mos kramtytojus. Ruošiuosi įs
teigti klubą gumos krtmtyto- 
jams stebėti, todėl bus pravar
tu, surinktos žinios.
v Kramtyto j w gaktfia.-,Suskirs-

Pruf. Vaclovo Birtttkos

Pirm«Į«m* tom* yr* tM puslapi*!, • antrajam* 22* puslapiai. 
Abu tomai minlrttups* Vlrfeliuosa parduodami ui $4.00, o kietuos. 

viri*iiuos« ui $6.00.
Abi knygai gausi t*. |*i pinigu* pustysite tokiu adresu:

173H So. Halsted Street Chicago, Illinois 6060b

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da 
lių: žemes ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis." žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje ' ' 1

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- •, 
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir 'kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 

i ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. -
Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 

absoliuti lietuvių tautos \dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po-pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ^pač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių, ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu: ' -

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS .60608
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. -

FIGHT HEART DISEASE

J

N A U J 1 E NOS r .
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LIETUVOS VARDO >ILAIĖ/
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą -ir lietuvių ■ 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
šeriuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo iabai daug senų dokumentų. Savo., studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 ipsl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 Šo. Halsted St., Chicago, Hl. 60608.

I

tGIVE HEART FUND

. case of the 
disappearing 
paycheck and 

what to 
do about it.

Seme people learn the hard way. Pay* 
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca- 
tion or another immediate goal.

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder That when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency cemes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Planwhere you wdrk. 
An amount you specify will be set 
aside from your paycheck aod used 
to buy Bonds.

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll kiow you’re sav
ing money too.

That’s good to know.

Mi

n Itarito-Of 5 yeftB, ID nonlte J
y»ar). bmdw art if loM. gfelaj, or £

When heeded tber m be CMbed *
M yawp bank. Tb*waet b net

Take stock in America.
■join the Payroll Savings Plan.

-
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fDANUTĖ ČIURLIONYTĖ ZUBOVIENĖ
APIE SAVO TĖVĄ M. K. ČIURLIONĮ

M. K. Čiurlionio 100-ųjų gimimo metinių proga spaudi- 
name menininko dukters Danutės Čiurlionytės — Zubo
vienės pasakojimą, rašytą specialiai Lenkijos lietuvių 
laikraščiui “Aušrai”. 1975 metų nr. 4 (31):

Meilė tai stiprūs balti sparnai 
•V. K. Čiurlionis

1910 metų rudenj mano Ma- girdau pirmą kartą, 
ma pradėjo dėstyti lietuvių kai 
bą Kauno Saulės kursuose. Tuo rodos atidarymo Vilniuje pa
metu Tėvas, išsekęs nuo bėga- galiau jie sužadėtiniai. Abiem 
linės kūrybinės įtampos, gydė- kyla puiki mintis po visų dar- 
sį Pustelnikų sanatorijoje “Rau bų ir rūpesčių, po miesto tvan 
donas Dvaras’’ (netoli Varšu-j kūmos ir dulkių išvažiuoti į Pa 
vos). Sveikata jo taisėsi — atei, langą ir atsikvėpti pilna krūti- 
davo raminančios žinios. Ma-’ne prie nuostabiosios Baltijos, 
ma ėmėsi sunkaus pedagoginio 
darbo pilna ryžto ir vilties — 
grįš tėvas į jaukų butelį, nebe
reikės jam rūpintis duonos 
kąsniu, galės pailsėsi, atsigauti

Maždaug taip kalbėjo Ma
ma, o aš tų vakarų dauk ką iš-

Štai po antrosios dailės pa-

Ji pasiėmė savo žinion visus 
ūkiškus rūpesčius: pirko pro
duktus, gamino pati ant primų 
so pusryčius, pietus, vakarie-

f WJ

• a

<25

Dabartiniu metu New Orleans mieste visi ruošiasi Mardi Gras tradicinei šventei. Paveiksle ma
tome bloko muzikus, sunešusius savo instrumentus ir pradėjusius traukti tradicines gaidas.

AMERIKOS BICENTENNIAL MINĖJIMAS 
McCORMICK SALĖJE š. m. BALANDŽIO 25 I). 

2:30 V A L. PO PIETŲ

Minėjimą ruošia 27 lietuvių organizacijos. Bilietai jau pardavi
nėjami Marginiuose ir pas platintojus. Bilietų kainos 4, .3, ir 2 
dol. Savo gausingu atsilankymu mes parodysime USA savo dė
kingumą.

Po minėjimo bus didelis banketas. Tenai trenksim koją į 
grindis, kad net šeštam bloke būtų girdėti. Bilietų kainos banke- 
lan 12.50 dol. Taigi vienintelė proga, kuri jūsų gyvenime pasi
taiko. Nepraleiskite. Iki pasimatymo. Pelnas skiriamas Balfui.

Minėjimui ruošti Komitetas

pV r7.. . ’ “r. “ • nę... Kad tik jisai po VilniausBalandžio pradžioje atėjo tele I .. . .....
grama— Tėvas susirgo sunkiu - - - .
plaučių uždegimu. Mama tuč- 
tuoj išvyksta į ligoninę — Tė
vą randa jau be sąmonės.

Kai mano Tėvas mirė, man 
tebuvo 10 mėnesių. Pasimatyti 
mudviem neteko. Viename at
viruke, rašytame iš ligoninės, 

žodžiai — 
Tai ir vis-

pastebėjau

yra ir nian skirti 
“bučiuoju Danutę” 
kas... 3

Jau vaikystėje 
kad mano vaikiški \_klausimai
apie Tėvelį liūdinina Mamytę. 
Anksti sužinojau, kad neturė
siu nei broliuko, iiei sesutės, 
nes nebeturiu Tėvelio.

Mano Mama liko našlė 25 
metų... Visą ilgą vienišo gy
venimo tuštumą stengėsi užpil 
dyti nepaliaujama veikla. Ji 
nuolat turėjo derinti mokyto
jos, vėliau universiteto lekto
rės darbą šu kūrybiniu darbu, 
derini su įgimtu visuomenin- 
kės instinktu.

Kartą užėjo pas mus kaž
kokios organizacijos atstovai 
kviesti mano Mamą laikyti pas 
kaitą apie M; K. Čiurlionį. Ma
ma kategoriškai atsisakė. Jiems 
išėjus, jį man pasakė “Aš nie
kad neturėsiu jėgų apie jį vie
šai kalbėti..;

v Man liko įspūdis, kad ma
no Mama su jai padaryta liki
mo skriauda neapsiprato. Ne- 

. atsimenu, kad jį su kuo nors 
būtų. kalbėjusį-apie;- Tęvą, ar 
pasakojusi ,ką j iš2 jų i gyvenimo. 
Paklausta ko, atsakydavo t r u m 
pai, santūriai. Jokių a Įsimini
mų nedavė spaudai.
^Tačiau ; būdavo momentų, 

kai mamą pati pajusdavo po
reikį pasidalinti su manim sa
vo praeitimi — tam reikėdavo 
ypatingos nuotaikos ir ■ aplin
kos. Dažniausiai ji prisiminda 
vo Tėvą gamtos grožio paveik
ta. Tie reti ,pokalbiai, ir gal 
kaip tik dėl to, kad jie buvo 
reti, paliko gilių įspūdį.

Kartą Palangoje, kai jau bu
vau studentė, sėdėjome dviese 
ant tilto. Tylus buvo vakaras, 
rami jūra. Staiga prisiminimų 
banga, upžlūdusi mano Mamos 
sielą, išsiveržė tyliu skundu.
— Koks nuostabus galėjo bū 

ti visas mano gyvenimas ir kaip 
greitai viskas baigėsi Tik jūra 
vis ta pati, vis tokia pat, kaip 
tada mano jaunystėje, kaip 
mudu su tavo Tėvu praleidom 
čia nuostabiausią savo gyveni
mo vasarą

rūpesčių galėtų atsidėti tapy
bai; Tėvas keldavosi labai anks 
ti ir eidavo į jūrą maudytis, 
Augęs Druskininkuose prie Ne 
muno buvo geras plaukikas ir, 
nebodamas bangų, plaukdavo 
į jūrą, o kai jūra buvo rami, 
nardė ir stebėjo jūros dugną. 
Mama kiekvieną kartą labaine 
rimaudama laukė jo ateinant 
9 vai. pusryčių. Kartą, kai ėmė 
jo prašyti, kad taip nenardy
tų, jis tik šypsojosi: “Kad Tu 
žinotum, koks nuostabus jūros 
dugnas saulėtą dieną, kaip švy 
ti vandens burbulėliai, kokie 
įvairūs jūros augalų raštai.” 
Jis tada tapė Jūros sonatą.

Po pusryčių jis grįždavo į 
savo saikutę ir tapė. Pietūs bu 
vo vėlai apie 4—5 vai.. Po pie
tų tolimi pasivaikščiojimai. Va 
sarotojų tada buvo mažai ir 
jie laikėsi Kurhauzo ir parko, 
kur grojo orkestras ir taip su
žadėtiniams priklausė vieniems 
pušynas, pajūris, nuostabūs 
saulėlydžiai. Pušys, smilgos, gė 
lės, debesys, žuvėdros — vis
kas, viskas džiaugino akis, kau
pėsi vaizdai sąmonėje, kad vė 
liau atkurti paveiksluose išlik
tų ateičiai.

Aš klausiausi kiek suglumu
si ir staiga pasakiau- Mamai-sa 
vo abejonę:

—: Kaip gi judu galėjot dirb 
ti atsiskyrę ir užsidarę ankšto 
se saikutėse, kai pati kaitriau
sia saulė pliaže?

- Sužinojau tada, kad meilė 
žadina kūrybines jėgas, kad 
mano Tėvas niekad nejautė to 
kio noro. Įdurti, kaip ‘ tada, kai 
jo mylimoji buvo šalia. O kiek 
jų buvo kalbėta apie bendrą 
darbą savo tautai, jos menui, 
kultūrai.

Jiedu drauge svajojo rašyti 
operą “Jūratę”. Mama turėjo 
rašyti libretą. Žvejų pasakoja
ma legenda kiek kitokia, negu 
Maironio pavartotas variantas. 
Jūratė, išplaukus į krantą, virs 
davo nuostabia mergaite ir su
sitikinėdavo su Kastyčiu pušy
ne. Tik vėliau Jūratė įsiviliojo 
Kastytį savo karalijon.

1908 m. sužadėtiniai laiki
nai turi persiskirti. Jis važiuo
ja į Petrapilį skinti sau .kelio 
meno pasaulyje. Ji lieka Plun
gėje dėdės ir tėvų globoje. Ves
tuvės turi įvykti 1909 m. sau
sio pirmą. Per Naujus Metus.

Iš Petrapilio į Plungę ir at
gal kas antrą, trečią dieną kur
suoja laiškai... Laiškai pilni

meilės, prisiminimų, ilgesio, 
svajonių apie ateitį, apie bend 
rą darbą...

Tie laiškai stropiai Mamos 
saugomi, kaip brangi šeimos 
relikvija, gulėjo nejudinami 
50 metų...

Ir dabar, įsigilinus į juos, 
randa patvirtinimą viso to, ką 
Mama yra man pasakojus...

... Zosele, vienintele širdin 
goji, vaikeli manoji, mūsų lau 
kia daug darbo, Ir . neturi su
pratimo, kaip aš džiaugiuosi. 
Tiesa, kaip tai nuostabu būti 
reikalingam žmonėms ir jausti 
šviesą savo delnuose. Neturi 
supratimo, kaip aš didžiuojuo
si, jog Tu ir aš esame tokioje 
padėtyje, kad galime ką nors 
duoti žmonėms...

...Nesibijau gyvenimo, ne
sibijau dėl mūsų, bendrai už
stosime ir palaikysime kits ki
tą, dirbsime, tikėdami geresne 
žmonijos ateitimi, tikėdami sa 
vimi, kad pridėsime nors po 
vieną plytelę prie rūmo, šim
tais amžių, statomo.

Laiškuose Jis domisi suža
dėtinės darbu. Nekantriai lau
kia “Jūratės” libreto. Pagaliau 
lapkričio gale ateina laiškas ir 
“Jūratė”?? Laimės ir dėkin
gumo banga užlieja kūrybos iš
siilgusią sielą — jausmai išsi
veržia žodžiais, ir mes skaitome 
gal pačius nuostabiausius pos
mus iš laiškų, rašytų sužadėti
nei. ..

... Vaikeli mieliausias mano, 
negaliu minčių sukaupti — spin 
didingas chaosas, Jūratė, Tu, 
muzika, tūkstantis saulių, Ta
vo glamonės, jūra, chorai — vi 
sa tai nuostabiai jungiasi į vie
ną simfoniją. Rašyti taip sun
ku, žodžiai tokie kieti, sausi. O 
norėčiau pasiųsti Tau šiame 
laiške .visas gražiausias mintis, 
kurios, kaip pabaidytų žuvėd
rų pulkas, Jūratei pasirodžius, 
skraido sidabrinio rytmečio 
migloje viršum šviesiosios Bal 
tijos, (...) Norėčiau sukurti 
simfoniją iš bangų ošimo, iš 
šimtametės girios paslaptingos 
kalbos, iš žvaigždžių mirksėji
mo, iš mūsų dainelių ir bekraš 
čio mano ilgesio. Norėčiau pa
kilti į aukščiausias viršūnes, 
neprieinamas mirtingiesiems, 
ir iš gražiausių žvaigždžių nu
pinti vainiką Zosei — žmonai 
mano...

O laiško gale —
Zose, Zose, patark man. Ar

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
.; v Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų. ,

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

turiu vengti joje liaudies melo
dijų, ar ne? Ar turiu skaitytis 
su techniškais sunkumais, ar 
ne? Nes kai paaglvoju, kad tie 
mūsiškiai tokie vargšai ir nie
ko neturi, tai man gaila, kad 
ir šis darbas aplenks, o juk Tu 
ir aš norime jiems ką nors duo 
ti. Tu mane supranti, Zosele, 
kad nenoriu sau nusižengti, 
tik noriu sudaryti sunkesnį už 
davinį. Noriu, kad tai galima 
būtų atlikti netgi Varšuvoje, o davė skulptūrą 
laikui atėjus ir Vilniuje, bet 
dar daug vandens nutekės. Zo- ma apie tai su tavim, bet Tu 
sele mano, ar Tu jauti, kaip 
tai bus? Mes savoje operoje?

Ak, dabar tik laiko ir ra
mybės darbui! 28 lapkričio ra
šytame' laiške jau randame 
prologo sumanymą.
.. .“Uvertiūra turėtų būti tam 

si, beveik niūri, keista ir fantas 
tiška, kaip jūros gelmė”... 
(...) Antroje šios įžangos pu
sėje pakyla uždanga, bet yra 
tamsu ir beveik nieko nematy
ti. Palengva išryškėja šviesiau 
šių aksesuarų kontūrai, pir
miausia didelės fantastinės jū
ros žvaigždės, keistų augalų, 
gintaro rūmų ir 1.1.

O toliau:
... Vakar apie penkias va

landas kūriau “Jūratę” — ži
nai kur? Serpuchovskoje gat
vėje, lietuvių salėje. Nusipir
kau žvakę (buvo biauriai pil
ka diena) ir, užsidaręs pats vie 
nas dideliame kambaryje, vie
nui vienas su Jūrate, skendau 
jūros gelmėse, ir vaikštinėjau 
prie gintaro rūmų, ir kalbėjau 
si su Jūrate, kuri taip baisiai 
yrapanaši į Tave, kad užuot 
esakęs jai —Karaliene, sakiau 
— Zose, Zosele...

Tragiškų įvykių grandinė 
daug ką sužlugdė. Neišvydo 
pasaulio ir opera 
Dingo ir mano (Mamos rašytas 
libretas. Tik “Laiškuose Sofi
jai” išliko bendro darbo ir ben 
yra panaši į Tave, kad užuot 
čiuje...

Bėgo metai, mano Mamos 
gyvenime buvo ir šviesesnių 
valandų. Buvo darbas su Lietu
vos jaunimu. Buvo ir kūrybi
nio džiaugsmo. Teatras statė 
jos veikalus. Tarybiniais me
tais buvo gražiai išleisti “Rin
ktiniai raštai”.

Nuo 1938 metų mano Mama 
jau Močiutė. Turtai įsijungusi 
į mano sukurtą šeimą, ji visa 
siela prisiriša prie savo anū
kų — Dalios, Kastyčio-Kons- 
tantino ir Vytauto.

1956 m. Mūsų Močiutė atšven 
tė septyniasdešimtmetį. Orui 
atšilus, ji kaip kasmet išskuba 
į Palangą. O jos anūkė Dalia 
laiko baigiamuosius egzaminus 
Kauno vidurinėje dailės mo
kykloje, pasiryžus stoti Vilniu
je į dailės institutą, skulptūros 
skyrių, v

Birželio 24 d. Močiutė rašo 
laiške savo anūkei:—

Dalyte! Mergyte mano bran
gioji!

Diena graži, jūra ošia, aš se 
na močiutė, toli nuo Tavęs, o 
o Tu dabar saldžiai miegi ir 
brandos atestatas ilsisi Tavo štai 

Man džiugu — ir esu tokįa 
lainuaoe> kad Tu eisi tu*

“Jūratė”.

liu, kuriuo ėjo Tavo Senelis 
Konstantinas, žinai, jis tik vie 
ną dieną dirbo profesoriaus 
skulptoriaus dirbtuvėje — ir 
tas profesorius (Dunikovski) 
maldavo tiesiog, kad jis mestų 
tapybą ir atiduotų jėgas skulp 
turai. — Jau nebegalėjo mesti 
savo vizijų, kur pynė jam vaiz 
duotė spalvomis, o šalia dar 
muzika, kuriai buvo taip pa
sirengęs — ir... štai Tau pre-

sikaupę Vaineikio gatvėje prie 
gerai man pažįstamo Bugailių 
namo. Namo, kur mano Mama 
gyveno vaikystėje ir vėliau 
1908 m. vasarą lankė ją suka- 
dėtinis... Namo sienoje pri
kalta memorialinė S. ir M. K. 
Čiurlioniu lenta. Nukrinta už
danga. Į mus žiūri dvi glau
džiai suglaustos galvos.

Kalba memorialinės 
autorė skulptorė Dalia 
vaitė-Palukaitienė — jį
jusį, komponuodama barelje
fą, išreikšti tą nepaprastą mei 
lę ir bičiulystę ir įgyvendinti

lentos
Zubo-
norė-

savo senelių norą išlikti amži
nai. Atsivertusi knygą, cituoja 
ištrauką iš laiško, rašyto suža
dėtinei prieš 60 metų.

.. mes nors pavargę savo 
kūnu numirsime — susitiksime 
kituose kraštuose, ir taip visa
da Tu ir Aš, nes mes esame 
Amžinybė ir Begalybė”.

O man skamba žodžiai, Tėvo 
rašytį iš Peterburgo į Plungę: 
“šiandien sekmadienis, saulė 
šviečia, ir prisimena man Dide 
lė šventė mano gyvenime —

D. Čiurlionijtė-Zubovienė

Aš labai jaudinuos, kalbėda-

suprasi mano širdies virpesį, 
džiaugsmą ir baimę dėl Tavęs.

Ko bijau? Ar būsį užtenka
mai kieta pati sau, ar neprarys 
Tavęs, ar neužterš tavo gyve
nimo smulkmenos — Uar išga
lėsi pastatyti savo kūrybū aukš 
čiau negu gyvenimo laimę? 
Kaip tai keliu. Bet gal Tu esi 
tuo keliu ne viena, gal bus, kas 
Tau padės tą naštą kelti, kam 
ir Tu padėsi...

Tai yra didžiausia, didžiau
sia laimė žengti kūrybos keliu. 
Tik būk tvirta.

Tavo Močiutė Sof.
1908 m. vasarą lankė ją suža- 
šeimoje didtlė šventė: Mudu 
tėvai jau seneliai, Dalia su vy
ru ir trimis sūnumis atvažiavo 
me į Palangą. Nėra tik mūsų 
Močiutės — jau 10 metų, kai 
jos netekome. Stovime mes su-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku- 

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

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

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

D r. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $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, HL 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 81.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Taupykite dabar 
pas mus

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

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

įsteigta 1923 metaia. TEL. 421-3070

įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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ALTas sūkurio viduryje
Paskutinis pusmetis Amerikos lietuviams buvo nepa

prastai jautrus. Pradedant Helsinkiokonferencija ir bai
giant paskutiniais pasitarimais Baltuose Rūmuose, poli
tiniam susijaudinimui buvo pagrindo. Vieni buvo įsitiki
nę, kad Lietuva ir kitos Pabaltijo valstybės jau buvo vi
sai nurašytos ir užmirštos, o kiti, būdami geriau ir tiks
liau informuoti, iš anksto žinojo, kad Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos klausimai Helsinkyje visai nebus savrstomi. 
Jie žinojo, kas dėjosi Vienoje vykusiuose pasitarimuose, 
kurie paruošė Helsinkio konferenciją.

Dr. K. Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas, parodė nepaprastos energijos ir sumanumo visą 
šį laikotarpį. Jis buvo tiksliai informuotas apie Vienoje 
vykusius pasitarimus, jis pasistengė laiku ir tiksliai in
formuoti Amerikos Lietuvių Tarybos organizacijas bei 
lietuvišką spaudą, Jis ir šiandien tęsia Lietuvos laisvei 
naudingą darbą. Apie Helsinkio konferenciją žinių netu
rėjo tiktai tie, kurie nenorėjo turėti, kviečiami neatėjo į 
Dr. Bobelio tiekiamas informacijas. Naujienų skaityto
jai tuo nusiskųsti negali, nes jie visą laiką buvo tiksliai 
informuoti apie pačius svarbiausius tarptautinius įvy
kius.

Naujienos prezidento Fordo neniekino, jo nevadino 
išdaviku ir nenorėjo sutikti su mintimi, kad jis už Judo 
grašius galėtų parduoti kraštą, kuris jam nepriklauso. 
Naujienos atsiminė prezidento Fordo paskaitą, skaitytą 
Chicagoje Gencido Parodos atidarymo metu. Žmogus, 
kuris prieš kelis metus taip aiškiai suprato pavergtos lie
tuvių tautos sunkią padėtį, negalėjo taip lengvai minėtų 
tarptautinių nusikaltimų užmiršti. Prezidentas Fordas 
buvo didelės amerikiečių partijos vadas kongrese, jis ne
galėjo taip lengvai kaitalioti savo pažiūrų ir politikos.

Visą šį pusmetį Lietuvos laisvės kovos priešakyje 
buvo Dr. Kazys Bobelis. Jis atstovavo Amerikos lietuvių 
daugumą, apsijungusią į Amerikos Lietuvių Tarybą. Jis 
išsiderėjo iš prezidento Fordo labai stiprų pareiškimą, 
kuris po riša pasaulį. Baltuose Rūmuose pasakyti žo
džiai buvo perduoti radijo bangomis pavergtiems lietu
viams ir rusams. Taip, užsienio radijo stočių klausosi ir 
rusai, kurie nori patirti tikslių žinių ne tik apie kitų vais

Lybių politiką, bet apie Sovietų Sąjungos vedamą politiką, 
Sovietų valdžia vis dar tebgyre visu šimtu nuošimčių val
ančius praeitų metų derlių, o rusai, drįsusieji paklau 
syti užsienio radiją, žinojo, kad ten nebuvo ko valgyti 
ir kad soyietų pirkliai jau zujo Amerikoj, Kanadoje ir 
Australijoje, ieškodami duonos krašto gyventojams ir 
policijai. Oficialiai rusai sužinojo apie javų stoką tiktai 
praeitą savaitę pasibaigusiame komunistų partijos kong
rese, kai Brežnevas pavarė Rusijos žemės ūkio ministrą 
Poliashį. • y- ■

Amerikos politinių -veiksnių nepažįstantieji ir spren 
džiamų jėgų nežinantieji keli lietuviai bandė veltis į poli
tiką. Jiems ir į galvą neatėjo mintis, kad pirma vertėtų 
klausimą geriau pastudijuoti, su daugiau patirties turin
čiais pasitarti, rimto patarimo paklausyti, bet jie pana
šiai nesielgė. Jie šūkavo, kad ir jie turi teisę dirbti Lie
tuvos laisvinime darbą, tarytum kas jiems būtų draudęs. 
Jie nežino, kad vien noro neužtenka. Naudingi jie gali 
būti tiktai tada, jeigu žinos, ką jie gali padaryti. Jeigu 
nežinos, tai tiktai meškos padarnavimą padarys, kaip 
padarė tas mūsų “politikas” dviem iš Rusijos išspruku
siems mūsų tautiečiams.

Reikia pripažinti, kad Dr. Kazys Bobelis ir visi tie 
tremtiniai, šiandien dirbantieji organizacijose, sudaran
čiose Amerikos Lietuvių Tarybą, politiniu atžvilgiu, daug 
aukščiau stovi, negu gečiai, gailos ir juos stumiantieji 
politikai. Gečys savo organizaciją nuvedė į akligatvį, tuo 
tarpu Dr. Bobelis nepraleido nei vienos progos priminti 
pavergtą Lietuvą ir imtis žingsnių jai padėti. Be prezi
dento Fordo pareiškimo, be kalbų per galingas radijo 
stotis, Dr. Bobelis, panaudodamas savo draugingus san
tykius su administracijos ir kongreso atstovais, pravedė 
Lietuvai labai naudingą rezoliuciją kongrese. Dabar tuo 
pačiu reikalu eina pasitarimai su senato nariais, kad ir 
senatas pasisakytų prieš Lietuvos aneksiją.

Politiniai Amerikos Lietuvių Tarybos priešai ke
liais atvejais niekino Dr. Bobelio vedamą darbą, patarė 
jam giliau pastudijuoti mediciną ir telefonais jį bandė 
nuvertinti. Gaila, kad net vienas VLIKO narys buvo įsi
jungęs į tą nuvertinimo darbą ir apie Dr. Bobelį kalbėjo 
su disrespektu. Bet Dr. Bobelis nekreipė į tai jokio dėme
sio. Priešiškus, gandus jis ignoravo, bet Lietuvai naudin
gą darbą tęsė toliau. Daugelį nepagrįstų priešiškų’gandų 
ignoravo ir kiti ALTO tarybos nariai. Laikui bėgant tie
sa vis dėlto išeina viešumon. Šiandien didelę lietuvių dau
guma jau žino, kad prezidentas Fordas Lietuvos nepar
davė, o Dr. Bobelis dirbo ir tebedirba naudingą darbą. 
JAV prezidentas teikėsi pasiųsti labai šiltą sveikinimą 
Dr. Bobeliui, kai jis praeitą šeštadienį Chicagoje lietuvių 
ir amerikiečių buvo pagerbtas. ;

Kol naujai politikuoti pasišokusieji mūsų tautiečiai 
samprotauja apie padarytas klaidas ir nerimtus pareiš
kimus, Dr. Bobelis ir vakar buvo nuvykęs į Baltuosius 
Rūmus. Kartu su kitais tautinių grupių atstovais jis 
svarstė Amerikos vidaus ir užsienio politikos reikalus. 
Niekam ne paslaptis, kad jis nei vienai minutei nepamirš 
Lietuvos ir už laisvę kovojančios lietuvių tautos. Mums 
atrodo, kad jau metas baigti prieš Dr. Bobelį ir prieš 
Amerikos Lietuvių Tarybą skleisti bereikalingus gandus 
ir visiems stoti į bendrą darbą, kuri galime dirbti Aihe- 
rikoje.

VL. BAKCNAS

VIENOS ŠNICELIS, PURENO ALUS IR
KLAIPĖDOS ŽUVELĖS

"Juo mums blogiau — tuo mums geriau" . . .

GARSINKITĖS
SKAITYKITE

NAUJIENOSE
NAUJIENAS

Niekeno netramdomam Hit
leriui pradėjus siautėti Europo
je, kandžiojant trečiojo Reicho 
kaimynus, vis dažniau užsienio 
spaudoje pasirodydavo ir Klaipė
dos vardas. Prie tos užsienio 
spaudos neskaitau pačios Vokie
tijos, IH-čiojo Reicho, spaudą, 
ypačiai Rytprūsių, kurioje nuo 
Hitlerio įžengimo į Fuehrerio 
sostą (1933 m.) Klaipėdos (Mė
mei) vardas toje spaudoje gali
ma buvo užtikti kasdien, net po 
kelis kartus tame pat laikraš
tyje. Ir beveik kiekviname 
laikraštyje (vokiškame). Klai
pėdos krašto Gubernatūros spau
dos skyrius, kuriame man teko 
dirbti spaudos patarėjo dr . A. 
Geručio žinioje, per atitinkamą 
agentūrą Berlyne gaudavo (pre
numeratos būdų) visų .Vokieti
jos laikraščių iškarpas, kur bu
vo užsimenama apie Klaipėdą ar 
Lietuvą iš viso. ’.
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Tų iškarpų prenumeravimo 
tikslas buvo tas, kad buvo nori
ma atidžiai sekti Vokieti jos spau
dą Klaipėdos klausimu ir čia pat, 
Klaipėdoje, jai atkirsti lietuviš
koje ir per radiją. Iškarpų kas
dien būdavo tiek daug, kad jas 
visas perskaityti nebuvo įmano
ma. Išrinkdavau tik pačių svar
biausių Vokietijos laikraščių: 
“Voelkischer Beobačhtėr”, Koe- 
nigsberger Allgemeinė Zeitūng” 
”, “Frankfurter Allgemeine Zeit- 
ung” ir dar kelių kitų (vardu 
jau nbepamenu), ypačiai Kara
liaučiuje ir Tilžėje leidžiamų ir 
tas svarbiausias iškarpas perduo- 
davau spaudos patarėjui dr. A. 
Geručiui — jo nuožiūrai ir 
sprendimui.

Pradžioje į žiauresnius vokie
čių spaudos išpuolius buvo rea
guojama mūsų spaudoje, bet pa
skui buvo prieita išvados, kad 
(išskyrus jau Tabąi išimtinus 
atsitikimus) geriau tylėti. Mat, 
Vokietijos laikraščiai su propa
gandiniais straipsniais (Klaipė
doje 'fcsant karo stoviui) drau
džiama įvežti ir dėlto polemi
zuojant su jais savoje spaudoje 
— tuo pačiu Klaipėdos gyvento
jams buvo atskleidžiama tai kas 
vokiečių buvo rašoma: n etiesio- 
giniai jiems padedama.

Pagrindiniai klausimais Vokie
tijos spaudai atsakydavo mū
soji vokiška spauda, valdžios 
subsidijuojami laikraščiai vokie
čių kalba: “Ostsee Beogachtėr” 
ir “Baltisčher Beobachter” lei
džiami Klaipėdoje. Prisiskaičiau 
šiaurių straipsnių ir prisižiūrė-

— “iki kaklo' ir dėlto buvau la
bai laimingas, kai dr. A Geru
čiui perėjus į Užsienių reikalų 
Ministerijos tarnybą, aš buvau 
perkeltas į administracijos sky
rių.

Iškarpų prenumerata taupu
mo sumetimais, buvo sustabdy-

Naujasis spaudos patarėjas 
Ignas Šeinius rūpinosi daugiau 
savo honorarais negu vokiečių 
spaudos sekimu ir gal daugiau 
savos ekonomijos negu politinės 
būtinybės vedinas įsteigė nau
ją Klaipėdoje laikraštį “Vaka
rai”, kuris jam davė nemažai 
naujų pajamų. Būdamas aukštu 
valdžios valdininku gavo didelę 
algą (su asmens priedais), bet 
šalia to dar ėmė ir riebia “Vaka
rų” vyr. redaktoriaus algą (ne
žiūrint, kad faktinuojų redakto
rium buvo J. Pronskus), ir... dar 
atskirai honorarą už eilutes pa
gal jo parašytus straipsnius. 
“Vakarai”, kaip ir visa lietuviš
koji spauda Klaipėdoje, buvo lei
džiami išimtinai valdžios pini
gais ir dėlto I. šeinius, būdamas 
valdžios valdininku, negailėjo tų 
pinigų nei sau, nei kitiems: jis 
nustatė ir išrūpino neblogus ho
norarus ne tik sau — bet ir ben
dradarbiams. Tai gal vieninte
lis jo nuopelnas, žiūrint iš pro
fesinės žurnalisto pusės. Nusi
kratęs gana įkyraus (iškarpų 
skaitymo ir jų rūšiavimo) dar
bo, mažiau turėjau progos taip 
smulkmeniškai sekti vokiečių 
spaudą, bet vis tiek ir iš kitų 
šaltinių pasigaudavaū užsieni
nės spaudos medžiagos savo laik
raštiniam darbui spaudoje ir ra- 
dijofone.

Būdavo ir linksmesnių frazių 
užsienio (tik ne Vokietijos) 
spaudoje,, kai virš Europos pa
kilo rudi hitleriniai, debesys/Ne
pamenu dabar jau, kokio kraš
to (Anglijos ar Prancūzijos) ir 
kokiame laikraštyje, po Čekos
lovakijos žlugimo (1939 m. ko
vo mėn. d.) komentuojant jos 
užgrobimą, buvo ir toks komen
taras apie Hitlerį: ’L.J<aš-žino, 
ar Hitleriui suvalgius Vienos 
šnicelį (čia turima galvoje Aus
tin jos pagrobimas 1938 in. ko
vo mėn. 12 d. V. B.) ir ūžgėrus 
Pilsėno alaus (Čekoslovakijos 
žlugimas V. B.) neateis apeti
tas užkąsti Klaipėdos.žuvelių*’?

Nieko, tur būt, gėfesnid ne
galima rasti šitaip apibūdinant 
tragiškus istorinius įvykius ku
linarijos terminais. Ir net kaip

iau biaurių karikatūrų tose iš- laiku tokia frazė panaudota: 
karpose — politinėmis temornis Hitleritii jau buvo atėjęs apeti-

tas užkąri Klaipėdos
nes, tur būt, apsvaigęs nuo Pil- 
seho alaus, kovo 15 d. Pragoję 
jis jau turėjo paruostus plin hs 
užgrobti Klaipėdą, kur tikrai A.' 
Hitleris 1939 m. kovo ihta.
d. ir buvo pavaišintas Klaipėdos 
žuvelėmis.

Niekas Hitlerį nuo to žygio į 
Klaipėdą “užkąsti žuvelių” (jos 
užėmimo) nemėgino sulaikyti ir 
kai kieno teigimas, kad esą bū
tų buvę galima to išvengti, jei 
Lietuva Klaipėdos krašte būtų 
vedusi kitokią politiką, ypačiai 
ekonominėje srityje (daugiau 
pylusi pinigų neturi pagrindo). 
Man atrodo, kad Lietuva tuolai
kinėmis sąlygomis padarė vis
ką, ką galėjop ir net jei būtų 
dariusi dar dešimt kartų dau
giau ir geriau, Hitferio apetito 
nebūtų sumažinusi ir Klaipėdos 
neišgelbėjusi. Klaipėdos vokie
čių nuolatinis verkšlenimas bu
vo medžiaga Vokietijos spaudai 
jų “vargus”''išpūsti į didelius 
burbulus, o tai, savo kėllil, Hit
leriui buvo pretekstas “gelbė
ti’ savo tautiečius;

Klaipėdos vokiečių lūkesčiai 
išsipildė— tai taip, bet ne dėl 
jų riksmo, o visai dėl kitų prie
žasčių. Jei Hitleris nebūtų ren
gęsis karui, vargiai ar Klaipė
dos vokiečių balsas būtų kada 
buvęs išklausytas, nežiūrint, 
kad savo laiku viename Klai
pėdos krašto seimelio posėdyje 
Klaipėdos krašto vokiečių žėinės 
ūkio partijos “Memėllaendischė 
Landwirtschaftspartei’ frakci
jos pirmininkas dvarininkas 
Gubba pareiškė, kad ‘juo ihūrris 
blogiau — tuo mums geriau”.

Paradoksas? Taip — bet iš 
jo autoriads taško žiūrint turė
tų būti labai prasmingas, kas 
reikėtų jį “išversti” šitaip: “juo 
lietuviai, mus vokiečius, Klaipė
doj e daugiau spaudžia — tuo ge
riau,-nes mūsų balsas bus išgirs
tas Reiche ir greičiau ateis iš
vadavimo valanda”. Bet aš ma
riau, kad - ne tas, bet admirolo 
Doenitž’o baisas, kad Klaipėda 
reikalinga Vokietijai (rengian
tis karui) kaip patogus uostas 
povandeninių laivų mokyklai (dėl 
reikiamos gelmės artimoje jūros 
distancijoje) — buvo kur Kas 
svaresnis argumentas Klaipėdos 
okupacijai, negi! Gubbos ir vi
sų kitų vokiečių Vadį (Kaipė- 
doje) rikširiaš, kad '‘jiid rnmnš 
blogiau — iūd mums geriau”; 
jeigu jieiris ir dar dėŠiint kartų 
būtų buvę blogiau ir jiė butų 
rėkę dar garsiau. Jeigu jiėiris 
iš viso blogai, riifisų laikais, kada 
riots buvo Roseribėr^ų ir Dbė^ 
nitz’ų žodis Hitleriui buvo “šven
tas patepimas” ir tai buvo tai, 
kas Hitlerį nuvedė į Austriją, 
Čekoslovakiją ir atvėdė į Klai
pėdą.

(Nukelta į 6 pst)

DR. A. J. GUSENAS

SAUGOK SAVA SVEIKATĄ
Maistas yra tavo vaistas, 

o vaistas turi būti maistas

MAISTAS

Trys pagrindinės maisto rūšys — proteinai, anglia- 
vandžiai ir riebalai teikia mūsų kūnui žaliosios me- C 
džiagos, iš kurios kūno mašinerija pasigamina jai 
būtinų produktų.

Būtina žinoti, jog daugiausiai įtakos į medžiagų 
kaitą turi netinkamo maisto pasirinkimas, jo gadini
mas. darkymas, ir įvairių maisto dėsnių krūvon mai
šymas. Negerai proteidai su angliavandžiais vienu sy
kiu valgyti, nes skrandžio syvai jų nevirškina. Ang 
liavandžiai ilgai beriogsodami skrandyje ima rūgti ir 
gaminti rūgštis, kurios per žarnų sieneles susigeria 
į kraują ir iš palengvo gadina visu organų pajėgumą 
ir nusilpnina visas kūno ląsteles. Prie to dar priside
da ir milijonai bakterijų, kurios turi puikią dirvą 
žarnose veistis ir bujoti, misdamos proteinų maisto 
dėsniais.

O kur gi tas beprasmis valgių kepinimas. spirgini
mas ir įvairių prieskonių dadėjimas, kad gomuriui 
skaniau būtų ir liežuvio galą pakutentų, visai neat
sižvelgiant į vargšą skrandį, ką jis turės daryti su to
kia aukštai civilizuota maišaliene. Argi ne puikiai 
mūsų nuprogresuota. Tad visai nenuostabu, jog 95 
procentai visų ligų, kurios nūdien kamuoja žmones, 
paeina iš vidurių ir su valgymu turi labai glaudižus 
ryšius.

Manding, bakterijų naikinime, limpamųjų ligų ap

ribojime bėgyje pastarųjų kelių dešitmečių, padaryta 
gražaus progreso, užtat geras žingsnis atgal nežengta 
maisto sukonėveikimo dėsniuose.
c

Būtina žinoti, jog vienintelis skrandžio pagalbinin
kas yra dantų aparatas, kuris visų malamųjų organų 
yra svarbus talkininkas. Dantys, jog tam gamtos ir 
duoti, kad maistą jais kramtytų. Kramtymas teikia 
dantims ir jų desnoms puikią mankštą. Geras mais
to sukramtymas sveika visiems virškinimo organams, 
sykiu ir visam žmogaus kūnui. Užtai reikia gerai dan
tų aparatą prižiūrėti, o ypač augančių vaikų, kad jie 
sveiki būtų, nes nuo jų paeina viso žmogaus kūno.

KASDIENIS MAISTAS

Vieni gydytojai teigia, jog šių dieni! žmogaus mi
tyba yra viena iš geriausių ir ji nėra daug žalojama 
cheminių prezervų. Kiti eksperimentinių tyrinėjimų 
keliu, panaudojant beždžiones ar auginant šuniukus 
įrodinėja, jog toli gražu taip nėra. Kai kurie gydyto
jai į tai žiūri per akinių viršų ir nemato valdžios 
Sveikatos departmento surinktų statistikos duomenų. 
Visos gerosios ir blogosios, šių dienų mitybos sąlygos 
yra užrekorduotos Washington D. C. Sveikatos De- 
partmente.

Štai paskiausi šių dienų federalinės valdžios mais
to inspektorių (food inspectors) surinkti duomenys 
apie maistą, ne kur kitur, — bet gi Amerikoje, toje 
aukso šalyje!

Ralph Nader, maisto tyrinėtojas savo raporte štai 
ką pareiškė sušauktiems laikraščių leidėjams. Jeigu 
norime apsaugoti augančių vaikų ir užaugusių žmo
nių sveikatą, tai valdžia turi nuodugniai ištirti ir sku
biai reformuoti maisto gamybos industriją. Jisai sako, 
jog šių dienų maistas paviršutiniškai žiūrint labai

gražiai atrodo ir patrauklus pirkėjo akims, bet kas 
slepiasi jo viduje, vartotojas negali matyti. Maistas, 
kad ir būtų,geriausios rūšies, bet jis vis tiek esti daž
nai sudarkytas gamintojų ir netenka maistingumo, 
ypatingai reikalingo augantiems vaikams.

Yra išleisti įstatymai, kurių privalo laikytis mais
to gamybos industrijos magnatai, bet gaila — jie toli 
gražu nėra vykdomi, nes doleris — dievaitis viską 
tvarko.

Ralph Nadėr, nurodo maišto žalojimo faktus: 1. 
kūdikiai neapsaugojami nuo nitrito nuosėdų maiste. 
Nitrite, tai salietros rūgšties druska, kuri randama 
nitrogeno (azoto) trąšose ir yra vartojama augalams 
auginti.

2. Gausus’ vartojimas antibiotikų greitam paukščių 
ir gyvulių auginimui. Tokių antibiotikų nuosėdos su 
maistu patenka į žmogaus kūną.

3. Riebiosios mėsos sudėtyje sudaro pagrindinę 
širdies ligų priežastį. Agrikultūros departmento sta
tistikos duofnenys rodo, jog riebumo kiekis mėsoje 
ne mažėja, bet didėja.

4. Agrikultūros departmento surinkti duomenys 
liudija, jog 25% mėsos gamybos yra privatinėse-ran
kose. Mažesnės gyvulių skerdyklos nėra federalinės 
valdžios priežiūroje. Patirta, kad buvo naudojartii ne
gyvi, ligoti ir dvėsiari tieji gyvuliai. Tokia mėša buvo 
apšlakstyta chemikalais ir parduodama krautuvėse 
žmonių mitybai.

5. Clclafate, 'dirbtinis pasaldinimas, vadtojamas 
tortų, keksų, saldainių ir minkštųjų gėrimų gamybo
je. Ilgoką laiką bhvo teigiama, kad jis nepavojingas 
ir saugus žinogui vartoti. Bet nūdien ištirta ir surasta, 
jog tai stiprūs nuodai, nes suardo chromosomūs.

Štai toks buvo Ralph Nader raportas vyriausybei.

Būtina primintų kad praeitais metais Illihojėus valsti
joje valdžia sugavo ir atleido iš pbreigų rifet tris mė
sos prižiūrėfdjus už kyšių ėiriimą ir praleidimą nes
veikų gyvulių mėsos.

Beikia^gerai pagalvoti apie’ šių dienų mitybą, ar iš
tiktųjų ji teigia žmogui sveikatingumą! Bėjfeį būtų 
daug geriau ir sveikiau, jeigu naudėtUirife datlgtatl 
pieno gaminių, vaisių, daržovių if augnrtėhinių protei
nų, o rriažiau gyvulinės kilties mėsos. Tuomet btitinife 
daug sveikesni!

MAISTO RŪŠYS

Žtriogaus maistas yra labai paitiiis bėi kriiiijiliktio- 
tas. Jį sudaro proteinai, krakmolai ir riebalai. Protei
nai yra labai reikšmingas maistas, kaip žmogui, taip 
pat ir žemesnės rūšies gyvūnui, žmogus, negaudamas 
proteinų iš maisto, gal į trumpą laiką labai rimtai 
susirgti. Jeigu greita pagalba nesuteikiama tai jis nu- 
miršta.Proteinus joks kitas maistas pakeisti negali. 
Esant jų štokai, įvairios kūno dalys pradeda tinti, kū
no temperatūra krinta, svoris mažėja ir atsiranda ma
žakraujystė vadinami anertiijh.

'Be jų normos kūne negali pastoviai vykti fiziolo 
gini ai veiksniai, žmogaus kūno organizmas nesukrau
na proteinų fėzervd taip, kaip jis shtfštfb fezervo su 
krakmolu ir riebalais, ėsafit jų tfnktittit>L gali iš kū
no rezervo jų pasiimti. Proteinų reikia papildyti tam 
tikra normą kiekvieną dieną ir su kiekvienu valgiu.

Iš mėsos proteinai yra geriausi, jie patenkina viso 
kūno organizmo reikalavimą. Mėsa yra būtiriaš žmo- 
gaiis ofgariizrtiui nidistas. jos žmogus negalėtų jo
kio darbo atlikti, ar tas darbas būtų sunkus, ar visai 
tehgvaš. ‘ <

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

CICERO

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695X)533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
physician and surgeon 

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

Rezid.: 388-2x33
OFISO VALANDOS:

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

ir sės tad. lik tai susitarus.

DR. KAUL V. DAK61S 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
.Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, I IL
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
TeL: 562-2727 arba 562-2728

KEZ.: GI 8-0873 . -
DR. W. EISlk-EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ ttGOS 

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

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

TEL.'— BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą..

ir pasiųsta senatoriams 
300 laiškų, kad paremtų 
Carl Curtis rezoliucijų 
Baigdamas p t a nešimą

DR. K. A. V. JUČAS
TeU'561-4605 ir 439-4441

O F IS A I : -11- ' I 
1002 N. "WESTERN AVE. ' - 
5214 N. WESTERN AVE*

Valandos - pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE .4-1818 i
Rezidencijos: PR 6-93G1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ' SPECIALISTAS 
2454 WEST 71sf STREET '

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLĖČKAŠ
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: an.zad. nuo 1—4 po pietą, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71$t STREET / 
Ofiso teloEt HEmlock 4-2123 
Rezid. tefef.: Glbson 8-6195 

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

Dėl

p. Šileikis, o. p.
> ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
J Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
‘ dažai. Speciali pagalba koloms
i (Arch Supports) ir 11.

Kovo mėn. 7 d. Ciceroje pa
rapijos salėje vyko Lietuvių 
Bendruomenės (r) apylinkės 
visuotinis metinis narių susi
rinkimas, kurį atidaręs pirm. 
Stasys Pranckevičius pasi
džiaugė, kad yra atvykęs cent 
ro valdybos pirm. Dr. Vytau
tas Dargis, kurs vėliau į susi
rinkusius padarysiąs praneši
mą. Toliau pirm. Pranskevi- 
čiuš pakvietė atsistojimu, susi
kaupimu ir rimties minute pa
gerbti mirusius apylinkės na
rius, paminėdamas, kad metų 
bėgyje netekome ir labai ak
tingo bendruomenės nario Ka
zimiero Deveikio. Paskui-, su
sirinkusiems vienbalsiai prita
riant, pirmininkas pakvietė į 
prezidiumo pirmininkus mo
kytoją Antaną Tauginą ir sekT 
retorius Liudviką Dubauskienę 
ir Stasį Juozaitį.

Pereitų metų visuotinio narių 
susirinkimo prezidiumo sekre 
torė Dr. Bronė Motušienė pers 
kaitė protokolą, o' valdybos 
pirm. S. Pranskevi'čius prane
šė pereitų metų veiklą, iš ku
rios ryškiausiai buvo paminė
ta Genocido parodos suruoši
mas parapijos' salėje Ciceroje 
ir Wilow Springs, III., kurią 
aplankė ir Simas Kudirka. Ge
nocido parodas ruošiant dau
giausiai darbo įdėjo Aldona 
Brusokienė, kurį atvežė ir Si
ma Kudirka. Pirmininkas Pranc- 
kevičius išvardino ir kitus kul 
tūrinius bei pramoginius, metų 
bėgyje, atliktus darbus, tarp 
kitko paminėdamas, kad Va
sario 16 minėjime buvo para
šyta 
apie 
sen. 
319.
pirm. Pranskevičius kvietė vi
sus skaitlingai dalyvauti ba
landžio 25 d. 2 vai. 30 min. Mc 
Cormick salėje JAV 200 metų 
nepriklausomybės sukakties mi 
nėjime, kurį rengia 27 Čikagos 
lietuvių organizacijos, pirmi
ninkaujant Dr. V. Balčiūnui.

Labai kruopščiai paruoštą 
pranešimą padarė kasininkas 
B. Novickis už 1975 ir atskirai 
už 1976 m. iki šio susirinkimo 
dienos, baigdamas skaitline 
1213, nes tiek dolerių dabar 
yra apylinkės kasoje. Revizijos 
komisijos pirm. A. Tauginas 
pasidžiaugė tokiu gražiu ka
sos tvarkymu ir, kad visų iš
laidų ir pajamų pateisinamie
ji dokumentai labai tvarkingai 
vedami, pareikšdamas kasinin
kui B. Novickiūi nuoširdžią 
padėką,. prie ko junkdamiesi 
susirinkimo dalyviai audrin
gai paplojo.'

Centro Valdybos pirm. Dr. 
Dr. Vytautas Dargis pasakė pat 
riotinę kalbą.

Į valdybą sekantiems me
tams išrinkti: Stasys Pranske
vičius, Liudvika Dubauskienė, 
Angustinas Ašoklis, Benius 
Dunda, Antanas Zumaraš, K. 
Runiinas ir B. Novickis. 'Revi
zijos komisija vienbalsiai pa
likta ta pati.

Sumanymuose kalbėjo Dr. F. 
Kaunas kviesdamas visus vie
nybei!, jam atsakė mokytojos 
Repšienė ir Brusokienė, kad 
vienybė atsiekiama abipusiu 
bendradarbiavimu.

Pasibaigus susirinkimui, prie 
kavutės ir užkandžių, paruoš
tų .ponių Pranskevičienės, No- 
vickienės, Vyšniauskienės ir ki
tų, buvo dar ilgai -kalbėtasi vi
suomeniniais ir kultūriniais rei 
kalais. ' S. Paulauskas

STANLEY MATIJCNAS 
Gyveno 5529 We«t 64 Street

Mirė 1976 m. kovo 2 d., sulaukęs 69 metą amžiaus. Gimęs Lietu
voje, Ukmergės apakr., Balninkų m.

Amerikoje išgyveno 64 metus.
Paliko nuliūdę: Artimi draugai — Veronika Kaunietis, taip pat 

Julija ir Jurgis Kaunietis bei kiti draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 
dukterėčios ir jų šeimos. •

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje. 6845 S. Western Ave.
Penktadienį, kovo 12 dieną 1:00 popiet bus lydimas iš koplyčios 

į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Stanley Matijūno giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam. paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: >
dukterėčios, draugai ir pažįstami.

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

DOMICĖLĖ KRIAUČIŪNIENE 
Pagal tėvus Plaušinaitytė 

Gyveno 4235 So. Sacramento Ave*
Mirė 1976 m. kovo 8 dieną, sulaukusi 74 metų amžiaus. Gimusi

Lietuvoje, šakių aps., Mikėnaįčių. kame.
Amerikoje išgyveno 26 metus.

_ Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Kęstutis, marti Aurilija ir Algirdas, 2 
anūkai — Marijus ir Laura, 2 broliai — Julijus ir Antanas Plaušinaj- 
čiai, brolienė Helena ir jų šeima, sesuo Anastazija Draugelienė, švoge- 
ris Bronius, 3 pussesrės — Kunigunda Orentienė, Antanina Jonynienė 
ir Agota Gudaitienė su šeimomis bei kiti gimines, draugus ir pažįsta
mus. /

Priklausė Lietuvos Dukterų Draugijai, Lietuvių Bendruomenei, 
Lietuvių Katalikų Šalpos Organizacijai, Lietuvių Moterų Federacijos 
Klubui ir Alvudo Organizacijai.

Vietoj gėlių šeima pageidauja aukoti Lietuvos Dukterų Draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Penktadienį, kovo 12 d. 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 

Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Domicėlės Kriaučiūnienės giminės, draugai ir pažįstami 
maloniai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
sūnūs, anūkai, brolis, sesuo, giminės.

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

MICHAEL PAVALON J
Gyveno 7031 So. Taiman, Chicago, III/

Mirė 1976 m. kovo 8 dieną, 1:30 vai. popietų sulaukęs 58 metu 
amžiaus. Gimęs Chicagoje, Illinois. r *

Paliko nuliūdę: žmona Helen, gimusi Karasevičius; duktė Carole 
Odeli, žentas Joseph; sūnus Michael, marti Lue Ann; 5 anūkai; tėvas 
Michael Pavilionis; dėdė Klemensas Pavilionis, jo žmona Helen, jų šei
ma ir daugelis kitu giminių, draugų bei pažįstamų. V

Kiįnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Ketvirtadienį, kovo 11 d. 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į šv. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas žv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Michael Pavaldų giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patai 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, duktė, sūnus ir giminės.

Laidotuvių Direktorius St. Lack. Tel. 737-1213,

6 Metų Mirgės Sukaktis

STANLEY MANKUS
Gyv. 10912 So. Artesian Avenue

2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 
Tolaf.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

< NlŪlIŽli A S

Mirė 1970 metų kovo mėn. 10 dieną, sulaukės 76 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr., Eržvilko Valse. , , . /

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. .
Paliko nuliūdę: žmona Julia, gimusi Ažukaitė, duktė June Hill, 

anūkai: David, ir Donald bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Mes Tavęs, Mfimr Brangiaušnfe, niektomet neužnair&ne. TU pas 

mūs jau ncbesugrtši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė,

Mūliūdę lieka:

Žmona, duktė Ir anOkai.

Susiriuklrnę

PRANEŠIMAI
LITHUANIAN NATIONAL Demo- 

eratie Įdubo narių susirinkimas bus 
trečiadieni, kovo 40 d., 7 vaL vakaro 
Vaičaičio salėje, 4258 So. Maplewood 
Ave. Po susinnkjmo bus vaisęs.

Bernice lemgulis, nut. rašt.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
J. A. V. Reg. Lietuviu Bendruome
nės Marquette Parko Apylinkės me
tinis narių rinkimai Šaukiamas 
kovo mėn. 28 d. tuojau po 11:30 pa- j 
maldų, parapijos salėje 6820 South ! 
Washtenaw Ave. Bus labai svarbūs 
reikalai aptariami. Prašoma visus 
skaitlingai dalyvauti Tuomi parody
site, kad Jums rūpi ne tik savi rei
kalai. bet ir kenčiančiu lietuvių pa
vergime. — VALDYBA.

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

< M V
“Ai šviest, *H|au į pese ui į, kid kiekvienas, kuris tiki [ mane, ne

pasiliktu tamsybė) e". — Jono 12:46.
Pats Viešpats Jėzus ir šventoji dvasia yra bažnyčios šviesa ir jos veiki

mu mes esame vedami į Tiesą. Apaštalas Petras sako, kad mes turime 
juo labiau patikėtiną pranašų žodį, ir jūs gerai darote kreipdami J ji dė
mesį, lyg į kokį žiburį, šviečiantį tamsioje vietoje. (Žiūr. 2 Petro 1:19). 
Dar mes tebegyvename pasaulyje, tamsioje vietoje, todėl turime nuolat žiū
rėti pranašų parašytąjį žodį, kuris “šviečia vis aiškiau tobulai dienai be
siartinant". Dievo pranašas sako: “Tavo žodis yra žiburys mano kojai ir 
šviesa mano takui”. “Tavo paliepimas žiburys ir tavo įstatymas šviesa”. — 
Psalmė 119:105; Pat. 6:23.

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radi|as skelbia švento Rašto tyrinę* 
to)p aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bat kur yra 
rūšie i I? 1 tą klausimą atsako knygute **VIltis po mirties*, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO/ ILLINOIS 60629.

IV. RAITO TYRINtTOJAf

— LIETUVIŲ NAŠLIŲ, NAŠLIU- 
KIŲ ir pavienių klubas kovo mėm 
12 d. 7 vaL vakaro Vyčiu salėje, 2455 
W. 47 St šaukia eilini narių susirin
kimą. Narių dalyvavimas būtinas ap
tarimui svarbių klubo reikalų. Po 
susirinkimp vaišės. Veiks bufetas ir 
šokiai. J. Joniko orkestrui grojant 
Mėgstą šokti svečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti. V. Cinką, sekr. t TĖVAS IR SŪNUS
— ZARASIŠKIŲ KLUBO narių su
sirinkimas įvyks kovo 21 d., sekma
dienį. 2:00 vai. po pietų, naujoje vie
toje — Chicago Savings and Loan 
finansinės bendrovės Pakel Hall, 
prie 63 ir Western Ave. Visi klubo 
nariai yra kviečiami susirinkime da- , 
lyvauti. Be kitų klubo reikalų teks 
aptarti ir pavasarinio banketo rei
kalą. kuris įvyks balandžio 24 d.

- Valdyba 
; ■■ 

PERKRAUSTYMAI

MOV I N G 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063 >

M 0. V 1 N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

GELINYC1A ■
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 •

GĖLININKAS
Linksmumo -arba liūdesio valandom

(PUTRAMENTAS)
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem ’Ave. — 5864220

FOMST FIRES HURT 
' OUR FOREST ERJENDI

Or 'rSefiHe no defetw

BUY ILS. 
SAVINGS 
BONDS

YOU BANK OR WORK

MARQUETTE FUNERAL HOME 
k J /7 2533 W. 71st Street

rx Telef.: GRovehill 6-2345-6

* ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EU.DEIKISGAIDAS - DAIMID'
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos '

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS.M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANIČA AVENUE. Phone: YArds 7-3401 
' - - - .. . • .

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139 

-— ■ .. ... ■— - — .......

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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ALTO INFORMACIJA

—

VALDIS REAL ESTATE

Živile Gimbųtaitė pakvies

CHICAGO, ILL. 60629

INSUEANCt

irenumeruojant Naujienas tikslo

185 North Wabaah Avenue 
2nd Floor Chicago, QI. 60601

taikoje, 
kilnumo

Irmfl- 
skel-

' PLEASE!
IMf'/įįun

PREVENT
OREST FIRES,

RANGE \ 
FIRE IS 1 
WILDFIRE

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

Call Frank Zapolis 
320814 W/95th St

GA 4-8654

dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet ___ _
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai
ryto. - .j

♦. . į ’ . -

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

2625 West 71st St. TeL RE 7-7200

— s. m. kovo 12 3. 7 v. vak. 
Jaunimo Centro galerijoj (Eit 
huanian Art Gallery) 3620 So

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archar Ava
Chleaffo, III. S06M. Tai. YA 7-59W

6 butu iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. ££6,000.

2 butu puikus mūras, atskiri šildy
mai, 2 auto garažas, Marquette Par
ke, Arti mūsų. $27,900.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILU^ WKDNESpAY, MARCH 10, 4976

10 BUTŲ mūras į vakarus nuo Ci
cero Avė. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tų mūras.. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd. St. Tel. 436.7878

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
545.500.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

•*369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE
135-TA IR ARCHER AVĖ.

" Tel. 257-5861

Sujunkime rankas su Lietuva

“Mes, amerikiečiai, privalo
me sujungti rankas su Lietuva 
ir patvirtinti jos teisę j nepri
klausomybę — j tą teisę, ku
rią mes branginame ir švenčia 
me šiais metais. Mes Lietuvių 
tautai privalome užtikrinti sa
vo paramą,... kad kada nors 
netrukus jie galėtų tikrai gy
venti savo seniai ieškomoje lais 
vėje”, — taip vas. 18 d. JAV 
Atstovų Rūmuose kalbėjo Wew 
Jersey kongresmanas E. J. Pat 
ten (dem.).

Prieš komunistų tironiją

Indianos kongresmanas R. J.

rybos paroda. Parodą tęsis iki 
kovo 21 d. imtinai. Lankymo 
valandos: Savaitgaliais: 1 v. v. 
-— 9 vi v. Savaitės idienomis: 7 
vai. v. — 9 vai. vakaro..

ARTI 73 — California 20 metu 
puikus 6 kamb.. 2 aukštu mūras ir 
2 auto mūro garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

BrtnganyMs, Laikrodžiai, Dovanos 
' visoms progoms.

3237 WEST «rd ST, CHICAGO 

Telef. 434-4660

— Į Cicero ALT os~ skyriaus 
įruoštame Vasario 16 minėjime 
I priimtą rezoliuciją Prezidento 
Fordo vardu atsakė Roland L. 
Elliott Baltųjų rūmų korespon 
dencijos direktorius^ ir 6-to 

jdistrikto kongresmanas Henry 
J. Hyde, kurs labai apgailesta
vo, kad dėl ligos Vasario 16 

' minėjime negalėjo dalyvauti.

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas*

Pasveikink savo draugus 
per "Naujtonas’’

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

zrL. ‘Laikrodininkas . A. Šerkš
nys.' -Taisau -laikrodžius, aukso 
ir gintaro-- išdirbinius. Darau 
gintarinius žiedus.' ’3362' South 
Halsted St: /Tel 523-2044.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus. ♦

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

9 kambarių kaip naujas ranch, 2 
virtuvės. 2 vonios, nauji karpetai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už
imti. $36,500.

2 BUTO modemus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildvmai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

Cosmos Parcels: Exprf įįiporp, 
MARQUETTE; GIFTPARClASSjERyKE B 

2501 W. 69th St., Chieė^ lU<6«W. —WA 5-2737 
3333 So. Halsted H., CM«Wį'l|l.'«aiWL-^.T»l?254-332t 

" V. V A L A;į T A V/'v '

— L- . - į—l^eWi

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus Ir 
perstatau menus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE..

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštų mūro namą, luksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na
mas prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38.000.

SIUNTINIAĮfliJJETG^A-. ‘ 
MARIA NOREIKIENĖ -į ^TAUTASŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, RL 6(Į62Sr<f^ ^Ą-5-2787 
Didelis pasirinkimas gęrbs? rūšIe» Įv*irlV\Pr®kiv.

MAISTAS IŠ EUROPOS'SANDĖLIŲ. ,'8

— Sekmadienio popietė ren
giama liet, tautiniuose namuo
se Chicagoje, kovo 14 d. 3:30 
vai. popiėt. Tema: Lietuviu 
ta utiniai! a papročiai. Dalyvaują 
— prof.^dr*.- J. Puzinas, J. Taiti] 
vilai Po programos va4
karon^^rife kavose Visuomenę 
kviečiami popietėje gausiai da4 
lyvauti. -Rengėjai: t Liet. Mot 
Fed. Chicagos Klubas ir Liet' 
Tautiniai Namai.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill; Virginia 7-7747

BANGOR, MICH. RETTBEMENT 
HOME 120 miles outside Chicago. 
Widow must sell sturdy 5 room hou
se. . Insulated. Hardwood floors. Full 
basement and bath. Good drinking 
water. Good furnace. 2% acres of 
good land on blacktop road. Bus 
service to schools which are less 
than 2 miles away. — both elemen
tary and high schools. Fir trees in 
front of house and other shade trees 
$20,000. Taxes only $126 yearly.

TeL: 616 427-8766.

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT 
įvairūs draudimai

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

— Augustinos Yonkutės mir
ties pranešime buvo netikslu
mą. "Šunenų vardai"hra Euge
nijus ir, Vaidotas, o sesuo 
yrą Emiliją Ripskięnė, Augus
tina "Yonkutė mirė kovo 6 "d. Iš 
Mažeika-Evans koplyčios kovo 
10 <L $ yaL ryto' lydima į šv. 
M. Marijos Gimimo -bažnyčią 
ir laidojama šy. Kazimiero 
Lietuvių kapinėse. .

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti .gyvybę nuo |100 iki 
810,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik' už 3 dol. • metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
Mokslui arba: studijoms.; Klaus 
lutė apie grupinę-Akeidentalę 
apdrauda organi/dcijų na
riams — tik 82 už 81,000 ap
drauda. Dėl Šių ir kitokių in
formacijų črškannibinkitę" Kristi
nai ->Austih-:--%: 4 Naujienos 
Tel: 421-6100. • ' (Prj.

išleistus kiiii. J. Pruskiu kąyū,e- 
lės “Lithuania” jau pasklido 
po visą Ameriką net 18,000 eg
zempliorių. Atėjus pareikala-

Madden (dem.) vasario 23 d. 
Atsfovų' Rumuose išgyni' lie
tuvių patriotizmą ir pasiryži
mą kovot už savo tėvų ,žen>ės 
laisvę, kol nepasibaigs komu- 
qisk/ jungas;if jų tironija ne
bus • nublokšta. • Kong. Miuldcn 
'rūpesčiu- r .“Congressional Re
cord” išspausdino Lake ‘ apskr. 
Amerikos Lietuvių Tarybos re 
zoliucijtb pasirašytą pirm. A. 
C. Vinicko ir B Vilutie-nės,

— JAV} atš. pulk., inž., AL- 
Tos Čikagos skyriaus ir lietu- 

> vių respublikonų pirinininkaš 
i Kazimieras Oksas kandidatud 
I ja j- GookLCounty Rėcorderio* 
į postą. Respublikonų Sąraše jiS 
. yra be korfkūrencijoš,’Ūet staię 
bu, kad jis^autų kuo daugiau 
balsų, nes pagal balsus, jis bus' 
atatinkamai traktuojamas res
publikonų partijoje. "Tad pir
miniuose rinkimuose", kovo 16 
d. nepamirškime paablsuoti už 
įvairių lietuviij organizacijų 
veikėją — K. Oksą.

— Cicero ALTos skyrius bir 
želio mėn. 13 d. 12 vai. parapi-

Ryšiais su- senatoriais

Besirūpindama, kad būtų 
priimta rezoliucija 319, Amę-' 
rikos Lietuviu■_ Taryba 
glaudžius ryčius su JAV sena
to nariaiš. Paskutiniu ,metu gau 
ti-palankūs- lalškaivišseąątaąių 
J. L. Buckley; B. Bąyh, H.-fl. 
Humphrey, T. E. Stevenson. 
Visi lietuviai prašomii siųsti se-Į 
natoriams laiškus dėl rezoliu
cijos.

Lietuvos minėjimas JAV 
Atstovų Rūbuose

JAV Atstovų Ramuose Lie- 
tu’vos nepriklausomybės atkū
rimo minėjimas įyyks kovo 4 
d.- Maldą kalbės kun. A. Ži
linskas, Iš Chicagos į minėjimą 
vyksla T. Blinstrubas ir J. Sko 
rubskas. Jie taip pat lankys se- 
natoriij įstaigas 319 rezoliuci
jos ir kitais Lietuvos reika
lais.

Plačiai informuojama 
apieLEetuvą

Amerikos;.Lietuvių Tarybos

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas Ir Taisymas 

. 2646 WEST 69th STREET
u T*lrfj-«EpublIc 7-1941 ■■

VIENOS ŠNICELIS . .
(Atkelta iš 4. psl.) ■>

Hitleris į Klaipėdą išsirengė 
jūrų, keliais, nes traukiniu va
žiuoti' būtų reikėję gauti Jenkų 
leidimą tranzituiper lenkų (Dan
cigo) koridorių. -Be abejo, Hit
leris niekada tiek nebūtų nusi
žeminęs, kad lenkai tokio lei
dimo būtų prašomi. Nutarta dėl 
to pasinaudoti atvira jūra, juo 
labiau, kad Kaipėda buvo jūrų 
uostas ir Riteris jau turėjo, gal
voje planą, pagal admirolo Doe- 
itz’o siūlymą (žiūr. Juerg Meis
ter “Der Seekrieg-in den Osteu- 
ropaeischęn Gewaessern 1911- 
45”. —Jūrų karas Rytų Euro
pos vandenyše*T941-45) Klaipė
dos uostą paversti ne tik povan
deninių laivų- mokyklos buvei
ne, bet-nets jūrų tvirtove. Ir 
tai buvo padaryta. . .

. ,. (B^s daugiau) ;

mos literatūrų California Šta
te universitete, Northridge, 
Gal. Ji yra to^uni versite to ma
gistrė, baigusįį?lituaništinę mo
kyklą Boštoh^ priklauso Aka
demikų skaptų sąjūdžiui.
v Šiikaitiš isrndf-
tą$: Amėrikąš:;Įjetuvių Inžinie- 
rių ir Arctųtėktų Sąjungos Chi- 
cagos skyriaŪS pirmininkų, Ig 
nūs Juzėnas dir Vytautas JVIa- 
žeika — vičepirm., Tadas Bu- 
kąvęckas — ižd., Jonas Martin 
kūs — sek?.;. Petras, Bernotą- 
vičius — valdybos nariu. Pere!

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St,
Chicago, m. 60608 (

0 Siunčiu_________  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ------ ------------- ----------------------- ------

čiūnas, Stasys Juodaitis ir Ju
lius Norkus — Lietuvos atgimi
mo są j uržio, Viktoras Motušis, 
Stasys Pranskevičiūs ir Kazys 
Žilėnas — lietuvių respubliko-- 
nų, Alfonsas Kizlaitis, Stepas. 
Paulauskas ir Jonas činikas — 
susivienijimo-- lietuvių- AmerK 
koje. .: xk? ac.3?1

— D ai.. Juozo, ^ėiitilio kū
rybos paroda atidaroma kovo 
12 d. 7 vai.-vak. Jaunimo cent
ro .Čiurlionio 'gaIėrij®^.?fPąrd-: 
da tęsis iki kovo 21’1d/ Lanky-; 
m o laikais: - savaitėš- dienomis. 
7-9 vai. vak.,. o. savaitgaliais 
nuo ,1 • popiet-iki. 9. yąL vak. Po- 
atidarymo, -7:30 val.;?vak.f,' Jau
nimo 'centro: kavinėje b'ušyJ." 
Mieliulio" pašnėkesys-~Štt'; itius.- 
traci jomis apie - erdvės .kompo
ziciją, kuri yra ryški’ jo -kuiy> 
bojp-; j „. . . .L

— šį šeštadieni, kovo-13 d^ 
tų metų kadencijoj pirmininku ■ 8 vai. vakaro Įvyks premjera 
buvo inž. Kostas Burba. Spor- Leharo operetės “Grafas Lauk
to sekcijos vadovu pakviestas semburges”. Antras;, spektaklis 
Jonas Talahdis. Revizijos ko-1—kovo .14 d. 3 vai. po pietų, 
misįjon perrinkti: Aleksandras Bilietai parduodami Margio 
Traška, Kristupas Daugirdas irimuose, 2511 W. 69th Si. 
Algirdas Didžiulis. PLIAŠ, Lie 
tuvių Gydytojų Sąjunga ir Li
tuanistikos institutas ruošia 3-jį 
Mofcąlo simpoziumą, kuris bus 
1977 m? ‘ < ' t :' H - .-i - . * .r’1?]

— Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje Šiemet- išmokės sa
vo nariams dividendus, čekiai 
jau yra paruošti ir išsiuntinėti 
visų kuopų finansų sekreto
riams, kurie juos išdalys kovo 
mėn. nariu susirinkimuose. Or 
gaqjzacija ruošiasi 59-tam Sei
mui ir 90 m. sukakties minėji
mui, kurie būs liepos 5-8 d. 
Chicagoje.

—- “Pelkių žiburėlio“ muzi
kinėje valandėlėje, girdimoje 
per 'Margučio radiją tarp 2-3 
vai. p. p., šį ketvirtadienį, ko- jungos Lietuvoje vykdomo ge 
vo 11 d. bus perduota Vytauto nocido minėjimą. 
Strojįb fonomontažo “Moder
niųjų laikų spaudos draudi
mas” antroji dalis. Valandėlė 
gauta iš New Yorko.

Į Cicero ALTos skyriaus ta 
ryką išrinkti: Dr. Petras At
kočiūnas ir Jonas švedas —j 
švento vardo draugijos, Pra
nutė Dvilaitiėnė — katalikių 
moterų kuopos, inž. Gedemi-! 
nąs Biskis, inž. Jonas Cinkus; 
fr Pfanas KaAluba ~ Ifętuvių 
tautinės sąjungos, Jonas, šiau- PIRKITE JAV TAUPYMO BOHVf

glaustai apibūdinama Lietuvos 
praeitis, laimėjimai neprikišu 
"somybėje, kančios okupacijoje 
ir teisė į laisvę.

Baltiečių draugystės vakaras

Chicagos latvių organizaci
jos kovo 13 d. Jaunimo centre, 
56-ta gatvė ir Claremont, Chi- 
cagoje, ruošia Baltiečių drau
gystės vakarą, į kurį kviečia
mi latvfai, lietuviai ir estai.! Valehtinaš JAorentas
Pasitarimuose dalyvavę V. Stan 
kienė, kun. A. Kezys ir K. Va- Dainuos kunigaikščio rolėje 
nags nulėmė, kad ši parengi- Į “Grafas Liuksemburgas’’, kur; 
mas pyktų Lietuvių Jaunimo Pirmyn choras statd kovo 13 ii 
centre. Kalbą pasakyti pakvies. d. Maria H. S. auditorijoje 
tas inž. A'. Rudis. Amerikos 'Bilietai gaunami Marginiuose. 
Lietuvių Tarybos narė Ofeli
ja Baršketytė rūpinsis, kad ta
me draugystės vakarą būtų lie
tuviai tinkamai atstovaujami.

JA V Kongresas ir Lietuva^

Korigrešmanas Gilbert Gude 
(resp., Maryland) vasario 25 
d. JAV Atstovų Rūmuose paša 
kė kalbą, kurioje priminė, kad 
JAV Kongrese jau buvo pasiū 
lyta net 51 rezoliucija, remian 
tį nepriklausomybę Latvijos, 
Estijos ir Lietuvos, kovojan
čių prieš Sovietų Sąjungos oku 
pariją. Priminęs Sovietų oku
paciją, kongrėsmants pabrėžė, 
kad tuos kraštuos daug patrio- Claremont Aye., Chicago, Ill 
tų miršta kalėjimuose, bažny- atidaroma vJuozo Mieliulio kū- 
čiose atimamos, muziejai už- 
dąroiriJ, masiniais trėmimais į 
Sibirą mažinami gyventojai, 
geležinės, sovietinės santvar
kos visas Lietuvos kraštas, jo 
kultūra yra nusiaubti. Ragino 
amerikiečius prisimint. lietu
vių laisvės siekius.

Rt^jina neužmiršti pavergtųjų
New Yorko kongresmanas 

Mario Biaggi (dem.) Atstovų 
Rūmuose vasario 17 d. priminė 
Lietuvos žmones, kurių širdy
se neužgeso laisvės ugnis. Ra
gino neužmiršti kančios payejrg 
los tautos, kurios žmonės taip 
pat turi teisę gyventi 
laisvėje, žmoniško 
sąlygose.
Domisi leidiniu apie

Brazilijos lietuvių vardu at
siųstame laiške kun. Pr. Gavė
nas išreiškė pasigėrėjimą Ame
rikos Lietuvių Tarybos leidiniu 
“Lithuania” ir paprašė leidimo 
išversti tą knygutę į portugalų 
kalbą. Tik jiems dar yra rūpės 
tis lėšomis ją išleisti.

^Didžiausios kailių 
^pasirinkimas

P&s vienintelį 
/ f lietuvį kailininką 9^ 

Chicagoje — 

^SLnormana 
(®®GkBURŠTEINĄ 
®EįjSSįį|kTel. 263-5826 

WK®®® (į*taigo») ir 
677-8489 

(buto)

JUBn.IE.nNIŲ METŲ 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bej lietuviškos 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės 
biamas Naujienų platinimo vajus, ' - «

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar. Ju įgalio
tiniais. ■ * r ~ y__  - i-’. S ‘X’ • 

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratinei grupes, jp bendrai institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslui.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma Žiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems {domios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girtį Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu ‘ J 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visoi 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visai 
tuvisku reikalų renesanso. / ’ " * A
KAINUOJA: Chlcago|t Ir Ksn»dc|e metams — $38.00z pusei mėty — $18.00, 

trims mėn. — $830, vienam men; $3.00, Kitose JAV vietose mftsms 
— 526.00, pusei mėty — $144)0, vienam mirt, — $230. ’ Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunžisme savaitę nemęlcemal.

Prašoma naudoti žemiau esančių atkarpą

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

' į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA}

J. BACEVIČIUS — BELL ]
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

REIKALINGA GLOBĖJA ir kompani- 
jonė vyresnio amžiaus moteriai. Len
gva namų ruoša, Gyvėhti kartu gra
žiame name šiaurės vakarų apylin
kėje. Geras atlyginimas. Pageidauja
ma, kad kalbėtų angliškai arba vo
kiškai. Skambinti angliškai arba vo
kiškai. TeL 282-2550.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-

Šeštadieni

HOMEOWNERS POLICY

r arm Fre and Casualty Company




