
AMERIKOS KARO AVIACIJA UŽSAKĖ I 
PAGAMINTI NAUJI F -15 LĖKTUVU j

WASHINGTONAS. — JAV karo aviacijos sekretorius Ro-' 
bert Seamans paskelbė, kad aviacija praėjusį mėnesį užsakė paga- I 
minti naują naikintuvą F-15, kuris ateityje užtikrintų Amerikos ' 
aviacijos pranašumą ore. šiuo metu geriausiu pasaulyje nai-j 
kintuvu yra laikomas F-4 Phantom. Savo greičiu, judrumu, ap
ginklavimu F-4 toli pralenkia geriausią sovietų naikintuvą Mig-21. 
Phantomai gali skristi 1,600 mylių per valandą greičiu, pasikelti 
iki 60,000 pėdų ir skristi nuostolius iki 1,600 mylių.

Nors Amerikos F-4 lėktuvai 
yra pranašiausi, jų pagrindiniai 
technikos bruožai yra apie 15 
metų senumo. Karinė žvalgyba 
patyrė, kad sovietai konstruk- 
tuoja visą eilę naujų kovos lėk
tuvų, kurie bus daug geresni už 
dabartinius Migus. Todėl JAV 
aviacijos vadovybė priversta ieš
koti naujo modelio, kuris būtų 
geresnis už dabartinį Phantom 
naikintuvą.

Naujieji F-15 lėktuvai turi 
būti pristatyti aviacijai iki 1975 
metų. Užsakyta 700 lėktuvų, 
kurių kiekvienas kainuos apie 
13.7 milijonų dolerių. Naujieji 
naikintuvai bus labai judrūs, vie
no lakūno vairuojami, dviem 
sprausminiais motorais, greites
ni už dabartinius sovietu ar 
amerikiečių lėktuvus. ■
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Qkup. Lietuvos gyventojai, 
muzikos mėgėjai- kuriems pa
kankamai Įgrisusi partinė pro
paganda bei partijos “šlovini
mas” muzikoje ar dainoje, la
bai pamėgę pramoginę, lengvą 
muziką.

Ją atlieka vadinamieji estra
diniai kolektyvai ir jų — keletas. 
Vilniaus valst. filharmonija tu
ri tris tokius kolektyvus: “Es
tradines melodijas” (vadovau
ja J. Tiškus), “Vilniaus aidus” 
(T. Saldauskas) ir L. Šaltenio 
vadovaujamus “Nemuno žibu
rius”.

“Tiesa” (nr. 278, 1969) 
lektyvams paskyrė ilgą A 
bonavičiaus straipsnį ir jis
dija dar vis kiek slepiamą par
tijos rūstybę: kodėl, girdi, tie 
kolektyvai tik patenkinamo ly
gio, nors jų vadovai, pripažįs
tama, ir profesionalūs ir talen
tingi muzikai ?

Dienraštis pripažįsta: tie an
sambliai labai populiarūs, jie 
telkia “milžinišką auditoriją”, pa 
galiau, jie atlieka kapitalistinę 
paskirti, nes, kaip teigiama, jie 
filharmonijai “duoda" didelį pel
ną”.

Taigi, jau kažin kas negero ir 
todėl “Tiesa” ieško įvairių prie
kabių. Be kitų trūkumų, dar 
ir tas, kad tie kolektyvai pačio
je Lietuvoje kocertuoja vos 2-3 
mėnesius, gi šiaip jie gastroliuo
ja ne tik Sovietų S-goje, bet “so
cialistinėse .šalyse”.

Tai būtų teigiama, nes juk ir 
pramoginės muzikos kolektyvai 
gali propaguoti lietuvišką muzi
ką ar dainą. Tačiau, pagal “Tie
są”, visi trys filharmonijos ko
lektyvai (dar du veikia Radijo 
ir televizijos komitete (neturį 
“ryškaus nacionalinio kolorito” 
ir jie savo tarpe išsiskiria štai 
kuo: “Estradinės melodijos” me
niškai, preciziniai atlieka vad. 
pop muzika, “Vilniaus aidai” ar- 
tėją prie big-beat stiliaus, o “Ne
muno žiburių” grojimo manie
roje esanti ryški džiazinės muzi
kos įtaka.

Tad visi trys Lietuvoje bei ki-

IŠ VISO PASAULIO

Karinis Izraelio laivas iškrečia jūroje pastebėtus arabu žvejus.

JORDANO PARTIZANAI GIRIASI 
IŠSPROGDINĘ AMUNICIJOS KROVINI 
JERUZALĖ — Pietiniame Izraelio uoste Elate įvyko didelė 

nelaimė — sprogimas, kuriame užmušta 18 asmenų, sužeista 42, 
daug jų sunkiai. Sprogo amunicijos prikrautas sunkvežimis, tik 
paėmęs iš prekinio laivo krovinį. Nepatvirtintomis žiniomis, lai
vas atgabeno amuniciją iš izraelitų užimtos Egipto salos Shadwan. 
Izraelio pareigūnai tiria sprogimo priežastis, tačiau arabų par
tizanų organizacija’’Jordane jau paskelbė, kad jos nariams pavyko 
infiltruoti Elato uostą ir ten susprogdinti krantinę, kuria važiavo 
sunkvežimis su amunicija. Nuostolių padaryta ir uoste stovėju
siems laivams.

Lietuvos lenkai

ĮTARIAMUOSIUS SAUGO KALĖJIME
CLEVELANDAS. — Teisingumo departamento pareigūnai

TEHERANAS. — Iranas pa
reiškė Irakui griežtą protestą 
dėl šio pareigūnų šiurkštaus el
gesio’su Irano diplomatais, ku
riuos ginkluoti Irako valdinin
kai iškratė ir apstumdę. Pra
nešama, kad abiejų valstybių 
pasienyje yra padidinta kariuo- ' 
menė.

MASKVA. — Laukiama, kad i' 
sovietų vyriausybė neužilgo la-Į
bai suvaržys vodkos pardavinė- ‘ js'tikinę, kad trys vyrai: Claude Vealey, 26 metų, Aubran Martin, 
jimą ir pradės griežiau bausti , 23 m. ir Paul Gilly, 36 m., kurie suimti už angliakasių unijos 
girtuoklius.
ja” paskelbtame straipsnyje siū
loma uždrausti pardavinėti deg
tinę savaitgaliais ir per šven
tes Siūloma griežtai gydyti al
koholikus, prievarta juos patal
pinant į specialias ligonines. 
Nuomonė, kad sovietų valdžia 
šio straipsnio patarimais gali pa
sinaudoti, sustiprina faktas, kad 
straipsnio autorius yra vidaus 
reikalų viceministeris šumilinas.

BEIRUTAS. — Irake vėl bu
vo nubausti mirties bausme trys 
asmenys: vienas kariškis su
šaudytas, o du civiliai pakarti. 
Nuo ketvirtadienio buvo nužu
dyti jau 42 asmenys.

COLUMBUS. — Karinė avia
cija išbandė naujas mašinų pa
dangas, kurios nepraranda sa
vo oro spaudimo perdurtos, net 
nei peršautos keliais šūviais. Pa
dangose yra nauja medžiaga —Į 
guminės putos. Tokios padan
gos turės kariuomenėje neblogą 
ateitį.

TAIPEI. — Iš Formozos salos 
. pabėgo taivaniečių politinis va
das, Chang Kai seko režimo jau 
nekartą baustas ir persekiotas. 
Formozoje apie 85% yra taiva
niečiai, čia gyvenę prieš atei
nant kinams. Jie tvirtina, kad 
kinai juos skriaudžia.

“Sovietskaja Rosi- i veikėjo Yablonskio ir jo šeimos nužudymą, buvo nežinomų asme- 
' nu nusamdyti juos nužudyti. Suimtiesiems buvoj nustatytas la
bai didelis piniginis užstatas, visiems trims — t7ū,000 dolerių. 
Bijoma, kad jiems iki teismo išėjus į laisvę, jie būtų patys nužu
dyti tų, kurie juos nusamdė. Yra įrodymų, kad Yablonskis buvo 
nužudytas todėl, kad jis žadėjo teisme atidengti angliakasių uni
jos kai kurių vadų nusižengimus.

Matyt, kad suimtieji tardyto
jams kai ką pasakė, nes valdžios 
atsiųsti narai ėmė ieškoti nusi
kaltimo įrankių ledu padengtoje 
Monogahela upėje, kuri teka 5 
mylios- nuo nužudyto Yablonskio 
namų. Narai jau rado upės dug
ne maišą su vielos žirklėmis, 
šautuvo amunicija ir kitais daik
tais. Narai toliau ieško M-l šau
tuvo, kurį žmogžudžiai įmetę į 
upės vandenį.

britų Įstojimo
LONDONAS. — Britanijoje 

lankosi Prancūzijos užsienio rei
kalų ministeris Maurice Schu
mann. Po pasitarimų su prem
jeru Wilsonu ir užsienio reika
lų ministeriu Stewartu, Schuma- 
nnas pasakė kalbą prancūzų-bri- 
tų draugijos vakarienėje. Jis 
pareiškė, kad Prancūzija, kaip 
ir kitos penkios Europos Rin
kos valstybės nori, kad Brita
nija įsijungtų į bendrą rinką,

Ministeris pasiūlė, kad dabar
tinės rinkos narės sudarytų vie
ningą liniją, susitartų tarpusa
vyje ir tik tada visos kartu, 
vienose derybose, pradėtų de
rėtis su Britanija. ■

Lenino gimimo 100-jai sukak
čiai artėjant (balandžio mėn.) 
visi, Sovietijoje gyveną, skati
nami “visomis savo jėgomis” 
gerbti sukaktį. Meno, kultūros 
barų žmonės įpareigojami nepa
miršti įamžinti Leniną... Tai 
jiem į galvas kalama posėdžiuo
se, susirinkimuose, spaudoje, per 
radiją.

Kaip Leninas “įsiviešpatauja” 
menininkų kūryboje (partijos, 
ne pačių menininkų valia...) liu
dija Kaune gruodžio 12 d. Dai
lės muziejuje atidaryta dailės 
paroda, skirta V. Lenino gimi
mo sukakčiai.

Parodoje dalyvauja per 100 
kauniečių menininkų — dailinin
kai, skulptoriai, - grafikai, kera
mikai ir tekstilininkai.

“Tiesa” paskubėjo pranešti, 
kad lietuviai dailininkai tai pa
rodai patiekę “brandžiausius pa
starųjų metų kūrinius...”

Jie, aišku, turi būti patys 
“brandžiausi”, nes parodoje iš
siskyrę darbai: P. Poručio pa-, 
veikslų ciklas “1918 metai Lie
tuvoje”, B. Dambrausko drobė 
“Spalio revoliucijos štabe”, A. 
Krištopaičio paveikslas “Rau
donieji žirgai”, E. Nenortos 
“Politkalinių išlaisvinimas” Sr 
kt.

Kiti dailininkai, kaip R. Kal-
tur puoselėja aiškią Vakaruose 
pamėgtą, ypatingai jaunimo tar
pe, muziką ir todėl ji tiek mė-!pokas, J Janulis, E. Survila, M. 
giama, sutraukianti mases žmo-! Ostrauskas sukūrę portretus 
nių. Tai negali patikti partijai | “naujo gyvenimo kūrėjų, kovo- 
ir ji, dar švelnokai, pradeda'tojų už Tarybų valdžią Lietu- 
pykti, aiškinti ir kritikuoti. (E) įvoje...” (E)

Lenkai skriaudžiami Lietuvo
je? Klausia skaitytojas W. Gry- • 
cewicz Vilniuje lenkų kalba lei-i 
džiamame Mėnraštyje “Czenvo-i 
ny Sztandar” (nr. 267, 1969) ir i 
čia pat atsako, kad patys lenkai• 
neįvertina to, ką jiems teikia I 
valstybė, sovietinis režimas Lie
tuvoje.

Toliau pateikiama eilė pavyz
džių,, kurie liudytų, jog lenkai 

jiems palankios 
Teigiama, kad So-

SAIGON AS. — Kariuomenės 
pravesti tyrimai parodė, kad ka
riuomenės daliniuose vis dau- neišnaudoja 
giau atsiranda rasinių nesusi- padėties, 
pratimų, ypač mažesnių dalinių: vietų Sąjungoje ir ypatingai Lie-!

Egipto karo lėktuvai puolė Si
najaus pusiasalyje esanti EI 
Arish miestą, 90 myliu i rytus 

I nuo Port Saido ir Suezo kanalo 
ir apie 50 mylių i pietvakarius 

! nuo Gazos pakraščio. Egiptas 
| sakosi sunaikinęs EI Arish apy- 
: linkėse esančius Izraelio karo 
i sandėlius, artilerijos pozicijas 
■ ir kitus taikinius. Egipto lėk- 
; tuvai palikę daug gaisrų ir visi 
sveiki sugrįžę i Egiptą.

EI Arish yra okupuotas mies- 
t ‘

; tas, 28 mylios nuo buvusios Iz- 
1 raelio sienos. .Jo gyventojų dau
guma yra egiptiečiai. Izraelio 
pranešimu, mieste sužeista vie
na moteris ir vaikas. Egipto 
bombonešiai puolė dar dvi Sina- 

• jaus vietoves, kur buvę padary-
grandžių, kuopų plotmėje. Ra-; tuvoje (kaip ir senais pilsudski- ta žalos pastatams.

Studentų kepurės
Okup. Lietuvcfe studentijai ir 

moksleiviams dsrpm skriauda, 
nes jau keleri metai spalvotų ke
puraičių nenešioja nei lietuviai 
studentai, nei moksleiviai.

Buvusi studentė, dabar gy
dytoja T. Karkauskaitė “Komj. 
Tiesoje” (nr. 246, 1969) klau
sia — “Ko gėdijatės?” ir to
liau : “Kodėl prieš 10 metų moks
leivija buvo įpareigota nešioti 
šią aprangos dali, o dabar — tai 
virto “archyvu” ? Ar pritrūko 
medžiagos ir noro kepuraičii] siu
vimui, o gal jas nešioti trukdo 
merginų įmantrios šukuose- 
nos !

Su studentų kepurėmis 
pasirodo estų studentai.

dar
(E)

Sov.TOKIJO. — Japonija ir 
Sąjunga bendrai statys sovie
tų naują uostą 60 mylių Vla
divostoko. Japonai už tą pagal
bą gaus miško medžiagos.

siniai Įtempimai kelis kart jau' niais laikais vis pašaipiai tebe- 
prasiveržė muštynėmis ir gink-! rašoma “na Litwie”, bet ne,— w 
luotais konfliktais tarp juodų i Litwie. Red.) veikia “gausus 
ir baltų kareivių. Pastebėta, kad ■ lenkų mokyklų skaičius”.
tie konfliktai dažniau pasireiš- ’ niaus pedagoginis institutas 
kia užfrontėje esančiuose dali- , toms mokykloms rengia lenkų 
niuose. -Jų visai nesą daliniuo-! kalbos specialistus bei kitų sri- 
se, kurie turi dažną kontaktą|čių mokytojus Vilniuje vefkian- 
su priešu, kur kareivių gyvy- gjos leidyklos spausdina vado- 
bėms yra pavojų.

Tyrimai parodė, kad nesusi
pratimai atsirado savaime, žval- n^U‘ie’ 
gybos tardymai nepatvirtinę Įta
rimų, kad organizacijos, 
Juodosios Panteros, būtų pri
sidėjusios prie rasinių kovų ar 
Įtempimų kėlimo. Sakoma, kad 
negrai nusivylę kariuomenės 
gyvenimu.

Tuo tarpu, Izraelio kareiviai 
apleido okupuotą Shadwan salą, 
išsivežė jos radaro įrengimus ir 

ginklus.
Egiptas pranešė, kad salos gy
nėjai .izraelitus išstūmę į jūrą.

Vii-1 likusią amuniciją bei

vėlius bei kitus leidinius lenkų 
kalba Ir tai dai’ ne viskas Vil- 

, teigiama, gerai veikiąs 
“Przyjanzn” knygas, kur gali- 

i-Lin ma gauti pačius įdomiausius lei- 
dinius lenkų kalba, ir is Lenki
jos atgabentus

Lenkai Vilniuje turi “visiems 
žinomą” dainos ir šokio ansam- 

Vyriausias štabas, j y j “Wilia”, betgi jo populiaru- 
įsakęs pravesti tyrimus apie;mas pastaruoju metu yra suma- 
rasinę nesantaiką kariuomenės žėjęs, trūksta naujų kandidatų 
eilėse, deda pastangas panaikin- :— mėgėju Lenku dramos sam
ti tų nesantaikų priežastis. būriai, vietoje pakėlę savo ko

kybę, savo tarpe... pešasi.
Lenkai pasipiktinę, kad Vil

niuje, kas metai, profesinių są
jungų rūmuose vykstant “len- 

atlikėjo “kon-

jo kūryba.

Izraelio kariuomenė yra nuolatinėje paruoštiem būklėje ir turi daug 
manevru. Viršuje, viduryje matomam Izraelio kariuomenės virši

ninkas Heim Bar Lev. Apačioje, izraelitu šarvuočiai.

— Varšuvos dienrašty “žycie 
Warszawy” 1969 m. lapkričio 14 
d. įdėtas V. Sirijos Giros straips
nis “Vaižganto širdis”. Atpasa-' kiškos dainos 
kotą Vaižganto asmenybė bei; kursams, paskutini kartą, tokiam

(E) konkursui vykus, pasirodo, ja- 
__ me dalyvavus daugiau lietuvių 

atlikėjų, negu lenkų... Ar tai 
j ne gėda? — klausia lenkas skai
tytojas.

Puolami lenkai turistai, nes 
jie iš Lietuvos vykstą į Lenkiją 
dažnai tik uždarbiavimo, pasipel- 

| nymo tikslais.
Pagaliau, autorius klausia — 

“jei mums tiek daug duoda, ko
dėl mes nesugebame tos padė
ties įvertinti? Pateikiamas įdo
mus pavyzdys, liečiąs mokyklas 

i su dėstomąja lenkų kalba. Pa- 
I sirodo, mokiniai bėga iš jų į ru- 
I su mokyklas, manydami, kad 
jas baigę galės lengviau patekti 
į aukštąsias mokyklas.

Tie bėgantieji klysta, nes, pa
sirodo. lenkams, stojantiems į 
aukštąsias mokyklas Lietuvoje 
teigiama visa eilė lengvatų: jie 
gali laikyti egzaminus lenkų kal
ba. be to, vietoje rašę darbą, 
gali patiekti santrauką lietuvių 
kalba.

Taigi, režimas lenkus aiškiai 
glosto ir patys lenkai, kaip ir 
minėtas Grycewicz, beje, dirbąs 
eksperimentinės medicinos inA 

1 stitut.e Vilniuje, visai teisingai 
kelia klausimą: ar galima ilges-

Per daug pasakų, 
mažai leninizmo

Pasakos vaikams ar apsaky
mai apie Leniną — tai tema, ku
rią 1969 m.-lapkričio mėn. pa
baigoje Vilniuje svarstė visos 

! Sovietu S-gos seminaras. Dau- 
giausia domėtasi Lietuvoje vai
kams leidžiama literatūra. Sve
čiai — rusai lietuviams prie
kaištavo: jūs leidžiate per ma
žai knygų vaikams vad. revoliu
cine tematika, apie revoliucio
nierius, Leniną.

Lietuvoje, kaip vėliau priki
šama, leidžiama per daug pa
sakų vaikams. Tačiau anot ra
šytojo Petkevičiaus, u grožinė 
pasaka taip pat šiuolaikinė, ji 
padeda puoselėti geriausius ma
žųjų jausmus, pamėgti gėri ir 
grožį”.

•Gudų atstovas, vaikų žurna
lo redaktorius teigė, kad gali
ma tik pavydėti lietuvių rašy
tojams, vaisingai dirbantiems 
pasakos žanre, nes gudai rašy
tojai tik pradeda kurti šiuolaiki
nes pasakas.

Vis dėlto, seminare —- disku
sijose kyšojo mintis: vaikai rei
kalingi “komunistinio auklėji
mo,” tad jiems reikia daugiau 
knygelių apie revoliuciją bei Le
niną.

Aplamai, vaikų literatūra iš
augusi. nors, kaip nusiskųsta, tos 
vaikų knygos pamirštamos laik
raščiuose. jų 
nevertinama, 
kos negauna 
skaičiaus.

Buvo kreiptas dėmesys į vai
kų knygų iliustravimą, šiuo at
žvilgiu Lietuvos išleistos kny
gos , išsiskiria ir meniniu lygiu 
pranašesnės už užsienyje lei
džiamų vaikų knygų meninį ly
gi- (E)

du trečdaliai visai 
mokyklų bibliote- 
reikalingo knygų

nį laiką gyventi respublikoje 
(okup. Lietuvoje) ir nemokėti 
jos kalbos? (E)
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LIETUVAI...

Amžių amžiais Lietuva, 
Kaip Baltjūra, vis gyva: 
Tavo vardas iškilus, 
Tveria sieloj stebuklus, 
Tavo veidas ir mintis 
šviečia saule — žvaigždėmis

Tikim, meldžiam—Dievas duos, 
Vėl pasaulio veikaluos
Mūsų vardas suskambės 
Narso pilnas ir garbės, 
Tik pakilkim, tik visi 
Kad tėvynė būt šviesi!

Mes nusprendę visados 
Dirbti mirti dėl tautos, 
Nes jos kraujas ir dvasia 
Plaka mūsų širdyse:
Lai galinga ir laisva 
Viešpatauja Lietuva!

M. Gustaitis

Jury Skautijos burlaiviai ramiame vamtenyje...

vo jaunime, pats jas palaiko irirėje patikrinti: pataisyti, papH- 
i puoselėja.

Dnar graliu tradicijų iš Bal-j 
jūrio bei Klaipėdos kra-Į 
ekiėjo ir Lietuvių Jūrų

Gerbkime jas ir ne-) . . ,. .. . . d trad'cijos, jei) 
rauningos, išlai-i 

ergamzacinę dvasią, j 
i skautai ir vadovai! 
me iš praeities ir li- 
būti Baltijos pajūrio!

I a:kykimas mūsų bran-į į 
tradicijų nepamirškime įie
ško žod’io ir pagrindinio 
lo išeivijoje — išlikti tikrais 
tvia:s kaip kad klaipėdiečiai

Klaipėda ir klaipėdiečiai
Minint Klaipėdos Krašto at-, liau savo tikruosius šeiminin- 

vadavimo ir prisijungimo prie 
Didžiosios Lietuvos metinę su
kaktį, netenka rašyti straips
nio apie Klaipėdos Krašto ar 
miesto istoriją, bet reikia kal
bėti apie pačius žmones.

Spaudoje paprastai rašoma tik 
apie Mažosios Lietuvos sukili
mą ir prisijungimą prie Lietu
vos. Skaitome straipsnius apie 
Klaipėdos pilies įkūrimą, mies
tą augimą, jo sunaikinimą, de
ginimą ir vėl atstatymą. Klai
pėda, miestas ir uostas, matė 
švedus, Hanzos laivyną, pran
cūzus, rusus, vokiečius ir paga-

Iii u caw via.iuvoj.uo 

kus — lietuvius.
Rašėme apie Klaipėdą, kaip 

vandens ir oro sporto centrą. Ar 
tai būtų plaukiojimo, plaukimo 
varžybos, laivų lenktynės, ar 
burlaivių didingos regatos ir ore 
sklandymas — vis sukdavosi apie 
Klaipėdą ir Baltijos pajūrį. Re-« 
tai gi būdavo minimas klaipė
dietis, Klaipėdos krašto gyven
tojas.

Šiandien mes kalbėsime apie 
žmones. Kaip žinote, Klaipėdos 
Kraštas svetimųjų valdomas bu
vo net 671-rius metus. Gal ir yra 
sunku suvokti tokį didelį metų

di kagcs juru skautai-tės Klaipėdos Krašto atvadavime minėjimo 
sueigos metu.

skaičių, nes tai yra ilgas laiko
tarpis, tačiau visiems lengva 
bus suprasti, kad Klaipėdos kraš
tas buvo prijungtas prie Didžio
sios Lietuvos, ir jūrų skautai 
pasileido pirmon savo kelionėn 
į Lietuvos pajūrį Nemunu, jie 
visur, kiekvienoje prieplaukoje 
ar pakrantėje, galėjo laisvai su
sikalbėti lietuviškai. Ar tai ne
buvo stebuklas? Kraštas buvo 
valdomas kitų beveik 700 metų, 
o žmonės vistiek kalbėjo lietu
viškai. Kas išlaikė juos tokiais 
patriotais? Kas įskiepijo jiems 
lietuvybę, ir lietuvių kalbai mei
lę? Atsakymas aiškus ir tik vie
nas — Klaipėdos kraštas ir 
miestas amžiais buvo lietuviš
kas, Lietuvos sūnų ir dukrų ap
gyventas.

Ar tai nėra mums pavyzdys, 
kaip reikia branginti ir mylėti 
savo gražią gimtą kalbą.

Antrasis labai svarbus klai
pėdiečio būdas yra tolerancija. 
Aš naudoju žodį toleranciją, nes 
jis lyg ir yra prigimtas žodis, 
surištas su garbinga Klaipėdos 
miesto bei krašto istorija, jo 
praeitimi ir dabartimi.

Ne kartą mes matėme, per 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
metinius minėjimus, šalia lie
tuviškos trispalvės, plevėsuojant

Negalime pamiršti ir Krašto 
tradicijų. Kalbant apie jas, rei
kia pasakyti, kad daug gražių 
ir giliai prasmingų tradicijų tu
rėjo Klaipėdos krašto gyvento
jas. Daugiau ar mažiau jos vi
sos buvo surištos su jūra, jūri
ninkyste ir t. t. Klaipėdos kraš
to lietuvis jas vertino ir ger
bė. šias tradicijas ir šiandien, 
būnant išeivijoje, svetur, o taip 
pat ir pavergtoje Tėvynėje, lie
tuvis klaipėdietis skatina sa-

le 
šimtmečiais yra išlikę. Gerbki- 

i me savo ir kitų sukurtas tauti- 
i nes, organizacines bei šeimos 
i tradicijas ir būkime tikraisiais 
tolerantais, kaip mūsų pajūrio 
broliai, kad yra.

Minėdami sueigose Klaipėdos 
krašto atvadavimo sukaktį, bū
kime laimingi ir didžiuokimės, 
kad Klaipėda yra Lietuvos uos
tas ir miestas, šia proga, su
stiprinkime savo tikėjimą ir vil
tį, kad Lietuvos pajūriui, taip 
kaip ir pavergtai mūsų Tėvynei 
I ietuvai, vieną dieną išaušs gra
žus, saulėtas ir laisvas rytojus.

j. v. s. L. Knopfmileris

LIS JŪRŲ SKAUČIŲ VIENETŲ VADOVĖMS INSTRUKCIJA
Jūros skaučių vieneto-jungi- 

nio iškilminga ir vieša sueiga 
— šventė ir jos paskirtis, šven
tės programa. Sueigos planas- 
schema.

Iškilminga ir vieša jūros skau
čių sueiga — šventė: tunto, vie- 
tininkijos ar paskirai veikian
čio laivo. Paprastai, skaučių vie
netai platesnio masto, iškilmin- ; 
gas ir viešas sueigas — šventes ) 
rengia du kartus metuose, tai i 
Lietuvos Nepriklausomybės —, 
Vasario šešioliktą ir pavasarį i 
— Motinos dieną.
Iškilmingos ir viešos sueigos — 

šventės tikslas ir paskirtis

a) Sudaryti sąlygas skautėmsi 
ir Klaipėdos krašto ar miesto ve-*įsijausti į šventės dvasią, kad^

šventiškoje aplinkoje ir nuotai
koje išgyventi šventės įspūdžiai 
kuo ilgiausia pasiliktų širdyje 
ir mintyje, 'b) Skautiškomis 

gyventojai laimingi buvo ją tu- šventiškomis-nSo£aikomis jung- 
rėdami.

liąvą. Klaipėda buvo vieninte
lis miestas Lietuvoje, kuris tu
rėjo savo vėliav€. Visi laikė ją 
'agarboje ir Klaipėdos miesto

Savo vėliavą turėjo ir Klai
pėdos kraštas, kuri, savo laiku, 
vos netapo -visos Lietuvos vė
liava. Jos spalvos — žalia, bal
ta ir raudona. Niekas savo vė
liava taip nesididžiavo, kaip 
Klaipėdos krašto ir miesto lie
tuvis. Jis gerbė kitų simbolius 
ir ženklus, bet dar su didesne 
meile ir pasididžiavimu, jis, kiek
viena pasitaikiusia proga, kėlė 
savo vėliavą į stiebą ir puošė ja 
savo namus.

ti skautes ir jų vienetus, c) 
Įvertinti, apvainikuoti skaučių 
veiklos pastangas, jų pasiektus 
laimėjimus: skautes pakelti, at
žymėti, apdovanoti, d) Sudary
ti — sukurti šventiškas nuotai
kas duodančioms skautės įžodį, 
pagerbti pradedančias žengti 
skautybės idealo keliu, e) Su
daryti sąlygas 'skautėms pasi
reikšti meno- srityse, kaip tai: 
vaidyboje, tapyboje, literatū
roje ir 1.1. Sudaryti sąlygas pa
matyti — pasidžiaugti viena ki
tos laimėjimais, sugebėjimais.

pas-

the Boai\j

Ant visy knygehy 
saskaity

gai
skautybę, jos išorės grožį, 
lėjamą paskirtį.

Nuošimčiai priskaitomi. 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ

Vacation Club
College Bonus Savings 
Home Mtortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

Sell ft redeem U. S. Bonds 
Two large free park'g lots 
Savely-Mai! Kits 
T-avelers Checks;
Safe Deposit Boxes

Skautiškos sueigos 
principas, esmė

Kaip žinoma, skautybės 
kirtis yra didžiai atsakominga: 
išugdyti jauną sveiką dvasia ir 
kūnu žmogų,-■ sąmoningą, atsa
kingą valstybės pilietį-tę. Ka
dangi pagrindinė skautiška veik
la vyksta % laiko sueigoje, tad 
nežiūrint sueigos paskirties ir 
apimties, sueigai tenka skirti 
pati svarbiausia reikšmė visoje 
skautiško veikloje. Kiekvienai 
skautiškai sueigai vadovė priva
lo rūpestingai, gerai pasireng
ti: susistatyti smulkią sueigos 
programą ir atitinkamai pasi
rengti ir pačią sueigą pagal tu
rimą planą pravesti. (Sueigos 
planas — schema yra, pastovi; 
reikia tik įsirašyti programos 
punktus skirtus vienos ar kitos 
paskirties sueigai).

'"'SAFETY 
YOUR SAVINGS

Organizuojant skaučių viene- 
— jungini* iškilmingą, vie-

Certifikaty sąskaitos

Certifikatai išduodami "tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti SI.000. Pelnas mokamas 
kas trys1 mėnesiai.

Tuo pačiu paskatinti skautes 
siekti, kurti, ieškoti, laimėti... 

r drauge viešai, kultūrin- 
pademonstruoti ir pačią 

auk-

Kad jūros skaučių vieneto — 
junginio iškilminga ir vieša su 
eiga — šventė būtų tikrai iš
kilminga, nuotaikinga ir sėk 
minga — yra sąlygos ir reikalą 
vimai. *

John Pakel, Sr., President and Chairman

WESTERN AVE.

PILNAS PATARNAVIMAS

• Notary Public Service
♦ Free community rooms 

your organiz'd meetings 
pay all family bills with 
our spec'l money order 
checks.

siskaityti įsakymus, kaip gautus 
iš ankštesnių institucijų, taip 
ir vietos; pasitikrinti — pastu
dijuoji pačią iškilmių programą; 
pastudijuoti vėlia vos ceremo
nialą. kad būtų išvengta bereika. 

klandumo — mikčioji
mo, stumdymosi ir 1.1. V isokie 
nesusipratimai — nesklandumai 

vanojamųjų ir pakeliamųjų Į neigiamai atsiliepia į šventės
skaučių sąrašas, kad laiku grįž-1 nuotaikas, ko reikia vengti.
tų atsakj’mas. Vadovės parei- Į (Įsakymai yra skaitomi eilės 
ga apdovanojamų — pakeliamų Į tvarka, pradedant aukščiausia 
skaučių sąrašas daruti labai at- ■ organizacijos institucija — LJS 
sargiai: kad jie tektų tik už si- Inkaro Taryba, Skaučių Vadi- 
tarnavusioms, kad nė vienai ne-, 
būtų padaryta skriaudos, ar iš-j 
šaukta skaučių tarpusavio trin
tis. Boti, kad visokie atžymėji- 
mai būtų tik paskata skautėms 
rytoj siekti dar daugiau, aukš
čiau ir plačiau...
Iškilmingos ir viešos sueigos — 

šventės laikas

Į dyti).

Skaučių atlymėjimai — 
pakėlimai ir apdovanojimai

Vieneto vadovė turėtų užsitar- 
ivusias skautes laiku atžymė-
— pakelti apdovanoti. Laiku
Sk. Vadijai pristatyti apdo-į

ir

šą sueigą — šventę, būtina pro
gramą parengti iš anksto, benti 
mėnesį ar du. Programą sta
tant atsiminti sueigos vedamąją 
mintį, kuri it siūlas turi tęstis 
per visą sueigos programą, vi
sas šventės dalis: pradedant ofi
cialia ir baigiant linksmąja su
eigos dalimi. Atsiminti skautiš
ko savitumo ir originalumo iš- 
taip ir sueigoje, ypač linksmoje 
ryškinimo reikalą, kaip išorėje, 
sueigos dalyje. (Suprantama, 
anksti parengtą šventės progra
mą visada teks šventės išvaka-

,a ir t. t.
Skaučų pasirodymai pavieniai 

ar grupiniai, visi turi būti 
parinkti — atrinkti.

Paprasti, skaučių, vienetams 
reguliariai veikiant šventės pa
sirodymams numerių pakanka, 
vadovei reikia tik juos patikrin- 

j ti — atrinkti. Atranka daroma
Statant šventės programą bū-’ vadovaujantis skautybės auklė- 

tina turėti galvoje visas sueigos jimo — auklėjimosi principu, 
laikas, kuris turėtų ribotis dvie- etika, estetika. Gi bėdos reika

lui esant, siekti ką nors pa
rengti. Boti —siekti skautiško 
išradingumo — originalumo, — 
siekti galimai priartėti prie šven
tės nuotaikų, — siekti ryškinti 
šventės vedamąją mintį.

i Pašnekesys ir jo pravedėja — 
pravedėjas

Kokios paskirties ar apimties 
sueiga būtų, pašnekesys turi bū
ti, pareiga pristatyti — aptarti 
dienos vedamąją mintį. Reikia 
pramatyti — pakviesti pašne
kesio pravedėjas-ja ir drauge 
apriboti pašnekesio laikas, tai

jų ar dviejų ir puse valandos, 
įskaitant ir linksmąją progra
mos dalį: skaučių pasirodymus 
ir vaišes. Sueigą ilgiau užtę- 
sus iššaukiamas dalyvių nuo
vargis ir prarandamos skaučių 
geros nuotaikos. O šventė skai
toma pavykusi, kada skautės iš
eina iš sueigos dar pilnos ener
gijos, žvalios — pajėgiančios da
lintis šventės nuotaikomis, 
įspūdžiais.

Šventės pravedėja, jos 
privalumai ir pareigos

Paprastai, šventes praveda 
vieneto ■
— šventės komendante. Idealu 
yra jei komendante turi skambų 
balsą, taisyklingą lietuvių kal
bos tarseną, yra greitos orien
tacijos, — žvali mergaitė, šven
tės komendantei privalu turėti 

—dėvėti ir pilną ir tvarkingą

jos

— junginio adjutante 10-12 minučių neilgiau. Laiką
neapribojus', įsikarščiavęs paš
nekovas gali visą sueigą iš vežės 
išvesti, nuotaikas suniokoti... 
“ašnekėsio pravedėja-jas gali 
būti vienas-a skautininkių, šių 
eilėje nerandant, patartina dai
rytis — ieškoti vietos lietuvių-UCVCvl U pxlxld 11 V V <Xk a -J *• 

skautišką uniformą. Patarimai intelektualų eilėje, skautiškų
komendantei: prieš iškilmes pa-

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

■DRAUGAS IR BIČIULI'-Riestainiu pardavėjai Klaipėdos Uosto Mugėje, Čikagoje

*
I 
į «j
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nuotaikų asmens.
Kviečiamieji ir kvietimai į šventę

Šventes organizuojant vienas 
; pirmųjų klausimas yra ir ką 
| kviesti, kam kvietimus siųsti ? 
! Suprantama, tokius kvietimus 
turėtų pirmieji gauti skaučių tė- 

I vėliai, . Tėvų komiteto nariai; 
I skatftininkės-kai gyveną veikian
čio. vieneto ribose, ypač visi tie, 
kurie kada nors tame pat vie
nete yra dirbę veikę — priklau
sę. Pakvietimus į šventes siųs
ti: vietos jaunimo organizacijų 
vadovams-ėms, ateitininkams 
vyčiams, sausumos skautėms- 
tams, vietos L. B-nės atstovams 
ir t. t.

(Bus daugiau)

Standard Federal pays interest per 
annum on savings certificates of $l;000.00 
or more. Issued for 6 months.

A 90 day gold eagle passbook account 
which pays 5% per annum ($50.00

minimum) is also available. Regular 
passbook savings earn per annum* 
Interest is compounded daily, 
paid quarterly.

Savings in by the 10th earn from the 1st

Savings and Loan Association of Chicago
Assets over $141,500,000.00 . Reserves and Surplus over $12,400,000.00.

(<nor» Hwi twi»4ra fogal Rqiiirw—Bb)'
ftaforal Charter | Fwi«r*l | JMte Madonrich, FwiWwS

4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, BKnois 60632 ■ VI 7«H4Q
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ALFONSAS NAKAS

Jėgas Lietuviu Fondui mobilizuojant
Pereitą savaitę paskelbiau, jog cas Tamošiūnas. Prie 

Lietuvių Fondo naudai Detroi-! 
te iki 1969 m. gruodžio 31 d. 
buvo surinkta 31,884 doleriai. 
Pažvelgę į pirma dalimis talpin
tą, o dabar, alfabetine tvarka, 
Vytauto Kutkaus ištisai paruoš
tą šimtininkų sąrašą, pamaty
sime, kad jau tikrų Liet. Fon
do narių Detroite susidarė ar
ti 160. Daug tokiai didelei, kaip 
mūsų, lietuviškai kolonijai, ar 
nedaug? Pasakyčiau, kad vidu
tiniškas skaičius, nes kas šim
tinė, tai arba vyras ir žmona, 
arba šeimos galva. Kitaip sa
kant, 160 LF narių, tai reiš
kia, kad 160 šeimų į LF įstojo 
ir, padauginus bent iš keturių, 
Detroite LF parėmė jau apie 
650 lietuvių. Bet ar tik tiek čia 
mūsų? Metę tuščias šnekas apie 
20-tį tūkstančių, vis dėlto gy
vųjų lietuvių čia tikrai rasime 
apie tris tūkstančius. Taip, 3,000 
yra visai realus skaičius. Reiš
kia, tik trečdalis į LF teįsijungė. 
Lyg tyčia, arti trečdalio jau ir 
suaukota, nes LF vadovybė yra 
nuskynusi Detroito lietuviams 
surinkti 100,000 dol. sumą.

LF Detroito vajaus komite
tas šįmet išeina į kryžiaus žygį. 
Šįmet reikalai Čia turi pajudėti! 
Apie LF paskirtį, tikslus ir pla
nus šįmet sužinos kiekvienas 
tautietis. Tiems, kurie aukoti 
vistiek nenorės, per gerklę mes 
neištrauksime, bet sąžinė bus 
rami, kad žinią mes paskelbia
me visiems.

Kad apie LF kuo plačiau vi
si sužinotų, ne tik mes, keli ko
respondentai, spaudoje lojame. 
Tam tikslui yra naudojamos ir 
abiejų radijo valandų progra
mos. (Prieš pora savaičių per 
WQRS stotį labai šauniai, aiš
kiai LF tema pakalbėjo Vacys 
Urbonas ir maždaug tuo pačiu 
laiku, per WMZK stotį, — Vin-

krpfonų tuoj vėl ateis du vajaus 
k-to nariai: vasario 8 d. per 
WQRS. pra bils k-to pirmininkas 
Vytautas Kutkus, o vasario 12 
d. per WMZK stotį — vicepirm. 
dr. Vytautas Majauskas, šalia 
tokių oficialiųjų kalbėtojų, kaip 
mes spaudoje, taip abiejų radi
jo valandėlių pranešėjai savo 
transliacijų metu, apie LF rei
kalus paskutiniu metu ypatin
gai dažnai kalba.

Pagaliau, kaip per. savaitę mi
nėjau, vasario 22 dienai Uetuvių 
namai yra užimti LF vaišėms- 
banketui, kurių metu bus pa
gerbti jau esantieji LF nariai ir 
bus bandoma kuo daugiau nau
jų šimtininkų surasti. Banketo 
metu bus labai kultūringa, aukš
to lygio meninė programa — 
solistės (mezzosoprano) Romos 
Mastienės dainų ir arijų kon
certas. Akompanatorius — Al
vydas Vasaitis. Tikime, kad Lie
tuvių Fondas tikrai pasieks vi
sus lietuviškai galvojančius tau
tiečius. Tikime, kad Detroito 
lietuviškoji liaudis sau gėdos 
nepasidarys ir kad milijoniniam 
Lietuviu Fonde detroitiečiu įna
šas tikrai turės tinkamą pro
porciją.

Lietuvių Fondo Detroito 
apylinkės nariai

(Skliausteliuose pažymėta 
paaukota suma doleriais)
A. L. R. C. Women Alliance 

(100), Amer. Liet. Balso radi
jo klubas Detroite (100), Amer. 
Liet. inž. ir arch, sąjunga (1,- 
200), Angelina ir Jonas And
riuliai (1,025), Zuzana Arlaus- 
kaitė-Mikšienė (125), Magdale
nos ir Kazimiero Augaičių at
minimui įnašas (204), Ateiti
ninkų Sendraugių Sąjunga 
(300), Vlado Bajalio atm. įn.

cI?v

.«!

Juozas Murinas (100), 
ir Kostas Mykolaičiai 

Bronė ir Alfonsas Nakai
Ona ir Kazys (miręs)

■
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HAND-E-TOP 
TOP
This durable plastic lami
nated cover adds beauty 
and can be used separately 
as a serving or utility tray.

CLOTHES 
TONGS
Permits easy handling of 
your clothes. Prevents wet 
hands. Tongs included with 
every Supertwin washer.

- /

7

AGITATOR 
WASHING 
ACTION 
A durable poly
propylene 
agitator 
with four high 
vanes produces a 
two-way washing action 
for cleaner clothes.

Auksei ausi o Britanijos vyriškio titu
lą laimėjo 7 pėdę 5 colly Chris Gree
ner, kuris treniruojamas lošti krepši

nį Britanijos rinktinėje.

WATER AND 
SUDS SAVER

Each machine is equipped 
with a water and suds saver 
feature. Provides economi
cal use and reuse of water.

Also see the 
"'Silver Lining" Automatic Washers & Dryers.
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Quality and Dependability Since 1908

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00.
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

£1 U J. 11 V

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

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du didelius 
darbus. Pirma, jie padeda Jums pasiekti asmeniš
kus jūsų užsimojimus. Antra, jie padeda sukurti ge
resnę apylinkės bendruomenę ir parūpina fondus na
mams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 10 mė
nesio dieną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos.

Will Sandidge išbuvo Surgoinsville, Tenn., kaimo kalviu 53 metus. Jis dar atsimena dienas, kai pasagos arkliams 
kainavo po 5 centus. Kairėje jis apžiūrinėja stiprią savoranky darbo pasagą. šiandien ūkininkai moka už pasagą 

po 2 dol. ir jos esančios lengvos, niekam tikusios.

(140), Marija ir dr. Leonas Ba
jorūnai (500), Vanda ir Placi
das Balynai (100), Amelija ir 
Antanas Banėnai (2C0), Sta
sys Bartkus (ICO), Stasys Bar- 
vydas (100), Elzbieta ir Matas 
Baukiai (100), Sofija ir Jurgis 
Baužai (100), Yolanda ir Va
lentinas (miręs) Baužai (100), 
Valentino Baužos atm. įn. (616), 
Simon Blaškevičius (100), Fe
liksas Blauzdys (100), kun. dr. 
Igno Boreišio atm. įn. (100), 
Ona ir-Juozas Briedžiai (1,000), 
Vladas Bublys (100), Marie A. 
Bukauskas (100), Stasė ir Leo
nas (miręs) Bulgaria! (100), Le
ono Bulgario atm. įn. (350), Pe
tras Bulota (100), Jonas Butkus 
(700), Napoleonas Girtautas 
(2’50), Birutė ir Povilas čečkai 
(100), gen. Jonas Černius (100), 
Kostas čiuželis (100), Antanas 
ir kun. Bronius (miręs) Dagiliai 
(2,000), kun. Broniaus Dagilio 
atm. įn. (226), Petras Dalinis 
(100), Kristina ir Kazimieras 
Daugvydai (100), Detroito skau
čių “Gabijos” tuntas (100), Dra
mos Mėgėjų Meno Sambūris 
(100), Stepas Dryža (200), gen. 
Zenono Gerulaičio atm. įn. (150), 
Elena Gerulaitienė (100), Ja
dvyga ir Antanas Griniai (100), 
Ona ir Petras Griškeliai (110), 
Liudvikas Grunavas (100), Pra
no Gužaičio atm. įn. (125), Pe
tro-Heiningo atm. įnr (100), Ste
pas Iljasevičius (miręs) (177), 
Danutė ir Eugenijus Jankai 
(100), kun. Liongino Jankaus 
atm. Įn. (120), Marijono Janu- 
kaičio atm. įn. (283), JAV LB 
Detroito apylinkė (375), Jonas 
Jonynas (100), Antanas Juzels- 
kis (100), dr. Stasys Juzėnas 
(100), Jeronimas Karalius (100), 
Prano Katino atm. įn. (100), 
Pranas Kausteklis (100), Vita
lija ir dr. Kęstutis Kebliai (125), 
Konstancija ir Juozas Kirvelai- 

MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000 

AR DIDESNIEMS CERTIFIKATAMS

TAUPYMO KNYGELIŲ 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000.

j čiai (100), Kunigunda ir Kęstu- 
Į tis Kodaičiai (100), Barbora ir 
Adolfas Krjpkauskai (100), Ju
lė ir Jonas Kučinskai (100), Pe
tras Kučinskas (miręs) (208), 

i Margaret L. Ručinskienės atm. 
Į Įn. (325), Kazimieras Kupetis 
; (200), Emilija ir Vytautas Kut- 
! kai (100), Aldoną (mirusi) ir 
.Juozas Leščinskai (100), Aldo
nos Leščinskienės atm. įn. (200), 
L F. Bičiulių Centro valdyba 
(200), Liet. Gydyt. Sąjungos De
troito skyrius (100). L.K.K. sav. 
sąjungos Detroito skyrius (100), 
L. V. S. Ramovės Detroito sky
rius (200), Liet. žurn. sąjun
gos Detroito skyrius (100), Al
bina ir Vincas Lingiai (100), 
Leonas Lozickas (100), Juozas 
Mačiulaitis (100), Vanda ir dr. 
Vytautas Majauskai (100), Juo
zas Marčėnas (miręs) (100), 
Marija ir Jurgis Mikailai (300), 
Antanas Mikalkėnas (100), Ja
nina ir Jonas Mikulioniai (100), 
Edvardas O. Milkauskas (100), 
Kazys Miltakis (100), Prano Mi
siūno atm. įn. (215), dr. Mar
tyna ir Napoleonas Miškiniai 
(1,000)), Teresė ir Jurgis Mit- 
kai (200), Juozas Mockaitis 
(100), Mateušo Mozūro atm.-in. 
(100), 
Bronė 
(100), 
(100), 
Navasaičiai (100), Kazio Nava- 
saičio atm. įn. (140), Petras Pa
gojus (100), Jonas Paskųs (100), 
Elzbieta ir, Stasys (miręs) Pau- 
razai (100), Vladas Pauža (100), 
Jūratė ir Lionginas Pečiūrai 
(100), Lilės-Julijos Petrauskai
tės atm. įn. (100), Ada ir Anta
nas Petrauskai (100), Stasys 
Petrauskas (100), Vytas ir Ma
rija Petruliai (100), Alfonso 
Petrulio (miręs) palikimo įn. 
(1,000), Regina ir dr. Justinas 
Pikūnai (100), Pirmojo Liet, 
kar. St. Butkaus šaulių kuopa 
(225), Konstancijos Plechavi- 
čienės atm. įn. (200), Vladas 
Pliūra (miręs) (535), Marija ir 
Pranas Polteraičiai (100), Juli
ja ir Juozas Racevičiai (100), 
mjr. Antano Rackos atm. įn. 
(100), Rožė ir Kazys Ražaus- 
kai (100), Ona ir Jurgis Reka
šiai (100), Ona ir Jurgis Ribins- 
kai (100), Vincas Rinkevičius 
(100), Juozo Rudoko atm. įn. 
(100), Albina ir Jonas Rugie-

M

atm. įn. 
is Tatarū- 

i nai (100), Juozas ir Pranciška 
i Televičiai (100), Valė ir Matas 
. Tylai (200), Stasė ir Vacys L’r- 
1 bonai (1,000). Stepą ir Vincas 
i Vaičiūnai (100), Jonas ir Mar- 
' celė Vaitkūnai (100), Ona ir 
j Vytautas Valiai (100), Bronius 
j Valiukėnas (100), Aldona ir Jo

nas Valukoniai (100), arch. Vi- 
' liaus Vasiūlio atm. Įn. (100), Pe- 
i tras Vedeika (200), dr. Petras 
I Vilinskas (100) , Vlado Viskan- 
j to atm. įn. (120), Nelė ir Myko
las Vitkai (100), Itn. Valerijono 
Vizgirdos atm. Įn. (450), Julija 
ir Pranas Zarankai (100), Lai
ma ir dr. Petras Žemaičiai (600).

Iki 1969 metų pabaigos Į Lie
tuvių Fondą Detroite ir jo apy
linkėse įstojo 158 nariai, kurie

niai (100), Vincas ir Šarlote Ru- 
seckai (100), Marius Sayus 
(100), Bronė ir Vladas Seleniai 
(100), kun. Kazimieras Simai
tis (100), dr. Jono Sims-šimo- 
liūno atm. įn. (160), Janina ir 
Ignas Skirgaudai (100), Kazys 
Sragauskas (100), kun. J. W. 
Stanevičius (100), Stefanija ir 
Bronius Staniškiai (200), Adelė 
ir Česlovas Staniuliai (100), Vla
das Staškus (100), Juozas Stau- 
gas (100), Eugenija ir Albinas 
Šatraičiai (100), dr. Jurgio šau
lio atm. įn. (100), Ona ir Cė
sys šadeikai (100), Jonas šepe
tys (200), Vanda ir dr. Povilas 
šepečiai (1,000), Arvydas šepe
tys (100), Asta Šepetytė (100), 
Manvydas šepetys (100), mjr. 
Jono Šimkaus atm. įn. (221), 
Marijonas šnapštys (1,002), Ge-

4 CONVENIENT 
SETTINGS INCLUDING 

DURABLE PRESS
Dial can be set for Delicate, 
Normal, and Heavy Soil and 
Durable Press. Bell rings 
and washing action stops 
automatically at end of. se
lected washing time. Choose 
from one to fifteen minutes 
of washing time.

IDEAL FOR:
Apartments • Homes 

Mobile Homes 
Dormitories • Boats 

Vacation Homes 
and Cottages

107 nanus įmokėjusius
100 dol., 11 narių — nuo 110 iki 

dot, 20 narių — nuo 200 iki 
283 dol., 11 narių — nuo 300 iki 
700 dol. ir 9 narius — nuo 1,000 

iki 2.000 dol. Be to 13 asmenų 
pradėjo mokėti savo nario įna
šus ir iš viso suaukojo 182 dol. 
Taigi iš viso pas mus Lietuvių 
Fondui yra surinkta 31,884 
Detroitui paskirta kvota 
100.000 dol.

10 narių iš mūsų tarpo 
mirė, o 31 nario atminimui 
šus sudėjo jų giminės, draugai 
ir pažįstami.

Vytautas Kutkus, 
Lietuvių Fondo Detroito 
apylinkės vajaus komiteto 
pirmininkas ir Tarybos 

narys

REMKrre tuos biznieriui
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Temperatūra per ateinančias tris savaites rytinėje ir vidurio Ameri
koje būsianti žemesnė, negu įprasta. Vakaruose būsią šilčiau.

AVERAGES:
JAN. 15-FES. 15 |

above I 
NORMAL | 

NEAR 
NORMAL i

ROLLS EASILY TO 
ANY SINK

NO SPECIAL 
PLUMBING REQUIRED

with Agitator 
Action!

RINSING 
AND SPIN DRYING

Both rinsing and spin drying 
can be done in the spin tub. 
Whi(e one load is spin dry
ing, a second load of wash 
can be started.

A Division of McGraw-Edison Company, Ripon, Wisconsin 54971

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL HA 1-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

GLASER’S FURNITURE AND APPLIANCE COMPANY
5115-5123 SO. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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Autobusinis integravimas
Visai dar neseniai baltaodžių vaikams buvo atskiros 

mokyklos, j kurias negalėdavo patekti nėgių vaikai. Pie
tinėse valstijose to griežtai buvo laikomasi Nors ir ma
žiau, bet ir kitose valstijose negrai buvo diskriminuojami 
ir jų vaikams dažnai būdavo uždarytos baltaodžių apylin
kėse esančių mokyklų durys.

Kova dėl mokyklų integravimo, atseit, dėl suteikimo 
teisių jas lankyti visokių spalvų vaikams kiek aštresnėje 
formoje pasireiškė prezidento Eisenhowerio administra
vimo laikais, kada į Little Rock, Arkansas, buvo pasiųs
ta net kariuomenė kilusioms riaušėms sustabdyti. 0 tos 
riaušės kilo dėl įsakymo mokykloms atsižadėti diskrimi
nacijos prieš negrų vaikus.

Didelis triukšmas kilo, kai buvo pasinešta į Alabamos 
valstijos universitetą neįsileisti negro Meredith, Antrojo 
pasaulinio karo veterano. Alabamos gubernatoriaus pa
reigas tada ėjo dabar jau plačiai pagarsėjęs Wallace. Jo 
bandymas pasipriešinti integracijai baigėsi tuo, jog buvo 
pašaukta kariuomenė, kuri ilgoką laiką palaikė tvarką ir 
buvo lyg sargyboje, kad Meredith’o teisė lankyti univer
sitetą nebūtų pažeista.

Alabamos universitetas iki to laiko negrų visiškai ne-! 
įsileisdavo. Meredith, taip sakant, atidarė duris ne tik
į Alabamos, bet ir į kitų pietinių valstijų universitetus.

į Mažosios. Lietuvos minėjimas

Sausio 18 d. Christ Congrega- 
I tional Church įvyko Klaipėdos 
i krašto atvadavimo minėjimas. 
Jį suruošė New Yorko Mažosios 
Lietuvos bičiuliai, Lietuvių ve
teranų sąjungos Ramovės sky
rius ir Lietuvių savanorių-kūrė- 
jų sąjungos skyrius.

Gal pirmą kartą lietuvių gy
venime toje protestantų bažny
čioje pamaldas atlaikė Romos 
katalikų, kunigas dr. T. Žiū
raitis, atvykęs iš Washington©, 
D. C., ir evangelikų kun. dr.- P. 
Dagys. Abiejų ta proga pasa
kyti pamokslai buvo aukšto ly- 

Į gio, turiningi ir pakanta atsižy- 
| mėjusieji įvairiai tikintiems. Iki 
šiol negirdėtos skirtingų tikybų 
kunigų pamaldos kartu atlik- 

i tos sutraukė arti keturių šimtų 
svečių.

Po pamaldų, ten pat, tik kito
je salėje įvyko minėjimas. Mi
nėjimui, gerą nuotaiką palai
kydamas vadovavo dr. P. Dagys. 
Pirmuoju žodį tarti buvo pa
kviestas Yliko atstovas J. Audė
nas. Jis pasakė, kad istorijos 
buvo lemta lietuvių tautą iš
skirti į dvi dalis. Dabar einąs 
gilus susivienijimo procesas, štai 
kad ir ką tik buvusios pamaldos, 
kurias atliko dviejų skirtingų 
tikybų kunigai, bet abudu lie
tuviai.

Ramo venų vardu kalbėjo Šle
petys. Jis priminė, kad ir Klai
pėdos atvadavime dalyvavo taip 
pat Įvairių tikybų lietuviai: is- 

į torikas Geležius pabrėžė, kad 
esama daug įvairių dokumentų,! 

j kurie rodo, kaip Mažosios Lietu
vos lietuviai gyventojai buvo 
varginami, skriaudžiami, nutau
tinami., Gaila, kad toji visa me
džiaga nėra surinkta ir lietuvių 
kalba neišleista. Tai būtų ge
ras apkaltinimo aktas tiek kry-

| žuočiams, tiek vokiečiams. Taip j 
i pat žodį tarė Dr. D. Jasaitis ir j 
J. Vilkaitis Jaunuolių vardu

i Jonaitis teig , kad jaunimas nu-| 
Į tautėjimui yra atsparus ir tokiu 
j pasiliks.

Teisininko Stiklioriaus 
pranešimas

Jis pasidaręs Mažosios Lie
tuvos praeityje, nusiskundė, kad 
didysis kun gaikštis Vytautas 
kuriais tai sumetimais turėjo že
maičius perleisti kryžuočiams, 
tai vėl juos atsiimti ir vėl dalin
tis. Jo daugiau buvo dėmesio 
kreipta į Ryt ;s, bet ne į Vaka
rus. Toks lietuvių apgyventų 
žemių padai i: imas išsilaikė iki 
šių dienų. Ners po pirmojo pa
saulinio kar? buvo dėta daug 
pastangų sujungti visas lietu
viais apgyventas žemes į vieną 
valstybę, jfeja, tik Klaipėdos sri
tis pavyko išgelbėti. Gi Kara- 
liaučiaus-Tilžės kraštas ir toliau 
pasiliko Vokietijos valstybės 
sienose. O fi.ktinai paveldėjimo 
teisė ir ši žemė yra Lietuvos. Da
bar nors ji jau rusų kolonizuota 
ir jų tvarkoma kartu su visa 
Lietuva, bet jie neturi jokio tei
sinio pagrindo tą žemės plotą 
įsijungti į Sovietų Rusijos sie
nas, ką jau yra padarę. 1945 
m. liepos 17 d. Potsdamo su
tartimi Karaliaučiaus sritis bu
vo pavesta laikinai Sovietų ad
ministracijai. Visos Vokietijos 
žemės laikinai administruoti bu
vo pasidalintos tarp tų didžiųjų 
valstybių. Bet štai Anglija, 
JAV, Prancčzija vietos admi
nistraciją sutvarkę iš tų žemių 
pasitraukė, V. Vokietija valsty
biniai susitvarkė ir kaip tokia 
visų yra pripažinta. Tik Sovie
tų Rusija pasiliko jos užimtose 
kariuomenės žemėse, tai ir Ka
raliaučiaus srityje. Potsdamo 
susitarimą .pasirašė visų tų ke-

Šiandien nei triukšmo nebekeliama, nei riaušių neberen
giama dėl įsileidimo negrų į universitetus, kuriuos anks
čiau tik baltaodžiai tegalėjo lankyti. Susigyventa ir ap
siprasta.

Civilinėms teisėms praplečiant, vis labiau bandoma 
paspartinti integravimas mokyklose. Nepasitenkinama 
tuo, kad tam tikrose ribose mokyklų lankymas yra ne
varžomas ir jas gali lankyti baltaodžių ir negrų vaikai. 
Reikalaujama jau, kad iš vienos miesto dalies vaikai būtų 
vežiojami autobusais į kitose miesto dalyse esančias mo
kyklas. Tai menamai daroma tam, kad būtų greičiau 
įvykdytas integravimas. Dėlei to autobusinio integravi
mo, sakysime, Chicagoje kilo nemažai triukšmo. Tėvai 
priešinosi, kad jų vaikai būtų vežami į mokyklas, kurios 
yra už kelių mylių, o į jų kaimynystėje esančias mokyklas

Tas autobusinis integravimas susilaukė pasiprieši
nimo Chicagoje, Bostone ir kituose šiaurės valstijų mies
tuose. Bet pasipriešinimas daugiausia pasireiškė iš pačių 
tų miestų gyventojų. Visai kitoks reikalas yra pietinėse 
valstijose, kur net gubernatoriai ragina įgyvento jus (tiek 
baltaodžius, tiek negims) priešintis autobusiniam inte
gravimui. Louisianos, Floridos ir Mississippi gubernato
riai pareiškė, jog jie visais būdais priešinsis tam, kad 
vaikai būtų vežami į mokyklas, kurios yra kelių mylių 
atstume nuo jų gyvenamų vietų. Viena, jie tokiam važi
nėjimui nesą pasirengę. Antra, jie neturį išteklių mo
kykloms skirtiems autobusams įsigyti. Esą, reikalavi
mas tuoj įgyvendinti autobusinį integravimą būtų di
džiausias smūgis mokykloms.

Šia proga pravartu pažymėti, jog prieš autobusinį 
integravimą yra nusistatę ir vadinamieji rasistai ir pie
tiečiai, bet nemažas skaičius ir tokių, kurie diskrimina
cijai nepritaria, nežiūrint kokioje formoje ji bepasireik-

būtų atvežami vaikai iš kitur. Pietinėje Chicagos .dalyje, 
kaip žinia, protestuojantiems tėvams vadovavo kunigas.

Tas mokyklinis vaikų apsimainymas yra vykdomas 
integravimo sumetimais: negrų vaikai atvežami į to-štų Nepritaria jie dėl to, kad tokį integravimą vykdant, 
kias mokyklas, kurias daugiausia lanko baltaodžiai, ir kaip sakoma, persistengiama. 0 tas persistengimas ne 
priešingai — baltaodžių vaikai vežami į negrų gyvena- tik neprisideda prie rasinės įtampos sušvelninimo, bet 
mose vietovėse esančias mokyklas. kaip tik priešingai — ją dar labiau padidina.

Tai Karaliaučiaus-Tilžės ari

jos valstyoes sienas, jos Koloni
zavimas, vietovių naujais var
dais pavadinimas, yra visais 
požiūriais neteisėtas aktas. Jei 
susirinktą praeito antrojo pa
saulinio karo dalyvavusią vals- 
tybią atstovai pasirašyti taikos 
sutartį, neabejotina, kad Sovie
tą Rusija būtų pasmerkta už tą 
sauvališkai įvykdytą aktą.

0 štai Sovietą Rusijos 
sulaužyti susitarimai;

Prieš 50 metų liepos 12 d. Mas
kvoje buvo pasirašyta tarp Lie
tuvos ir Rusijos taikos sutartis. 
Ten I str. pasakyta: SSSR be 
jokiu rezervą pripažįsta Lietu
vos nepriklausomybę ir suve
renumą, su visomis iš to se
kančiomis juridinėmis išvado
mis.

1926 m. rugsėjo 28 d. taip pat 
Maskvoje buvo pasirašyta ne
puolimo sutartis, kuri buvo pra
tęsta iki 1945 m. gruodžio 31 d. 
2 str. pasakyta: SSSR įsiparei
goja respektuoti, visomis aplin
kybėmis, Lietuvos suverenumą, 
integrelumą ir teritorialą nelie
čiamumą.

1933 m. liepos 5 d. išsiaiškin
ta, kas yra agresorius. 1 str. 
pasakyta: skelbia karą kitai ša
liai arba savo kariuomenės pa
jėgomis įžengia į kitos šalies te
ritoriją, nors karo ir nepaskel
bus. Tos agresijos sąvokos iš
aiškinimą pasirašė, be kitu, So
vietų Rusija ir Lietuva.

Ar reikia Įrodinėti ir aiškin
ti, kad Sovietų Rusija visai ne
teisėtai Įsiveržė į Lietuvos že
mes ir primetė jos gyventojams 
savą vidaus santvarką ir tuo su
laužė visas sutartis su Lietuva 
pasirašytas.

Bet Sovietų Rusija ir pasau
linio masto Įvairius susitarimus 
yra paneigusi ir jų nevykdžiusi, 
nors po tais susitarimais savo 
parašą buvo padėjusi.

Dar 1919 m. birželio 28 d. Tau
tų sąjungos nariai, tai ir Sovie
tų Rusija, Vokietija ir Lietuva, 
pasirašė tos Sąjungos statutą, 
kur 10 str. buvo pasakyta:

Tautų sąjungos nariai pasiža
da gerbti ir saugoti prieš agre
siją iš kitų valstybių pusės, vi
sų Tautų sąjungos narių terito
rinę neliečiamybę ir egzistuo
jančią politinę nepriklausomy
bę.

Jeigu Įvyktų tokia agresija 
arba būtų tokios agresijos pa
vojus ar grėsmė, Tautų sąjun
gos taryba tarsis dėl priemonių 
šiai prievolei išpildyti

1928 m. rugpiūčio 27 d. taip 
•vadinamam Kellogg-Briand pak
te pasakyta:

1 str.: Aukštosios susitarian
čios šalys iškilmingai pareiškia 
savo tautų vardu, kad jos pa
smerkia karo vartojimą tarp
tautinių teisių sprendime, ir at
sisako jį vartoti kaipo tautinės

Du Gazos pakraščio arabai išplaukia į jūrę žuvauti, izraelitai tokius 
žvejus labai seka, nes jie parveža iš Egipto laivy ginkiy ar išgabena 

paieškomus teroristus.

politikos įrankį savitarpiniuose 
santykiuose.

2 str.: Aukštosios susitarusios 
šalys sutinka, kad jų tarpe išky
lantieji ginčai ir konfliktai, ko
kios prigimties ar pobūdžio jie 
bebūtų, bus sprendžiami tik tai
kiomis priemonėmis. Tą paktą 
pasirašė Sovietų Rusija, Vokie
tija ir Lietuva.

Ir štai dar Atlantos charta:
...Trečia, jos respektuoja vi

sų tautų teisę pasirinkti valdy- 
mosi formą, kurioje jos nori gy
venti: jos pageidauja, kad su
vereninės teisės ir savivalda bū
tų grąžinta tiems, iš kurių jos 
buvo smurtu atimtos.

Tai dr. teisininko Stiklioriaus 
perskaityti čia suminėti tarp
valstybiniai ir tarptautiniai su
sitarimai yra visi Sovietų Są 
jungos sulaužyti, paneigti ir tuo 
būdu ta šalis yra nusikaltusi.

štai kodėl Sovietų Rusija vi
sokeriopais būdais delsia taikai 
pasirašyti sušaukti kariavusias 
valstybes. Sovietų Rusija nori 
tylomis apeiti, kad kas jos netei
sėtai Įvykdyta, būtų savaime 
Įgyvendinta ir jos visi nusikal
timai būtų pamiršti.

■Minėjimo meninę dalį atliko 
Lietuvos operos solistė J. Au- 
gaitytė, jautriai ir Įspūdingai 

.sudainavusi kelias mūsų tau
tos dainas. Ji taip pat bažnyčio
je pamaldų metu giedojo. Solis
tė J. Augaitytė, kartu su dr. 
Stikliorium ir jo žmona atvyko 
iš Philadelphijos, Pa

Svečių ji buvo labai nuošir
džiai sutikta ir jai buvo Įteik
ta gėlių puokštė.

Visas minėjimas praėjo dar
niai, gražiai, turiningai ir už
truko apie trejetą valandų.

Mažosios Lietuvos bičiuliai 
iki šiol Klaipėdos krašto atva
davimo minėjimą ruošdavo vie
ni. šiais metais talkon pasikvie

tė ramovėmis ir savanorius-kū- 
rėjus.

Po minėjimo Mažosios Lietu
vos bičiulių buvo suruošta sve
čiams kavutė.

Mirė kompozitorius Bacevičius
Staiga širdies smūgio ištiktas 

mirė muzikas kompozitorius 
Bacevičius, gimęs Varšuvoje, bet 
lietuvių kilmės. Grįžęs iš Var
šuvos Lietuvon, įsitraukė į vie
tos muzikų gyvenimą. Bet di
delio pasitikėjimo neturėjo. Mat, 
kaip kas Į jį žiūrėjo su nepasi
tikėjimu, kaip į Varšuvoje gi- 

' musį. Jo brolis ir sesuo dėl to
kio nepasitikėjimo grįžo atgal 
Varšuvon ir ten garsėjo savo 
kūriniais. Gi kompozitorius Ba
cevičius liko Lietuvoj ir pereito 
karo pasekmėje pasitraukęs iš 
Lietuvos, Įsikūrė JAV. Jis yra 
sukūręs nemaža kūrinių iš mu
zikos. Kai kurie jų yra išleis
ti Belgijoje, Prancūzijoje ir 
JAV. Lietuviams jo kūryba, 
bent iki šiol, buvo gerokai sve
tima. Gal dabar, jam mirus, ji 
bus prisiminta.

Mirė Alksninis
67 metų susilaukęs, sausio 16 

d. širdies smūgio ištiktas mirė 
buvęs Lietuvos kariuomenės ka
pitonas Alksninis. Jis New Yor
ko Alto valdyboje atstovavo lais
vės kovotojus. Taip pat buvo 
Vliko tarybos narys, tautininkų 
sąjungos veikėjas. Jo paruoštas 
pranešimas Vliko posėdyje ne
skaitytas, tik nariams išdalinu 
tas. Ten jis išdėstė savo pažiū
ras bendradarbiavimo su. Lietu
va klausimu. Dėl to bendradar
biavimo jo turėta nesmagumų, 
todėl ryžosi tuo reikalu plačiai 
pasisakyti. Deja, tas jo prane
šimas nebuvo įtrauktas į darbų 
tvarką, nes pats jis neprašė die- 
notvarkėn idėti.

PETRAS BUTĖNAS

Žemėlapis,
Lietuvos valstybės pradžia 

ir pagoniai
6

Pagonybė 1 (Bg. I. 544, II. 266), pago
nystė 2 (t. p.), pagonija 2 (Bg. I. 545, II 
266), lat paganiba, angį, paganism “paga. 
niznias” bei heathendom, vok. das Heiden- 
tum, rus. poganizm, poganstvo, lenk, po- 
ganstvo “pagonybė, pagoniškumas”.

Stabas 4 — stiebas, šulas; dievaičio sta
tula; paralyžius (LKV) — statula 3b; lot. 
statua; ang. statue, idol; vok. Standbild, 
der Goetze, der Abgott, das Goetzenbild; 
pre. idole (f); rus. istukan, idol; žr. idolas 
ir žr. Bg. I 144, 146, 485, II. 147, 241, 311, 
599 — (XM> p. — Tam artimas yra ir balvo- 
nas 2, iš rusų bolvan, prieš XII amžių sko
lintas lietuvių (Bg. L 143 — 119). rus. bol
van, kumir “stabas, dievaitis”.

Stabmeldys, - ė 3b. stab+meld-ys — sta
bų garbintojas, pagonis (LKV), angį, ido
later, worshiper af idols, pagan; vok. der 
Heide, der Goetzendiener (Bg. II 600); 
rus. idolopoklonnik “stabų garbintojas, 
nusilenkiąs stabui”.

Stabmeldybė 1 — stabų garbinimas, ti

kėjimas stabais (LKV), stab+meld-yst-ė 2- 
idololatrija (žr.); angį, idolatry, paganism; 
vok. Abgoettzerei, Vergoetzerung, Heiden- 
tum.

Idolas 1 (kirti turi balsis i), lot idolum 
iš graikų eidolon “paveikslas, lygmuo, 
šmėkla, vaidalas, vaiduoklis, vaidinuoklis, 
šešėlis”, rus.; žr. liet, stabas.

Idololatrija 1 (lot. — gr.), id-ol-o+latr- 
ij-a —stabų garbinimas (LE. VIII. 368), 
stabmeldybė, stabmeldystė (žr.). Iš čia ir 
idololatras, - ė 2 — stabmeldys (žr.), stabų 
garbintojas. ,

Gaintameldys, - ė 3b, gamt-a*meldys, 
— išeitų naujas ir nelabai vartojamas įvar- 
das, reiškiąs gamtos reiškinių gerbimą ar 
garbinimą be stabų — idolų pagalbos. Iš 
dalies šitaip galėtų būti vadinami lietuviai 
ir, žinoma, visi baltai, nes jie nėra stab
meldžiai — idololatrai, nors ir pagoniai. 
Betgi dėl pačio įvardo tikslumo etimologi
jai bei reikšmei senovės lietuvių tikėjimo 
tyrinėtojams dar teks pagalvoti, kad ge
resnis ir tikslesnis įvardas atsirastų. Iš tik
rųjų lietuviai, ir visi baltai, buvo pirmiau
sia gamtos ir visatos reiškinių ar jėgų su- 
pratėjai, Įvertintojai savo gyvenime bei 
aplinkumoje ir todėl nuolankiautojai, bet 
ne garbintojai, o tik gerbiantieji be stab
meldystės — idololatrijos priemaišos. Jų 
tikėjimas bus buvęs aiškus antipodas —

nors šiaipjau jie priskirti pagonio sampra
tai.

Toliau galutinis žodis apie lietuvius (ir 
visus baltus) pagonius ir Lietuvos valsty
bės visumą amžiuose.

PERIODIZACIJA

Lietuvos valstybės istorijos periodizaci
ją, atrodo, pagal tai irgi reiktų šitaip pa
taisyti, pertvarkyti, taip pat išeinant iš lie
tuvių, taigi ir iš visų aisčių — baltų žmo
gaus bei jo gyvenimo dvasinių bei medžia
ginių intresų, — taigi, ne svetimųjų supo- 
litinlos krikščionybės samprata remiantis, 
bet pačios Lietuvos valstybės iš ,amžių ėju
siu ir atėjusiu gyvuoju, natūraliuoju gyve
nimu, o ne baltams svetimu pvz. centrinės 
Europos ar vanaginės Rusės — Rusijos gy
venimo reiškiniais, vistiek šiaip ar taip 
jais susijusiais su IV — VI amžiaus tautų 
kraustynių ir skerdynių praktika bei 
dvasia, ir ta, baltams tolima bei sve
tima. Baltai nuo to buvo ir kiek begalėda
mi pasiliko laisvi, nuošalūs. Tai Lietuvos 
valstybės laikotarpius — periodus skirsty
čiau tik šitaip, vidinėje tvarkoje šiame kar
te smulkiau jų neskirstydamas, nes tai jau 
pačios istorijos rašymo reikalas ir būdas:

1. Lietuvių, kartu ir visų baltų prois- 
torė — priešistorinių laikų istorija.

2. Valstybinis priešmindauginis laiko
tarpis, priklausąs irgi tik istorijai, o nepriešybė stabmeldystei — idololatrijai,
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proistorei, kaip ir visi vėlesnieji laikotar
piai.

3. Mindauginis mindaugiškasis lietuvių 
tautos (ir apskritai baltų) jungimosi lai
kotarpis.

4. Savarankiškiausioji valstybė savo 
gyvenime bei galybėje, ir tai ilgiausias laL 
kotarpis.

5. Griaunamųjų reiškinių ir jėgų lai
kai.

6. Valstybės sužlugdymo tarpas.
7. Patriotizmo teberusenimas ir, galop, 

išsiveržimas lietuvių tautiniu atgimimu.
8. 1918. II. 16 metais atsikūrusioji Lie

tuvos valstybė respublika.
9. šios valstybės respublikos išardymas 

ir lietuvių tautos didžiausio žudymo laiko
tarpis, atsiradęs dėl didžiųjų pasaulinės 
politikos agentų beprinicipiškumo ir sava
naudiškumo.

10. Neatlaidaus siekimo laikotarpis vėl 
nepriklausomai Lietuvos valstybei respub
likai atkurti kartu su kaimynynėmis Lat
vijos, Estijos, Ukrainos ir Gudijos valsty
bėmis respublikomis.

Ar Lietuvos valstybėje būta dviejų 
krikštų (Mindaugo ir Vytauto laikais), ar, 
kaip istorikai rašo, būta po Mindaugo mir
ties vėl pagoniškos Lietuvos valstybės, — 
šitokių klausinių esama, bet pačioje istori
jos periodizacijoje jie nefiguruoja kaip ne
pagrindiniai, nors pašiame istorijos aiški

nime ir neaplenktini. Pvz. rex Gedimino 
laikų Lietuvos valstybė (“Lietuvos -— Gu
dijos” valstybės nebuvo, nors kaikas ir ši
taip vėl norėtų jau užgiedoti.), kaip liudi
ja ir Gedimino laiškai, būdama lyg ir tų 
vis vadinamųjų pagonių liętuvių, buvo ne
abejotinai didelė tolerantė krikščionybei 
ir krikščioniams savojoje žemėje. Net di
desnė tolerantė, negu pvz. kaikuriose ki
tose seniau krikštytos Europos valstybės 
tai pačiai krikščionybei.
1969. X. 1.

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti.
“N A IT J I A S*

I
Jau pasirodė knygy rinkoje S

naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KITJMU <I VILNIŲ !;

336 puslapiai. — Kaina $3.00

Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 
gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie č 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau- < 
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin- 
tojai gauna nuolaidą. '

čekius arba Money orderius reikia siųsti ' 
tokiu adresu: '

NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, J 
CHICAGO 8, ILLINOIS



FORESTS CAN’T
FIGHT FIRES

DR. K

k. J tiška,

2

pries 40 mėty. Nors kai-

Laidotuvių Direktoriai

scsss

Brighton Parkas

T....
PERKRAUSTYMAI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

SURGEON 
STREET

Apdraustas perkraustyma* 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tek: FRontier 6-1882

Bilaišytė, 
Algimantas 
Barauskas, 
Rimvydasp. Šileikis, o. p.

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koĮomi 
(Arch Supports) ir t. t

vis mažai
is jau 73 metų, jis dar kasdien

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA kaina 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

DR. Y. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EIS1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND 

2434 WEST 71st 
Ofisas: HEmlock 4-5849

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Utenos klubas

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA 

2751 WEST 51st STREET
Valandos: antradieniais, penktadie- ’ 
mais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 v. p. p.
Lagdniai priimami pagal susitarimą. :

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnstas

DR. EDMUND E. CIARA
27C9 W. 51st STREET

Tel.: G R 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

GINEKO LCX 
6449 So. Pu 

MecLcal Build

DR. S. BEZ1S 
T*kf.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 j 
tiktai antradieniais ir penktadieniai^ 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.!

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

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Hirlom Avo. — 58^1228

DR. A JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai, 
Tree, ir šeštad. uždaryta

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

NAUJUTĖLĖ TV

IŠPARDAVIMAS
2512 W. 47 ST. — F R 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

Landsbergio Penki Stulpai Chicagoje
Algirdo Landsbergio trijų 

veiksmų drama Penki Stulpai 
Turgaus Aikštėje susilaukė 5-to 
pastatymo per savo gan trum
pu gyvavimo laikmetį: ji pa
rašyta tik prieš gerą dešimt
metį. Pirmutinis pastatymas 
buvo Clevelando Vaidilos te
atro, režisuotas Petro Maželio, 
vėliau dviejų amerikiečių tru
pių Chicagoje ir New Yorke, 
paskui latvių ir pagaliau vėl 
lietuvių praeitą savaitgalį Jau
nimo Centre, Jaunimo Teatro 
pastangomis, režisuojant Da
riui Lapinskui. Man teko ma
tyti keturius pastatymus, išsky
rus latvių, nors latvių pastaty
mo metu teko lankytis Toronto 
mieste ir vėliau išsikąlbėti su 
vaidinimą mačiusiais.

Pirmučiausia tenka pastebė
ti, jog Lapinsko pastatymas 
buvo visiškai kitoks ir skyrėsi 
nuo kitų. Visi kiti pastatymai 
rėmėsi daugiau ar mažiau išieš
kota vaidyba, dramatiniu žo
džio perdavimu ir pagrįsta mi
zanscena. Tačiau Darius La
pinskas priėjo prie vaidinimo 
totalinio teatro idėjos veda
mas, kur tekstas yra viena iš 
priemonių, ir dar ne pačių

CICERO
SLA 301 kuopos šių metų 

antras susirinkimas įvyks vasa
rio 4 d. 7:30 v. v. Liberty name, 
14 Str. ir 49 Ct. Gyvenantieji 
toliau pasinaudokite paštu. Ra
šykite: K. P. Deveikis, 1425 So. 
49 Ave. Cicero, Ill. 60650. Visi 
nariai turėtų būti apdairūs su 
savo narių mokesčių sumokėji
mu. Kad nebūtų rūpesčių kuo
pai ir pačiam centrui, tai visi sa
vo pareigą turi laiku atlikti.

Šiuo metu eina naujų narių va
jus. Vaikams nuo gimimo iki 15 
metų, už $1000 reikia mokėti 
tič $1 metams. Suaugę moka pa
gal pasirinkimą, ligi dešimt tūk
stančių dolerių. Dėl informaci
jų kreipkitės į savo kuopas ar
ba rašykite centrui: Lithuanian 
Alliance of America, 307 W. 30 
Str. New York, Ni N. 10001. Ap- 
drauda visiems, reikalinga, todėl 
visi kreipkitės į savo apylinkės 
skyrius, kurių Chicagoje yra apie 
20. K. P. Deveikis

BEVERLY HILLS GELINYCIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 84)834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

lei. ofiso: .PR 8-7773; rez.: .PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2353 W. 63rd STREET

VaL: pirmad., ketvirtad. 5-8 vai. vak., 
antrad., penktad. 1—4 popiet.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue 
Chicago, III. 60618 Tel. 525-C952

RADIJO ŠEIMOS VALANDO.

Visos programos iš W0Pm, 
1490 kil. A. M.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Vakaruškos: pirmadieniais 7 r
Tek HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD V 
CHICAGO, ILL. 6062L*

ER. FRANK PLECKAS
UPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

VaL: antrad, nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
TeL 925-8296

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

• uždaryta. , 
Rez. tel.: WA 5-3099

ck’o Frankenšteiną Gyvajam 
Teatrui.

Vaidino: Živilė 
Liucijus Alenskas, 
Viktorą, Andrius 
Elenutė Bradūnaitė,
Vasiukevičius, Marytė Smilgai- 
tė, Kęstutis Dapkus, Vytautas 
Baleška, Lydi j a Jadviršytė,
Edvardas Momkus, Julius Smil
ga. Skulptūros Petro Aleksos, 
muzikos technika Jono Ralio, 
apšvietimas Vytauto Žygo, 
skaidrės Vaclovo Noreikos. 
Vaidyba išsiskyrė Liucijus 
Alenskas partizano Antano ro
lėje ir Rimvydas Vasiukevičius
Tardytojo vaidmenyje. Jie su-i Lietuvių Moterų klubo meti- 
gebėjo pavaizduoti tikrų jėgųĮnis susirinkimas Įvyko sausio 8 
susikirtimą, o tai jau yra vai
dybinė kūryba.

Jaunimo Teatro idėja ir gy
vastis priklauso nuo jo vedėjo 
Anatolijaus Kairio pasišventi
mo ir tikėjimo.

Saulius Šimoliūnas

Utenos klubo metinis susirin
kimas buvo sausio 13 d. Susirin
kimą atidarė ir jam vadovavo 
vicepirmininkė K. Stukienė. Ji

‘ svarbiausių, šalia garso ir švie-; pranešė, kad iš gyvųjų tarpo
% 1 « 1 4 • T • ■» *» -v "1 4- f-- W ■» XZS -t 1 V r'Wipektakli. į pasitraukė buvęs pirmininkas 

v ’ VXT c* iv*

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601d. Buvo prąnešta liūną žinia, kad 

mirė klubo narė Ona Jaseckienė. 
Palydint Į amžino poilsio vietą, 
klubas pasiuntė vainiką, davė, 
garbės grabnešes, o jos šeimai 
pareikšta gili užuojauta.

Į klubą priimta nauja narė E. 
Kletz. Manome, kad ji bus vei
kli narė. Buvo perskaitytas kny
gų revizijos protokolas, iš kurio 
paaiškėjo, kad klubas pratur
tėjo 8500 ir narių turi virš 230. 
Galima sakyti, kad klubo narės 
yra veiklios

Svarstant naujus reikalus, vi
cepirmininkė J. Saeauskienė pa
kvietė naujai išrinktą pirminin
kę Mary Neberezą, užimti vietą I j 
ir vesti susirinkimą. Nauja pir- j 
mininkė pasveikino visas nares 
ir paprašė, kad valdyba ir visos 
narės veiktų kartu. Taip bus 
sėkmingesnė visa klubo veikla. 
Po to, H. Vengeliauskienė kasos 
globėjos vietą perdavė dėl Ann 
Klimas ir perėmė kasininkės 
vietą, kurią vedė A. Sankienė. |

Narės nubalsavo, kad mirų- - 
sioms vainiko kaina būtų pa- | 
kelta iki $20, o sergančioms gė- | 
lių kaina — 87. Pranešta, kad I 
šiame mėnesyje yra H. Venge- i 
liauskienės gimtadienis. Jai su
giedota ilgiausių metų ir gra
žiai, skaniai papuotauta.

Kitas klubo susirinkimas bus 
vasario 5 d., 8 v. v. Vengeliaus- i 
kienės salėje, 4500 S. Talman | 

.Avė. Kor. Estella McName i

Laidotuvių direktoriai:

iII

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P, GAIDAS I 

I 
•f 
I 
1

sos efektų sukurti sį_____
>Tai buvo charakteringa mada Į W. Butkus ir Afiela Burba. Mirę 
į paskutiniu metu off - off - Bro- < nariai pagerbti atsistojimu. Po 
‘advvay teatre New Yorke, nors' buvo perskaitytas praeito su- 
; jau dabar vėl pasigendama žq_ Į sirinkimo protokolas, kuris pri- 

‘“"\;džio ir bandoma i ji sugrįžti. Įimtas. Buvo padaryti praneši- 
Į mai: valdybės, metinio parengi
mo komisijos ir turto patikri
nimo komisijos. Visi praneši
mai priimti.

Praeitame susirinkime nebu
vo išrinktas klubo pirmininkas 
ir vicepirmininkas. Tas buvo pa
daryta šiame susirinkime. Pirmi
ninkė išrinkta Kazimiera Stu
kienė, o vicepirmininku Jonas 
Šulcą. Šiems metams Utenos 
valdybą sudaro: pirmininkė Stu
kienė, adresas — 7242 S. Fran
cisco Ave.; vicepirmininkas J. 
Šulcą — 3933 S. Rockwell Str.; 
kasininkas D. Lukas — 7339 S. 
Talman Avė.; nutarimų rast. V. 
Juška -— 5717 S. Laflin Str.; fi
nansų rast. B. žemgulis — 2535 
W. 42 Str.; Kontrolės rašt. A. 
Radziukėnas — 6804 S. Artesian 
Ave. ir maršalka K. Juška — 
4443 S. Rockwell Str. ,

Klubo turto patikrinimo ko
misija, susidedanti iš: J. Šulcą, 
A. Stukas ir M. Bagdžiūnas, sau-

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

•NAUJIENOSE’

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

t gam Crash all 
tcoolte* dead oat.

Smokey'« ABCc Alwaya 
hold mitchet till cold. Be tore

Please! Only yno can 
piemene forest fires

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pinn., antrad.. trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 8B vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
I

į Toks Lapinsko priėjimas prie 
; Landsbergio gan tradicinės 
dramos, nors charakteringas 

.Lapinskui, nėra Įprastinis ank
styvesniam Landsbergiui ir to 
vaidinimo pastatymų tradici
jai. Čia ir kyla visas Įdomu
mas; kuo pranašesnis Lapins
ko kelias?

Lapinskas turėjo gerų užma- 
nvmų. Jis suelektrino veiksmo 
eigą, išbraukdamas pusę teks
to, kuriame tilpo daug poezi
jos ir monologų. Nors Jauni
mo Teatro vaidintojai smarkiai 

> paaugo savo vaidyboje, vis dėl
to Lapinskas teisingai Įverti
no jų jėgas, nepasitikėdamas 
tik vaidyba, šalia vaidybos at
sirado garsai ir šviesos. Veika
las Įgavo greitį ir naują krau
ją. Išryškėjo konfliktai ir jų 
išrišimai.

Nuostolio pusėje tekstas nu
stojo savo puošnumo ir Įvairia- 
spalviškumo. Paliko mažiau 
Landsbergio, o daugiau La
pinsko, nors Lapinskas šia4e- 
ma nieko naujo negalėjo ar ne- 
'norėjo pasakyti. Gal būt, jei 
Lapinskas būtų statęs Lands
bergio jau vėlesni veikalą Bar
zdą (premjera buvo tik prieš 3 
metus), tuomet Lapinsko tota
linio teatro išradingumas dau
giau tiktų Landsbergio naujam 
lakoniškumui bei žąismingu- 
mui.

Visumoje šį pastatymą ten
ka vertinti kaip Įdomų ekspe
rimentą pagal režisieriaus per
dirbtą autoriaus tekstą. Jei 
ateityje bus norima išeiti iš eks
perimentavimo stadijos Į pa
grįstą pastatymą, tuomet teks 
ieškoti tokiam laboratoriniam 
darbui parankaus teksto arba 
iš viso pačiam režisieriui su
galvoti tekstą nelyg Julian Be-

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu j 
Draugijos metinis susirinkimas Įvyk
sta trečiadienį, sausio 28 d., 1970 m. 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. 8 vai. vakaro. Nariai prašomi at
silankyti. Knygų patikrinimo komisi- Į 
ja pateiks metini raportą ir šiaip yra 
svarbių reikalų aptarti.

Eugene Strungys, nut. rast.

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

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

i i

ANTANAS M. PHILLIPS

P. J. RIDIKAS
Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

354 So. HALSTED STREET81 metų am-

GEORGE BAY
Gyv. 3133 So. Keeler Ave.

Mirė 1970 m. sausio 23 d., 7 vai. vakaro, sulaukęs 
žiauSs Gimęs Lietuvoje, Šiaulių m.

Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Magdalena (Liubinaitė), sūnus George, 

marti Shirley, anūkai: Barbara Bay, Michael Bay ir Kenneth McMil
lan bei kiti giminėj draugai ir pažįstami.

Priklausė Amalgamated Clothing Workers Union.
Kūnas pašarvotas Lack - Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St.
Pirmadienį, sausio 26 dieną 10 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Lietuviu Tau1 nes kapines.
Visi a. a. George Bay giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvaiti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.
SSSSE3K

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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GENERAL OFFICE

— Lietuvos

2545 SO. ASHLAND AVĖ.

bath

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIAT  AS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

HELP WANTED — F EMALI
Darbininkiy ReikU

Must be able to type, have aptitude ’ 
for figures and accept responsibilities

1 ropit 
is Įvyks š. n 

, Dariaus 
4-116 S. M 

liukus prašom 
sausio 26 dieni 
vinio skambiu

nis —■ 476 - Ob 
523-4501. Hek

Atlanta 
lengva, 
kiančiais garso bangu principu.

Georgia galviju parodoje dalyvavo apie 500 Herefordo buliu, iš kurių geriausią atrinkti teisėjams nebuvo 
Modernių laikų parodose neužtenka tik teisėjo akies. Taukų sluoksnis apskaičiuojamas aparatais, vei- 

Komputeriai nustato, k ek galvijas priaugo svorio kiekvieną savo amžiaus dieną. 
Viršuje, viduryje matomas parodos varžybų laimėtojas.

ROCKFORD, ILL
Balfo susirinkimas ir 

paminėjimas

Siu metu sausio 18 d. ivvko 
Balfo 85 skyriaus nepaprastas 
susirinkimas. Nors buvo degi
nantis šaltis, bet saulutė į susi-
rinkimą daug ką atviliojo. Bu- Semanienė.

vo apie 40 narių. Buvo ir iš 
Chicagos atvykę 6 veiklūs žmo
nės. Atvyko Balfo apskr. pirm. 
Valerijonas Šimkus, Jonas 
Evans, Lietuvių foto archyvo ve
dėjas kun. Algimantas Kezys, 
Jurgis Janušaitis ir dvi gražios 
ponios — Eglė Vilutienė ir Sta- 

Jie visi mūsų su
sirinkimą labai pagyvino. V. 
Šimkus atvežė Balfo 25 metų su
kaktuvių proga iš Centro valdy
bos gražius padėkos lapus. Visų 
Balfo darbuotojų vardai buvo 
iššaukti ir V. Šimkus tuos gra
žius padėkos lapus jiems Įteikė.

U

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

i

raid quoterly on 
regular Savings

^er annum on 
Investment bonus 

Savings Insured to §20,000.
I

I 
I 4071 Archer Avė., Chicago, Illinois 60632

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

t Danu, 
►1 d. 7.30 
narnuo- 

>tern Avė. Sta- 
rezervuoti ligi 

Dėl rezervą-

1, June Stuko- 
I ir Kay Pocius 
Kareiva.

Will Train For Switchboard
• Free Hospitalization
• Insurance
• Parking Area

Public Transportation To Door
MR. BAKER..................... 4214800

UNITED VINTNERS, INC.naujųjų laikų 
istorija — 296// 19W metai jau 
baigiama. Sav dalis parašė: 
dr. Juozas Jakštas — Nepri
klausomos Lietuvos istorija 
nuo 1920 ik 1910 metų, dr. Juo
zas Pajaujis— a) Lietuvos ūkis 
nepriklausomybes metu ir b) 
Uetuvių politinės srovės, jų 
atsiradimas ir veikla, dr. An
tanas Rukša r- švietimas Lie
tuvos nepriklausomybės metu, 
dr. Vanda Sruogienė* — Lietu
vių emigracija. Reikalingąją 
medžiagą surinko ir savo dalis 
teberašo Pranas Čepėnas — 
Lietuvos istorija nuo 1900 iki 
1920 metų, dr. Domas Krivic
kas — Lietuvos užsienių politi
ka, kun. Rapolas Krasauskas — 
XX amžiaus lietuvių religinis 
gyvenimas, dr. Henrikas Nagys
— XX amžiaus lietuvių litera
tūros apžvalga. Lietuvos nau
jųjų laikų istorijos vyr. redak
torius prof. Pranas Čepėnas
— 6015 So. Francisco Ave., 
Chicago, Ill. 60ti29, tel. HE 4 - 
2048, leidėjas Dr. Kazio Gri
niaus Fondas — c/o L. Šmulk
štys. 2523 West 69th St., Chica
go, Illinois, 60629, tel. RE 7 - 
0039.

HOUSEKEEPER - COOK
Live-in. Sm. family. 2 high school 

girls. Small home. — Priv, room & 
bath. Top salary. References req.

Good transportation.
251-7067 or

256-5595

PADĖTI MOTINAI 
reikalinga patikima moteris. Gyventi 
vietoje, privačiame kambaryje ir būti 
mūsų šeimos nariu. 5 vaikai, 4 mo
kyklos amžiaus. Dėl atlyginimo su
sitarsime. Susikalbėti angliškai. Rei
kalingos rekomendacijos. Geras su
sisiekimas ir geri namai tinkamam 

asmeniui. Tel. 254-7062

SWITCHBOARD
OPERATOR - 

TYPIST 
Experienced. Salary open.

H. HIRSCH 
847-5300

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE '

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

BEVEIK NAUJAS 4 modernių bu
tų mūras, 3 po 4 ir 7 kambariai, 59 ir 
Kedzie apylinkėje.

MAISTO KRAUTUVE Brighton 
Parke.

DU PO KETURIUS, medinis ir ga
ražas. Vienas butas su baldais, antras

SECRETARY — EXECUTIVE 
Attractive salary based on skills. 
Young lady with typing, steno. good tuščias. 42 gatvė ir Rockwell. $13,500.

BUKIM KAIMYNAI!
10 KAMBARIŲ MŪRINIS. 2 vo

nios, 2 virtuvės, 2 mašinų mūro ga
ražas. Naujas gazu šildymas. Puoš
nūs priedai, gražesnis ir patogesnis 
už naujus namus. Arti visko. $28,900.

5^ kamb. 8 metų modemus mū
ras arti Bogan. Apie 40 p. sklypas, 
1% auto garažas. Greit susitarsite. 
$22,900. '

PUIKUS 2 AUKŠTU MŪRAS. 6 ir 
3 kamb.. garažas. Arti mūsų. $19,900.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas. elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningų paja
mų. Marquette Parke. $26,950.

7 KAMBARIU MŪRAS. 4 mieg. Mo
derni virtuvė ir vonia, naujas šildy
mas gazu. sausas įrengtas rūsys. muro 
garažas. Arti 67 ir Rockwell. $21,800.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-720C-

education and pleasant personality. 
Assist sales manager of Real Estate 

office. Will train. 
Mr. DIAZ, BR 8-2449 

DIAZ & CO.
2653 W. DIVISION

ŠIMAITIS REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

2737 W. 43rd STREET 
Tel. CL 4-2390

Po to Šimkus pasakė trumpą 
kalbą, padėkodamas už atliktą 
kilnų darbą ir ragino toliau ne
nuilstamai dirbti, nes Lietuva 
rusų okupuota. Ten bujoja var
gas, ligos, trūkumai. Pagalbos 
prašančių skaičius didėja. Šim
tus dar priminė, kad atvykusius 
iš okupuotos Lietuvos savus tau
tiečius čia reikia gražiai priimti, 
parodyti nuoširdumą ir kaip čia 
gyvenama. Jie mums negali at
virai pasipasakoti, nes turės 
grįžti atgal.

Kun. Kezio parodytas filmas 
mus nukėlė Į Chicagos Jaunimo 

į centrą. Labai buvo įdomu pa- 
i matyti tiktai vienų metų su- 
į kauptą veikimą. Matėme ma
žų ir suaugusių mokyklas, jų žy
giavimus, paminėjimus, vaidini
mus, dvasiškų vadovų maldas, 
iškilmes prie paminklo žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę. Jurgis 
Janušaitis pranešinėjo paveikslų 
turinį ii- dalyvių vardus. Rodėsi, 
kad tas viskas vyko Kaune, prie 
muziejaus.

Pirmininkas Pocius padėkojo 
svečiams už suteiktą progą pa
matyti taip gražią chicagiečių 
veiklą ir pakvietė visus prie už
kandžių. Priminė, kad Balfas 
neturtingas, tai užkandžiai vi
siems kainuos po doleriuką.

Kai kurie svečiai iš Chicagos 
Lietuvių klube pirmą kartą, tai 
turėjo progos daug ką pamatyti. 
Jie visi pasirašė į “Aukso kny- 
ara”. žvalgas

— In~. Česlovas Butnis prieš 
eilę metų įsikūrė savo namuo
se >— 740 -2nd Street, Miami 
Beach, Fla., tel. 305, 534 - 7039.

— Lietuvių Teisininkų Drau
gijos centrinių organų rinkimai 
vykdomi korespondenciniu bū
du. LTD filtro Valdybon ir 
Revizijos komisijon kandida
tais išstatyti teisininkai iš Čika
gos, Garbės Teismui — iš Cle- 
velando, Ohio. Kandidatus pa
kvietė ir jų sutikimus gavo 
LTD Centro Valdybos pavesti 
kolegos teisininkai. Rinkimų 
komisija sudaryta Clevelande, 
Ohio iš teisininku: A. Gailiu- 
šio — pirmininko, L. Leknic- 
ko —sekretoriaus ir J. Mockaus 
— nario. Adresas: L. Leknic- 
kas — 3142 Redwood Rd., Cle
veland, Ohio, 44118.

Good salary & working conds. 
Shorthand and lite office work. 
Fulton Mkt. area. 1 girl, office.

Good transportation. Call 
243-2595

REIKALINGA PATIKIMA ŠEIMININ
KĖ. Gyventi vietoje, 5 dienas savai-, 
tėję privačiame kambaryje su TV,? 
šiaurės vakarų apylinkėje. Du mo i 
’nykios amžiaus vaikai. Susikalbėti ] 
angliškai. Dėl algos susitarsime. Re- | 
komendacijos reikalingos. Geri namai 

tinkamam asmeniui.
Tel. 525-4442 po 6 vai. vak.

APDRAUDŲ

YOU
hsffvncss Agent

scsevzs you WST

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

SIUNTINIAI I LIETUVA
IR KITUS KRAŠTUS

■N PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūniname paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

KEY’ PUNCH OPERATORS 
Need extra cash?

Part time positions open for 1st and 
2nd shift. Set your own hours. 

Top pav. free- coffee. 
CALL RICH, 337-6762

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St 

GA 4-8654

NOTARY. INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE 

Tel. CL 4-7450

2022. W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. 4 5-9209

■4 

į
I

-■

$5.00
S3.00
$2.00

— Adv. Charles P. Kai akys 
sunegalavo. Gavęs vaistų, pa

pūto dideli skausmą, turėjo 
skubėti i ligonine, kad ištirtu 
atsiradusio skausmo priežastis.

5.
6.

i.

$12.00
$4.00

SL$0

— A. Čepulis, gyv. 3548 So. 
Emerald, LA 3-1387, pildo tak
sų lakštus ir atlieka kitus žmo
nėms reikalingus patarnavimus.

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS H t., 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAšiAI, 246 psl........................ ......... ......
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl..................
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl.................................................
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl..........
J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl............ . ..................................................................
Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai. 207 ir 225 psl.... .......... S2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl...................................

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. .... ............................. ..... ............................

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ....... ..... -..........
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANiYS, 158 psl., minkštais

viršeliais S2.00, kietais ........................................... _...
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. .... ........... ..
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl........................
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ............. .
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl..........
18. Kip-’s Bielinis, TERČRO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl.................. ................... . ..... .. ....................... ........
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai................................................... ..........................
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl..............
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl..............

$3.00
$5.00
$2.00

— Dariaus - Girėno Ameri
kos Legiono Aux. 271 narius,

— Šiuo metu spausdinamas 
sekantis Sėjos N r. 4 (107), M. 
Morkūno spaustuvėje, skiria
mas išimtinai Mykolui Sleževi
čiui prisiminti ir pagerbti jo 
mirties 30 metų sukakties pro
ga. ši Sėjos laida bus dides
nės apimties, viso 92 pusi. Jo
je tilps aprašymas M. Seževi- 
čiaus minėjimo Čikagoje ir 
šiame minėjime pasakytos kal
bos: Lietuvos Generalinio 
Konsulo dr. P. Daužvardžio, 
L. Šmulkščio, inž. A. Novickio, 
adv. dr. jur. G. Gedvilos. 
Spausdinami Įdomūs p. Domos 
Šleževičienės prisiminimai, ku
riuos gražiai užrašė dr. Vanda 
Sruogienė. Apie M. Sleževičių 
rašo: A. Sugintas straipsnyje 
Bendrojo darbo bare, A. Valuc- 
kas — Praeities perspektyvoje, 
K. Škirpa — Lietuvių demok
ratijos vadas, adv. J. Našliū- 
nas — Mykolas Sleževičius, E. 
Kardelienė — Teatro mylėto
jas, M. Mackevičius — Jaunuo-

MEDŽIO
DARBININKAI

GALINTIEJI MAŠINOMIS 
PADARYTI REIKALINGAS 

DALIS
GARANTUOTAS NUOLATINIS 
IŠTISU METU DARBAS 
NĖRA ATLEIDIMŲ 
NEMAŽINAMOS ALGOS

Nebūtina anglų kalba,
čia turime žmonių, kurie gali išversti.

Kreiptis asmeniškai i
Mr. KRASICKI

9

s 
e

HARP FACTORY
1423 W. LAKE ST.

MAINTENANCE MECHANIC
Food processing plant. S. W. side. 
Good working cond. Top pay. Perm, 
employment. Paid vacation, hospital, 
health, life and accident insurance 

included.
Call 523-5000

CALI PORN IA
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. V! 7-9327

Greimas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
s^vvbiu pirkimas - pardavimas. He to 
sioie kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai. income tax ir įvairus kiloki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5-^-8.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

LEO'S SINCLAIR SERVICE
Leenas Fn nckus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos — 
(Standartinės ir Automatinės) 

ir motorų remontas. — Towing.
5759 So. WESTERN AVE.

TeL: PR 1-9533

IIIIHIBnniHIIKIIV

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimai Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
T*lu REpvblIc 7-1941 

fiSSIJIIIilBKOSIKIKfiKt

A. A U INSURANCE & REALTY

Šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

$1.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

$6,00
$3.00

UGHT

AVERAGES:
JAN. 15-FH. 15

Oro biuras pranašauja vasario pirmai pusei gan lietingu or4 Florido
je ir kitose pietinėse valstijose bei šiaurės vakaruose.

menės draugas, S. Baltūsis — 
Mykolas Sleževičius teismuose, 
dr. P. Mačiulis — Užsienio rei
kalų ministeris. Be to, išspaus
dinti a. a. Jono Kardelio atsi
minimai apie Mykolo Sleževi
čiaus atsišaukimo platinimą 
1919 m. rusų kontroliuotame 
Zarasų krašte ir atsiliepimai, 
apie M. Sleževičių jo bendra
darbių: Dr. K. Griniaus, A. 
Stulginskio, K. Ališausko, Z. 
Jonyno, S. Kairio, M. Krupavi
čiaus, K. Musteikio J. Pajaujo, 
R. Skipičio. L. šimučio, Z. To- 
liušio, M. Vaitkaus. Sėjos ad
ministracija — J. Urbelis, 1649 
No. Broadway, Melrose Park, 
Illinois. 60160* tel. FI 44 — 9033.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVI
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"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūsiu namo apšildvmo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stosų rinas (gutters). . Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO. ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

(Currency Exchange įstaigoj 
Pigus automoblllv draudimai.

Brangenybei, Laikrodžiai Dovinei 
visoms progoms

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

Uf 1 t f-L J t t .t.-t

AMERICAN
TRAVEL SERVICE

NAUJIENOS" KIEKVIENO

WALTER RASK, prezidentai
9727 So. WESTERN AVE.,

Chicago, IIL 6064X Tol. 238-9717
Pardavinėjame lėktuvų. laivu, trau
kinių bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus J visus pasaulio kraštus. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų porą mėnesių 

praleisti Lietuvoje pas gimines.

UAKbO ŽMOGAUS
DRAUGAS IR BIČIULIS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




