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LIETUVOS TELEVIZIJA IR RADIJAS
Lietuvoje veikianti televizija bei radijo siųstuvai dar negali 

patenkinti partijos reikalavimų, svarbiausia, kad ne visi Lietu
vos gyventojai gaii sekti televizijos ar radijo programas. Tai pa
aiškėjo iš Transporto ir ryšių komisijos posėdžio vadinamoje 
Aukščiausioje Taryboje, Vilniuje. Pagal “Tiesą” esama dar trū
kumų techninių priemonių srity. Lietuvoje šiuo metu veikia penki 
vidutinių bangų ir 10 ultratrumpų bangų radijo siųstuvai. Vi
dutinėmis bangomis transliuojama dvi respublikinės (t. y. Lietu
voje paruoštos) programos, o ultratrumposiomis bangomis per
duodamu viena sąjunginė A iš Maskvos) ir viena respublikinė pro
grama. Pripažinta: vidutinių bangų siųstuvai dar nepakankamai 

’ galingi ir todėl respublikinė radijo programa blogai girdima Lie- 
p Auvos šiaurės rytų bei šiaurės vakarų zonose, o Kaune, Klaipėdoje 
h 'ir Šiauliuose blogai girdima ir maskvinė radijo programa.
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Televizijos siųstuvai blogai 
- - perduoda spalvotas televizijos 
' programas. Numatyta stiprinti 

radijo siųstuvų galingumą bei 
gerinti televizijos programos 
perdavimo kokybę. Planuojama 
statyti televizijos siųstuvus 
Anykščiuose, Klaipėdoje ir Vil
niuje,, galvojama ir apie stere
ofoninių laidu transliavima ul
tratrumpų jų bangų siųstuvais.

; ; ‘ .* (E)

Ar kultūringi . 
mūsų studentai?

Lietuvoje svarstomas klausi
mas; ar lietuviai studentai kul
tūringi? G. Tusytė “Komj. Tie
soje” pateikė Įdomių ginčų ir 
nurodė, kad kultūra neišmoks
tama, bet į^amazlfteigia,’ kad 
dai giau kaip pusė Lietuvos stu
dentų savo laisvalaikiu pašitėn- 
ka nesudėtingas meno rūšis (ki
ną, estradą, t. y. lengvo pobū
džio koncertus ir televiziją), tuo 
tarpu prie sudėtingų meno rū
šių (muzikos, dailės, teatro) 
linksta tik labiau subrendusios 
asmenybės ir jų — mažiau.

Autorė pažymi, kad dvasinę 
kultūrą sudaro ne tik meno kūri
niai, bet ir papročiai, moralė, 
ideologija. Pasirodo, pagal Tu
sytę, žmogų perauklėti — sun
ku. Ti pateikia būdingą statisti
ką: vienoje Lietuvos aukštojoje 
mokykloje tik 25-27 proc. stu
dentų yra išstudijavę 1-2 mark
sizmo klasikų kūrinius, (mūsų 
pabr. — Red.), o tuo tarpu re
komenduojama paskaityti ma
žiausiai po dešimt.

Ti teigia, kad studentų kultū
ros problemos negalima suvesti 
i koncertus, spektaklius ir lais
vo laiko stoką. Esą, kaip tokie 
žmonės “kuria” kultūrą, matyti 
iš studentų, kurie dideliame mie
ste pradeda aklimatizuotis nuo... 
restoranų.

Daroma išvada, kad studentui 
tapti kultūringu nelengva, bet 
galima. Tik nereikia, pasak Tu
sytės, kultūros matuoti peržiū
rėtų spektaklių, girdėtų koncer
tų skaičiumi, sijonų ilgiu, kelnių 
platumu. Studentas esąs suau
gęs žmogus ir iš jo reikalaujama, 
kaip iš suaugusio. Taigi, atrodo, 
kad tas žmogus daugiau rūpin
tųsi ideologija, marksizmu, na, 
ir skirtų daugiau dėmesio mark
sizmo klasikams... (E)

IBIZA. — Ispanijos keleivi
nis lėktuvas su 104 asmenimis 
atsimušė Į kalną ir sprogo, visi 
keleiviai žuvo.

WASHINGTOXAS. — Ame
rika susitarė su maža Bahrain 
valstybėle Persijos Įlankoje dėl 
karo laivyno bazės vienoje jos 
saloje. Bahreiną anksčiau val
dė Britanija, kuri leido ir Ame
rikai laikyti Bahraine kelis karo 
laivus. Jie ir toliau ten liks, Bah- 
rainui sutikus išnuomoti buvusią 
britų bazę Jufir.

' IŠ VISO PASAULIO♦
ČIKAGA. — “Sun Times” šeš

tadieni paskelbė Tono Jasaičio 
laišką, kuriame jis klausia: “Ka
da Lietuva bus laisva?” Auto
rius, priminęs, kad bengalai su 
Indijos ir sovietų parama laimė
jo laisvę, o ta pati Sovietų Są
junga okupavusi laiko Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.

BELFASTAS.'— šiaurės Ai
rijoje sprogimas sugriovė na-*, 
mus, Į kuriuos Įėjo britų karei- į 
viai ieškoti sprogmenų. Sužeisti 
22 asmenys, jų tarpe 8 karei
viai, 7 vaikai.

LONDONAS. — Iš Maltos Į 
Britaniją jau sugrįžo 5,000 bri
tų kareivių šeimų narių.

TOKITO. — Kinija pripažino, 
kad ji penktadieni išbandė dar 
vieną atominę bombą, jau 12-tą 
savo- bandymu ’šerijoje.-*?-a /_•

HONG KONGAS. -L Buvęs 
britų keleivinis laivas “Queen 
Elizabeth”, kurį nupirko turtin
gas kinas Hong Konge, užsidegė; 
ir vakar dar, siautė, smarkus 
gaisras. Laivas buvo pertaisomas 
Į plaukiojantį universitetą.

ČIKABA. — Čikagos; moky- 
tojų unijos vadas Desmond pa-, 
skelbė, kad jo unija šią savai
tę svarstys ar išeiti Į streiką, ar 
— ne. .. , L ,

Buvęs prezidentas 
namų arešte

KARACHI. — Pakistano vy
riausybė uždėjo ant buvusio pre
zidento Yahya Khan ir buvusio 
kariuomenės štabo viršininko 
Abdul Hamida Khan namų areš
tą. Tas padaryta ginant Pakis
tano valstybės ir liaudies intere
sus, skelbia valdžia.

Keli valdžios* žmonių pareiš
kimai anksčiau skelbė, kad bu
vęs prezidentas turėtų būti tei
siamas už 1962 metų konstituci
jos atšaukimą, už praradimą 
Rytų Pakistano ir už karo pra
laimėjimą prieš. Indi ją.

Bukovskio žodžiai
MASKVA. — Užsienio kores

pondentai gavo pilną tekstą, Vla
dimiro Bukovskio pareiškimo 
teisme, kuris jį nubaudė 12 me
tų kalėjimo, darbo stovyklos ir 
ištrėmimo bausme. Bukovskis 
pareiškęs: “Mane nubausdama, 
valdžia nori išgąsdinti kitus, ku
rie bando papasakoti pasauliui 
apie valdžios nusikaltimus. Re
žimas nori pasirodyti pasaulio 
akyse švariu prispaustų žmonių 
gynėju. Tis nenori skalbti savo 
nešvarių baltinių viešai. Mūsų 
visuomene vis dar serga. Ji ser
ga baime, kuri yra likusi iš Sta
lino teroro dienų. Tačiau visuo
menės dvasinis atgimimas pra
sidėjo ir jau neįmanoma jo su
stabdyti. Nežiūrint kiek kartų 
man teks eiti į kalėjimą, aš ne-

McDonnell Douglas Įmonės konstruktoriai jau pastatė Skylab — pirmą erdvės laboratoriją, kurią 
amerikiečiai bandys iškelti į žemės orbitą. Šioje stotyje bus sandėliai, darbo ir poilsio kambariai 

bei jvairiįi aparatu kabinetai.

PAKISTANO LĖKTUVAS BENGALIJOS 
VAD| RAHMAN ATGABENO Į LONDONĄ

LONDONAS. — Pakistano kalintas ir paleistas bengalų va
das, šeikas Mujibar Rahman specialiu lėktuvu iš Pakistano at
skrido į Britaniją,, kur pasimatė su premjeru Heath ir kall>ėjo 
televizijos spaudos konferencijoje. Rahman ragino viso pasaulio 
valstybes pripažinti Bengaliją. Jis padėkojo visiems, kurie l>en- 
galams padėjo atgauti laisvę: Indijai, Sov. Sąjungai, Lenkijai,

AA1ERIK0S - JAPONIJOS DERYBOS
SAN CLEMENTE. — Pasibaigus Japonijos-Amerikos pasita

rimams, paskelbtame komunikate sakorrfa, kad abi Valstybės ben
dradarbiaus toliau, nes jų artimi ryšiai yra svarbūs Azijos taikai 
ir pastovumui. Azijos politikos klausimais abi valstybės periodiš
kai tarsis, tarp abiejų sostinių bus Įvesta “karšto telefono” linija. 
Okinavos salos sugrąžinimas Japonijai bus baigtas šiais metais. 
Iki gegužės 15 d. visi Amerikos atominiai ginklai, dujos ir bakte
riologinio karo ginklai bus iš Okinavos išvežti.

Iš pareiškimo aišku, kad pre
kybos klausimai liko, neišspręsti 
ir derybos šią savaitę bus tęsia
mos Washingtone. Japonai de- 
rybosė kiethi laikėsi ir nesutiko 
dubti* Atnėnkoš prekėms 'ptrVi-' 
legijir.' " •'f><■'- • * = -

Japoriijos premjeras' Sat6;'pa- 
reįške"spaudai, kad jis nepakvie
tė .prezidento Nixono į Japoniją. 
Jis nenorįs daryti toš pačios klai
dos, kurią padarė buvęs premje
ras Kishi, Šato brolis. Jis pa
kvietė Į švečiūš'-prezidentą Ei- 
senhowen, tačiau kairiųjų' stu
dentų demonstracijos vėliau pri
vertė tą vizitą atšaukti.' ‘Šato 
pareiškė, kad Nixonas yra buvęs 
Japonijai labai geras, todėl jam 
turi būti garantuotas šiltas pri
ėmimas. šiuo metu'tokio priė
mimo garantuoti dar negalima.

Japonijos premjėras darė Įs
pūdį, kad jis laimėjo, ką norėjo 
laimėti. Jam toks laimėjimas 
reikalingas vidaus politikoje, Ja
ponijoje. Vis dažniau kalbama, 
kad Šato dar šiais metais iš 
premjero vietos pasitrauks. Se
kantis premjeras tada pradėsiąs 
naują politiką Kinijos atžvilgiu; 
Jau šiandien Kinija yra didžiau
sias Japonijos prekybos partne
ris. '" \

Japonijoje didelį nepasitenki
nimą sukėlė slaptų dokumentų 
paskelbimas Amerikos spaudoje. 
Jų tarpe yra Amerikos ambasa
doriaus įspėjimas prezidentui Ni- 
xpnui, kad Japonija gali pradė
ti gaminti" atominius ginklus, 
jei Amerika padarys Kinijai per 
daug nuolaidų. Vienas japonų 
profesorius pasikalbėjime su 
JAV ambasadoriumi pataręs 
Amerikai duoti Japonijai dau
giau politinių sprendimų laisvės. 
Visi tie pasikalbėjimai buvo pa
skelbti kolumnisto Anderseno 
Amerikos spaudoje. Jei Japoni
ja nutartų apsiginkluoti atomi
niais ginklais, ji atomines bom
bas turėtų per metus laiko.

Policija ieško 
“Weathermen”vadu

ČIKAGA, i- Policija išaiški- 
noj kad.tuo metu, kad Čikagoje 
vyko< SDS. (Students f or a De
mocratic^' Soči ety).- L. konvencij a, 
1970. m.' gruodžio mėn., tuo .pa
čiu laiku buvo .išnuomotas butas 
Arlington- PI., kuif išnuomavęs 
vyras -užsisakė dviejuose.bahkuo 
se ir seifo dėžes.' FBI ieško Ame
rikoje visos eilės tos organiza
cijos narių, kurie -atskilę nuo 
SDS, ■ sudarė .savo smurtu pa
grįstą ..Weathermen sekciją.

Pai eškomų tarpe kėl i j au - yra 
nusikaltę anksčiau ir dabar slap
stosi.. 'Kiti ieškomi apklausinė
jimui ryšium su devyniuose ban
kuose padėtomis bombomis. Įdo
mus faktas, kad paieškomų są
raše iš 16 asmenų dauguma pa
vardžių yra aiškiai žydiškos, 
nors šio fakto didžiojoje spau
doje greičiausiai niekas nepaste
bės. ? FBI ieško Ronald Fliegel
man, ’ Leonard Handelsman, Mi
chael Spiegel, Mark Rudd (Rud
nicki), R. Roth, M. Jaffe, J. Ja
cobs, L. Weiss, J. Fuerst, K. 
Boudin, B. Dohrn, W. Ayers, G. 
Wilkerson, J. Jones, H. Machtin- 
ger ir C. McCullough.

atsisakysiu savo Įsitikinimų ir 
skelbsiu juos visiems, kurie ma
ne girdės. Aš kovosiu už tiesą 
ir teisingumą.

Po šių žodžių Bukovskis buvo 
išvestas pradėti ilgos sunkios 
bausmės.

Illinois valstijos prokuroras Edward 
Hanrahan pasiryžęs: vėl kandidatuoti 
iiy moty rinkimuose į prokuroro vie
tą, ners demokraty partija atsisakė 

jį nominuoti.

Mes neleisime
Rusijai snausti

Detroito dlienraštis “Detroit 
News” 1971 m. gruodžio 22 d. 
įdėj o Donald P. O’Connor platų 
straipsnį, pavadintą “Lietuviš
ka kalėdinė eglaitė skelbia lais
vės viltį”. Straipsniui mintį ■— 
medžiagą pateikė Southfield, De
troite, Viešojoje Bibliotekoje bu
vusi pastatyta Kalėdų eglaitė 
su lietuviškais -papuošimais — 
šiaudinukais.Jiė kt. Nurodyta, 
kad eglaitę papuošė Uršulė As- 
trienė, iš Grand Rapids. Ta pro
ga dienraštis antrojoje straips
nio dalyje pateikė pasikalbėji
mo su Vliko pirmininku dr. J. 
K. Valiūnu mintis. Jis Detroi
te lankėsi VĮiko Seimo metu.

Dienraštis papasakojo apie 
VĮiką, jo veiklą, apie pirminin
ką dr. Valiūną,, kuris korespon
dentui nurodęs Į dviejų kuni
gų, Zdebskio ir Bubnio, nutei
simą. Valiūnas kalbėjo: “Mes 
kovojame su rusais nenaudoda
mi smurto, teise pasiremdami. 
Tačiau mūsų tauta vis dar pasru
vusi krauju”. Valiūnas dar pa
žymėjo, kad lietuviai ir toliau 
kovosią, skleisią pasauly objek
tyvią. informaciją, be to, nau
dosią savo rinkiminę galią bei 
ūkinį pajėgumą.

Dr. Valiūnas nurodė į jo vyk
dytas keliones pasauly ir pabrė
žė: “Mes norime paveikti visas 
J. Tautos atstovaujamas vyriau
sybes reikalauti iš Sovietų Ru
sijos, kad ji Baltijos valstybes 
išlaisvintų iš kolonializmo varž
tų. Amerikiečiai turėtų supras
ti Sovietų Rusijos agresyvumą 
ir jos siekimus JAV-bes pavers
ti antraeile valstybe...” Paga
liau Vliko pirmininkas teigė, 
kad Vlikas, atstovaująs 3.1 mil. 
gyventojų, kovos tol, kol Lietu
va taps suvereni valstybė. Jo 
žodžiais, “Mes neleisime . Rusi
jai snausti...” . (E)

LOS ANGELES. — Juan Var
gas, žuvęs automobilio katastro
foje 1969 m. paliko vieno mili
joną dol. turtą. Po jo mirties 
paaiškėjo, kad jis per 24 metus 
turėjo dvi šeimas, abi Los An
geles mieste. Būdamas biznie
rius ir importo įmonės savinin
kas jis daug važinėdavo. Jis 
taip mokėjo suorganizuoti savo 
gyvenimą, kad laiko užtekdavo 
abiem namam, abi jo žmonos nie
ko neįtarė. Teismas, svarstęs 
palikimo bylą, nusprendė Var
gas milijoną padalinti lygiai 
abiem žmonom.

Britanijai ir Prancūzijai.

; .Buitinis 
aptarnavimas

Buitinis aptarnavimas šių die
nų Lietuvoje, ‘ jo kokybė tebe
kelia nepasitenkinimą ir juo be
sinaudojančių, net ir valdžios pa
reigūnų tarpe, j Netobulu aptar
navimu susirūpino ir Gyventojų 
buitinio aptarnavimo “ministeri
jos” pareigūnas A. Minkevičius.

Paaiškėjo, kad per pastaruo
sius penkerius metus Lietuvoje 
buvo pastatyta 17 skalbyklų ir 
cheminių valyklų... Bet... jų vis 
nepakanka. .Tai liudija ir šie 
žodžiai: “Jeigu būtų pakanka
mai skalbyklų ir jos tvarkingai 
dirbtų, kiekviena .šeima ir pir
miausiai— moterys sutaupytų 
daug brangaus laiko”. Pasirodo, 
skalbyklos aptarnauja tik apie 
30-35 proc. gyventojų, kitais žo
džiais, du trečdaliai negali pasi
naudoti viešų skalbyklų aptar
navimu. Skalbyklų labai trūks^ 
ta Kaune ir Klaipėdoje, o dešim
tyje rajonų visiškai nėra mecha
nizuotų skalbyklų. Tebetrūksta 
ir lengvųjų automobilių taisymo 
įmonių.

Būdinga,' kad gyventojai daž
nu atveju nepatenkinti rūbų 
siuvyklomis. Vilniuje atlikus 
apklausinėjimus gyventojų gar
derobo srity, paaiškėjo, kad 45 
proc. miesto gyventojų ir apie 
27 proc. kaimo gyventojų siūdi- 
nosi tik puošnius drabužius, o 
kitus pirkosi parduotuvėse, net 
58 proc. miesto ir 66 proc. kai
mo gyventojų esą nepatenkinti 
rūbų siuvyklose esamu medžia
gų pasirinkimu arba siuvimo ter
minais. " (E)

Kalinių skundas
Devyni sovietų politiniai kali

niai ir jų tarpe Simas Kudirka 
reikalauja pagerinti sąlygas^pri- 
verčiamo darbo stovykloje ir ti
kisi Tarptautinio 7au>K)jo 
Kryžiaus pagalbos — ig1..j tu
rinio žinią 1971 rri. gruodžio 31 
d. paskelbė “The New York 
Times” dienraščio koresponden
tas Maskvoje T. Shabad. šešių 
puslapių mašinėle rašytoje pe
ticijoje kaliniai pareiškė: sus’r- 
gę stovyklų įnamiai verčia: ii 
dirbti, kaliniai negauna pakan
kamo maisto davinio, gi tie, ku
rie pasiryžta vykdyti bado strei
kus, patenka į vienutes ir jie 
įvairiu būdu baudžiami. Kali
nių prašyme pavaizduota padė
tis Potmos stovykloje, apie 200 
mylių į pietryčius nuo Maskvos. 
Peticijoje pažymėta: “Stovyk
lose laikant kalinius, siekiama 
juos palaipsniui paversti negal
vojančiais bei paklusniais gy
vuliais, sutinkančiais viską at
likti”.

šio skundo-peticijos nuorašai 
Maskvoje buvo išdalinti »Vakarų 
spaudos atstovams. Tai jau ant
ras, 1971 m. gruodžio mėn. pa
teiktas sovietų kalinių skundas. 
Pirmasis buvo nukreiptas j so
vietų Aukščiausiąją Tarybą ir 
j J. Tautų Žmogaus Teisib Ko-

Bengalijos atstovai Londone 
pareiškė, kad Pakistano karinis * 
teismas buvo nuteisęs Rahmaną 
pakarti gruodžio ,15 d., kada In
dijos kariuomenė artėjo prie 
Daccos. Rahmaną išgelbėjęs jo 
kalėjimo viršininkas, paslėpęs 
šeiką savo bute* ir Įrodęs parei-- 
gūnams, kad RahmanasĮ jau pa- .' 
kartas ir palaidotas. Tuo-tikslu ■ 
kalėjime buvusi iškasta’ duobė 
ir sudaryti klastoti “bausmės 
įvykdymo dokumentai.

Klausimas,, kodėl Rahmanas 
atskrido Į Londoną, o nevyko 
tuoj į Dacca. Jis sako, kad to
kia buvusi jį kalinusio Pakista
no valia. Kiti galvoja, kad Rah
manas, kuris yra paskelbtas Ben
galijos prezidentu, nori gauti 
Bengalijos pripažinimą iš Brita
nijos. Manoma, kad Daccoje 
Rahmaną pasitiks milijonas žmo
nių.

Protestai Indijai
WASHINGTONAS. — Ame

rika pateiškė protestą Indijai už 
pilnų diplomatinių santykių su 
Šiaurės Vietnamu užmezgimą. 
Indija iki šiol turėjo Hanojuje 
ir Saigone tik konsulatus, o da
bar Indija Hanojuje turės am
basadą.

Saigono vyriausybė pareiškė, 
kad ji nebeįsileis Indijos dele
gatų Tarptautinėje Kontrolės 
Komisijoje. Indija buvo jos na
riu kartu su Kanada ir Lenkija. 
Indija buvo iki šiol laikoma neu
tralia valstybe Vietnamo kon
flikto atžvilgiu, tačiau dabar ji 
neutralumą prarado', sustiprin
dama ryšius su šiaurės Vietna
mu.

Venecueloje
Lietuvių Bendruomenė Vene

cueloje, kaip matyti iš Venecu- 
elos įvairių įstaigų raštų, lai
koma “Communidad Lituana” 
— Lietuvių Bendruomene. Ne
seniai, 1971 m. lapkr. 25 d. Ve- 
necuelos Vidaus Reikalų Minis
terijos Pilietybės ir Užsieniečių 
Departamento Direktoriaus su
rengtame pobūvyje dalyvavo ir 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vai: inž. Vladas Venckus (jis 
yra ir Vliko atstovybės pirmi
ninku), dr. J. Klovaitė. dr. P. 
Dambrava, B. Domeikienė, inž. 
Guiga, H. Gavorskis, stud. R. 
Klova.

Pobūvyje dalyvavo ir pats Vi
daus reikalų ministeris dr. Lo
renzo Fernandez, prezidentinis 
kandidatas 1973 metams. (Pa
žymėtina, kad 1973 m. rinki
muose turės teisę balsuoti apie 
300,000 naujųjų Venecuelos pi
liečių). (E)

siją. Gruodžio 30 d. Vakarus 
pasiekusioje peticijoje pažymė
ta, kad 30 kalinių Potmoje 1971 
m. gruodžio mėn. pradžioje vyk
dę trijų dienų bado streiką ir jų 
tarpe buvęs Simas Kudirka. Vi
si jie buvo nubausti kalinimu 
vienutėse ir jiems atimtos kai 
kurios lengvatos, pvz. leidimas 
lankytis giminėms ir teisė per 
metus gauti vieną pakietą. (E)



i. psk. MYK. MAKSVYTIS

lETUVlU

1972 m. VIII-ji metai

tina W

— v. v. senj. Algiui Ankui, 2616 W. 69 St., Chicago, Ill. 60629. 
TeMonas 776-3507

LJS Gintaro Korporacijos 
v * •
žinios

Praėjusiuose Korp! Gintaras 
Valdybos rinkimuose korporan- 
tai išsirinko naują valdybą, ku
rios kadencija yra vieni metai ir 
kuri pasiskirstė pareigomis se
kančiai: senjore D. Lukušiūnai
te —pirmininkė, snj. L. šlenis 
kančiai: senjore D. Lukošiūnai- 
— laivūnė, sjr. J. Butkus — tė
vūnas ir sjr. A. J. Ankus — sekr.

Korp! Gintaras veiklos pla
ne artimiausiu laiku numatyti 
šie Įvykiai: dar šį mėnesi — 
jaučio kepimo subuvimas, Va
sario mėnesyje — korporacijos 
narių sueiga ir dailininko V. Pe
travičiaus dailės parodos rengi
mas ir pristatymas. Tikslios 
datos ir valandos bus vėliau pa
skelbtos spaudoje.

Korp! Gintaras naujoji Val
dyba laike savo sueigos Menės 
salėje, 1971 m. gruodžio mėn. 
18 d., pateikė gausiai susirin
kusiai publikai įdomią progra-

mą, kurios metu šios korporaci
jos garbės filisteris sjr. A. An
tanaitis su “Antro Kaimo” ak
toriais pravedė lietuvės moters 
analyzavimą temoje “Lietuvė 
moteris išeivijos romanuose”.

Po paskaitos ir trumpų sceni
niu ištraukų sekė nemažai už
klausimų ir diskusijų. Tenka pa
žymėti, kad sjr. A. Antanaitis, 
pats būdamas visų mėgiamas 
aktorius, pasižymėjo temos nuo
dugniu išgvildenimu ir tinkamu 
sceniniu pristatymu, kas, visuo
se dalyviuose paliko stiprų įspū
dį.

Žinios iš
Tunto

Kapt. Kukučio budžių įgula 
ir Vaivos Laivas ruošia žiemos 
slidinėjimo išvyką į Devils Head 
Kalnus, Wisconsin. Išvyka Įvyks 
sausio 29-30 dienomis. Slidinė
jimo išlaidas dalyviai turės pa
dengti patys.

Devils Head Mountain yra nau-

Ant nedidelio plausto du vyrai artinasi prie didelio keleivinio laivo. 
Vyrai su ilgomis kartimis plaus sunkiai prieinamas laivo vietas.
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YRA GERIAUSIA DOVANA
vyresnieji Amerikos lietuviai- Juozą Adčmaių - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
lios šerno gyvenimą. Jiems bits jdoniu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
gąietų žiemos pasLkaitymamsj.aupirkfi, Antano Rūko para
šytą’Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas'jį atsimena ir pa- 
žlttcijbr o naujiesiems ateiviams, ja tinimui, rašytojo A. 
Hūfcv/lengvas,:.vaizdus gražią..įūeratūririe forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie- 
stūiĮjų gyvenimuiir jų-kieta, ideologine .veikla.

’ Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENTMAS, 
Juozo. Adomaičio - Set 'io gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių IstorijesjOraųgija^ Chicago, 1962 m. 206 psl.;

2 dot.
GAUNAMA --‘NAUJJENŲ” administracijoje

0

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte.

‘ APie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės

i . /?/ Skrajojo po laukus...
S. Petersonienė

5* i:-* ■ * - ‘ • --

Poezija »r pasakos yra vaikų niegslami ne mažiau kaip žaidimai

I

jai pastatyta žiemos sporto ir 
slidinėjimo pramogos vietovė. Ji 
skaitosi viena iš didesnių (ver
tical drop) visame Amerikos vi- 
durvakarių žemyne ir turi slidi
nėjimo kelius iki 4,000 pėdų il
gio. Pati vieta randasi apie 220 
mylių nuo Čikagos miesto, prie 
Merrimac miestelio, . Wiscon- 
sine.

Dėl informacijos ir registra
cijos skambinti J. Butkus, 376- 
6256 nuo 6:00 vai. vakaro.

Parašu rinkimas
V

Čikagos Lietuvių Jūrų Skau- 
tija uoliai ėmėsi iniciatyvos rink
ti parašus prezidento R. Nixono 
peticijai. Dar prieš N. Metus 
j. psk. A. Butkevičius, Liet. Jū
rų Skautijos* Vadi jos vicepirm., 
nuvyko i liet. Alto būstinę Či
kagoje ir, gavęs reikiamą skai
čių blankų, išdalino atskiriems 
LJS-jos nariams, o taip pat LJS 
rėmėjams-prekybininkams para
šų surinkimui.

“Baltijos Jūros” Tunto Vadija

Poezija »r pasakos yra vaikų niegslami ne mažiau kaip žaidimai ai 
Krykštavimai. -Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:
į 1. N: Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY

NUKES, 34 'psL su 8 apsakymėliais iš vaikų, pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol

- / ...♦į ’ 2. Vendą Frankiene-/Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. /Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus leidinys. $1,50.
5 3. A. Gtedrrvs, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 

kėvičiaus iliustruota, 130 psL,
4. Stase Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUME. 17 eilėraščių, kaip 

' pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Žemėje. Labai gražus leidinys,
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dot

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 113 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. DaiL 
Vi Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.
/’•7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 

saikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota daiL Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

8. Jonas Valaitį SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, SI.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų, vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, puse žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.
| NAUJIENOS,

1739 Su. HALSTED ST\, CHICAGO, ILL. 60608.

Organizuojami plaukimo 
kursai

Kuomet žiemos sezono metu 
visi užsiėmimai gamtoje ir plau
kiojimai bei buriavimai su bur
laiviais savaime atpuola, Čika
gos Liet. Jūrų Skautijos “Bal
tijos Jūros” Tuntas turi gerą 
progą kitokiu būdu pasitarnau
ti mūsų jaunimui. Jau keli me
tai iš eilės šio jūrų skautų vie
neto vadovai žiemos metu pra
veda mūsų priaugančiam jauni
mui taisyklingo plaukimo kur
sus, šitaip praktiškai pašven
čiant savo laisvalaikius mūsų 
priaugančiai kartai kiekvieno 
sekmadienio popietėje.

Šiais metais taip pat neuž
ilgo prasidės tokie plaukimo kur
sai, kuriu metu vaikai bus mo
kinami taisyklingo plaukimo, 
nardymo, išsilaikymo ant van
dens bei vandens saugumo. Pri
imami abiejų lyčių vaikai nuo 7 
m. iki 14 metų amžiaus, nežiū
rint į jų betkokį organizacijų ar

sambūrių priklausomumą. Už
siregistravę vaikai bus paskirs
tyti Į 3 grupes r j pradedančiųjų, 
mokančiųjų plaukti ir pažengu
siųjų grupę.

Dėl laiko patogumo, šiemet, 
plaukimo kursai numatomi pra
dėti apie vasario 13 d., t. y. bent 
3 savaitėmis anksčiau, negu pe
reitais metais. Todėl jau dabar 
mūsų gerbiamieji tėvai yra in
formuojami ir kviečiami leisti 
savo' vaikus į šiuos plaukimo 
kursus, kad ateityje visi būtų 
ramūs, kad vaikai supranta sau
gumą prie vandens ir palaipsniui 
išmoks taisyklingai .plaukti.

Primename, jog tie vaikai, ku
rie užpereitąis ir pereitais me
tais tokius kursus lankė, kvie
čiami Įsirašyti i aukštesnes — 
mokančių plaukti ar pažengusių
jų grupes, už ką gaus, atitinka
mus pažymėjimus.

Nors šių plaukimo kursų ad
ministracija ir pats mokymas 
guli ant LĮS “Baltijos Jūros” 
Tunto Vadovų pečių, tačiau tam 
tikslui, kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet yra samdomas 
kompetetingas toje srityje in
struktorius, kuris po kursų bai
gimo, patikrinęs kiekvieno da
lyvio sugebėjimus, išlaikusiems 
išduos Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus specialius plaukimo 
pažymėjimus.

Tad Liet. Jūrų Skautijos Va
dovybė ragina ir kviečia gerb. 
tėvus registruoti savo vaikus 
kuo gausiau Į šiuos jaunimo 
plaukimo kursus, nes kuo dau
giau atsiras dalyvių, tuo išeis 
mažesnis mokestis, kuris numa
tomas nuo 10 iki 15 dol. už vaiką.

Dėl registracijos prašome 
kreiptis Į šiuos asmenis: j. psk. 
Julių Butkų, vakare, tek 376- 
6256, j. psk- A. Butkevičių — 
iš ryto, BI 7-6722 arba j. psk. 
•M. Maksvytį — 254-2664, pei' 
dieną.

Sekančio mėnesio šiose LJS 
žiniose patieksime dėl šių plau
kimo kursų papildomų informa
cijų.

Medžiaga
Jau iš senų senovės žmonės 

laivams statyti vartojo įvairiau- 
jsią medžiagą. Spėjama, kad pa-
, ti primityviškiausia plaukiojimo 
i priemonė buvo paprastas me- 
i džio rąstas. Vėliau kelis medžio 
rąstus surišdavo į plaustą. Dar 

| ir šiuo laiku Australijos ir Afri
kos bei Peru valstybėje gyve- 

i nantieji čiabuviai savo upėse ir 
; ežeruose vartoja plaustus iš me- 
j džio rąstų, kurių priekiniai ga- 
. lai jau nusmailinti, o varomajai 
. jėgai vartoja bures.

Vėliau, išskaptavus medžio 
rąstą, gavosi lyg ir dabartinė 
“canoe”, kurią daug lengviau 
ne tik valdyti, bet, jei reikia, ir 

| pernešti. Kuomet buvo sujung
ti du ar trys tokie išskaptuoti 
medžio liemenys, gavosi didelis 
pastovumas ir didesnio krovinio 
išlaikymas. Mūsų amžiuje iš jų 
išsivystė dabar labai paplitę ka
tamaranai ir trimaranai.

Šalia medžio laivų statybai 
amžių bėgyje buvo naudojama 
ir kita įvairi medžiaga, k. a. — 
nendrės, medžių žievės ir odos. 
Tačiau suradus rąstų supiovimo 
būdą ir pasigaminus lentų, lai
vų statyba pasistūmėjo stipriais 
šuoliais pirmyn. Iš tvirtų kieto 
medžio sijų finikiečiai, graikai, 
romėnai, o ypač nuo neatmena
mų laikų vikingai pasistatyda
vo stiprius tolimo plaukiojimo 
laivus, su kuriais pasiekdavo to
limiausius kraštus.

Didžiausia pažanga laivų sta
tyboje buvo padaryta, kai lai
vus pradėjo statyti iš metalo, 
geležies, plieno ir aliuminio. 
Paskutiniaisiais metais paplito 
laivai padaryti iš plastmasės' 
arba’ kaip jie vakaruose vadina
mi, fiberglasiniai. Tačiau dide
lių laivų jš tos medžiagos nega
mina. : ,

Medžiagos reikšmė laivų sta
tybai yrą nepaprastai svarbi, 
nes žiūrima į, įvairius tos ar ki
tos medžiągos ypatybes ir savu
mus. Viena gal svarbiausių me
džiagos ypatybių yra patvaru
mas.. ' " . . •/.

Aptariant kitus laivų statybos 
medžiagos savumus, reikia tu
rėti galvoje jos brangumą' bei

svorį. Didelį vaidmenį pasiren
kant medžiagą vaidina jo apdir
bimo galimybės, nes norint lai
vą statyti iš metalo, tuoj susi
duriama su metalo’ plokščių iš
lenkimo, suvirinimo ar specia
laus nitavimo problemomis ir 
įrankiais bei to darbo- žinojimu.

Jau nuo seniai laivų statybos 
specialistai suka sau galvas, kad 
kiekviena laiv<Z liemens (dug
no, šono ar denio) kvadratinė 
pėda būtų ir stipriausia pramu
šimo atveju, pigiausia Už kitas 
medžiagas, lengviausia savo svo
riu, patvariausia ilgiems varto
jimo metams ir — svarbiausia, 
kad būtų lengvai apdirbama ir 
be vargo į savo paskirtą vietą 
laive galėtų būti įtvirtinama. 
Taip pat žiūrima, kad sužalotas 
vietas lengvai, greit ir pigiai 
būtų galima pataisyti, kad ne
reikėtų brangių įrankių, bran
giai apmokamų specialistų.

Deja, iki šiol vartotos laivų 
statybai medžiagos neturėjo ir 
neturi tų visų gerųjų privąjumų. 
Į geriausiai pastatytą medžio 
laivą įsimeta specialaus puvė
sio grybelis ir laivas, kaip žmo
gus vėžio ėdamas, sutrūnija per 
trumpą laiką iki nebetinkamu- 
mo vartojimui. Tokio greito ir 
vis besiplečiančio puvimo apraiš
ka šiame krašte vadinama “dry 
rot”.

Į medinio laivo dugną taip pat 
įsiveisia įvairūs vandens kirmi
nai, kurie, misdami mediena, sa
vo stipriais raginiais dantukais 
sugraužia horizontaliai ir verti
kaliai stiprias laivo medines si
jas, ir laivas ne tik pradeda pro- 
dugną leisti į vidų- vandeni, J>et 
ir nustoja stiprumo. . Ypač vie
na rūšis tų kirminų, vadinamų 
teredais, yra labai pavojingi, ries 
jie laivo dugno siją graužia ne; 
horizontaliai, bet vertikaliai, kol 
pragraužia tūkstančius skylučių 
ir laivas prigeria, šita vandens 
kirminų rūšis- yra tikra pabai
sa visuose šiltųjų kraštų, van
denyse. - ■* /• -
i Kalbant apie kitas -medinio 

laivo neigiamas puses, reikia pa
sakyti, kad medinis laivas yrau 
lengvai sužalojamas užplaukus

iki vandens linijos ir yra, pa
lyginti, jautrus saulės ir kt. gam
tos įtakoms. Medinių laivų sta
tyba taip pat reikalauja gerų 
specialistų ir gero medžio, kuris 
yra brangus.

Kalbant apie metalinius lai
vus, randame irgi nemažai nei
giamų savybių, nes jie mėgė- t 
jams beveik neįmanomi pasi
statyti, yra sunkūs ir brangūs. 
Kadangi šiajs laikais tokie lai
vai turi visokių elektrinių apa
ratų ir instrumentų, tad nors 
ir silpna elektros srovė, nute
kėdama į vandenį ■ sukelia elek
trolizę ir galvanizacija suėda po 
vandeniu metalines laivo dalis 
daug greičiau, negu paprastos 
rūdys. Taip pat geležinio laivo 
pramušta vieta yra sunku užtai
syti.

Tenka pastebėti, kad iš fiber- 
glass’o padaryti laivai nepūva, 
nerūdyja, nebijo chemikalų ar 
elektrolizės, nedega, yra lengvai 
užtaisomi, taip pat beveik dau
gumos vandens graužikų nelie
čiami. Tačiau jie yra brangūs, 
mėgėjams sunkiai pasistatomi. 
Be to, toji medžiaga nevisai tin
ka didesnių laivų statybai.

Beieškant vis tobulesnės lai-, 
.vams statyti medžiagos, laivų 
statybos specialistai paskuti
niais metais .sėkmingai išvystė 
gelžbetoninių laivų statybą, nau
dodami lengvus geležies virba
lus, vielos tinklus ir paprastą 
mums žinoma cementą. Gelžbe
toninių laivų ypatybės prašoka 
bet kokį iki šiol žinomą standar- .

Keletas mūsų Liet. Jūrų Skau
tijos budžių, šį pavasarį, dirb
dami prie savo’laivų, kaimynys
tėje-pamatė milžiniškus laivo-, 
griaučius iš metalinių rėmų, apiJ 
pintus' skersai' ir išilgai su me
taliniais virbalais,' prie kurių vy
ras, viena moteris ir pora paaug- i 
lių raišiojo.ir tvirtino vielini tin-' 
klą. Paaiškėjo, jog viena vėitg-j 
rū kilmės šeima statosi sau šį į 
milžinišką dvistiebį burlaivį; ke-j 
čo . tipo, 67 pėdų ilgio. Su šiai 
šeima vėliau mūsų budžiai su-| 
sidraugavo ir net padėjo dviejų^ 
dienų bėgyje ant metalinių'griaut 
žiu .uždėti.cementą... Tad ;su š/ 
tais patyrimais norima pasida
linti ir su mūsų LJS-jos gerbia-

(b. d.)ant uolų, gaisro atveju sudega mais skaitytojais.

What if we told .you 
to cough up $18.75 
or else?

You -wouldn’t like it, of course.

filings about buying ILS. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen -

your Bonds-
But these are the selfish

There’s one other very im- 
portant reason why Americas

in Bonds.
It’s called pride.

įfcfI.
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Jau išėjo seniai laukta
' Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS

HM) didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių/nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
*pki ar Money orderį tokiu adresu:

I 73m S Halsted St, Chicago, HL 60608

L.J.S. Baltijos Jūros 
Tunto Vadija

Rather, your country ask* 
that you simply consider the

X4X>’

■NAUJIENOS* KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Bonds-
First of all, if you think 

they’re a get-rich-quick scheme, 
forget it. Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
haul For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a buck.

They do pay off, however.

this is the best piece of reel 
estate going.

If you happen to he one af 
these Americans who think*

Sign up for th* PayroQ Sav

And cough up that $18,75.

Take stock in America
Buy ULS. Savings Bonds & Freedom Shares

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
r
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argu rasime

JURČIS JANUSAITI:

BELAUKIANT VIEŠNIOS, 
PAMIGUSIOS LIETUVIŠKA CHICAGA 

laisvajame viešnią iš kaimyninio
pasaulyje kitą tokią gyvą lie- lando, chicagiečiai p;
tu\ių koloniją, kaip Chicaga. jos ankstyvesnių viešnagių Chi
Stebėdami šio miesto lietuvių 
kultūrinį gj’venimą, džiaugia
mės jo dinamiškumu, šakotu
me! ir platumu, čia klausomės 
ii' gėrimės aukšto meninio ly
gio koncertais, Lietuvių Ope
ros kasmet duodamomis nau
jomis premjeromis. Teatro fes
tivaliais, Dainų ir Tautinių šo
kių šventėmis, ansamblių mu
zikiniais pastatymais, Įvairiuo
se renginiuose Įvairaus lygio 
meninėmis programomis, lite
ratūros vakarais meno paro
domis na, žinoma, ir smagiais 
pobūviais, žodžiu, Chicaga pa
tenkina Įvairiausių skonių 
publiką, atsako į daugelio rei
kalavimus. čia debiutuoja ir 
nauji įvairiose 
talentai.

Kol visa taip 
savaime aišku, 
kosios veiklęs 
purenami.

šiuos naujuosius metus pra
dedame taip pat-gražiu ir reikš 
mingu kultūriniu Įvykiu — so
listės Aldonos Stempužienės ir, 
galima sakyti, komp. Dariaus 
Lapinsko koncertu, Įvykstan
čiu Jaunimo centre, sausio 
mėn. 15 d.

Solistę Aldoną Stempužienę,

meno sritvse

gerai klostosi, 
kad ir lietuviš- 
dirvonai uoliai

cagoje. Ji dainavo “Draugo” 
romano premijos įteikimo iš
kilmėse, Santaros — šviesos ir 
Korp! Šatrija ruoštuose kon
certuose. Ji daugel kartų kon- 
certąvo Chicagos lietuviams ki
tomis įvairiomis progomis. Ją 
pažįstame ir iš Lietuvių ope
ros statomų operų, kuriose yra 
dainavusi visą eilę pagrindi
nių partijų.

Apie sol. Aldoną Stempužie- 
nę esame daug kartų skaitę 
įvairioje spaudoje, vertinant 
jos šaunius koncertus JAV, Ka
nados ir Pietų Amerikos kraš
tuose. .Ji mėgsta keliauti, turi 
ir savąją misiją, ypač kai nu
vyksta i Pietų Amerikos kraš
tus. Ji ten net keturis kartus 
davė vertingus koncertus ne 
tik tų kraštų lietuviams, bet ir 
kitataučiams, tuo meno kal
ba išsakydama ir mūsų Tėvy
nės rūpesčius, dabartinę pa
dėtį.

Pokalbio metu solistė Stem- 
pužienė nuoširdžiai pati prisi
pažįsta, kad ji Chicagą ir jos 
lietuvius pamilo savo koncer
tų metu, kad Chicaga tapo jos 
antraisiais namais, savu mies
tu, nors pati gy vena Clevelan- 
de.

ALDONA STEMPUzIENE

nan Main, česna ir česnienį iš 
i I.udvigshafeno Rhein, ponią p. 
; l.angienę su anūke, ponią Oną 
i Barzusevičiehę, kata'ikų kape- 
i l’oną Joną Dėdina ir PLB Vo- 
! kietijos krašto valdybos reika- 
jlų vedėją J. Lukošių visi iš Hūt- 
jtenfeld ir kitus.

deonu pagrojo “Niekados taip savo tikėjimą, 
gražiai neskambėjo varpai”. I

Vasario 16 gimnazijos katali
kų kapelionas kun. J. Dėdinas 
pažymėjo, jog ir vėl susirinkome 
prie stalo, kurio kultas nepaneig- 
tinas. Prie stalo pasisemtame 
jėgų dvasinei veiklai, šiandie
ninis stalas reiškia mūsų skran- 
džiams puotą, sieloms agapę, o 
širdims ekurpeniją. Iškėlė šio 
stalo — kavutės organizatoriaus 

jvių. tačiau gražiai veikia ir sa-1 mokyt. Fr. Skėrio nuopelnus 
vo Įnašu įdeda savo dalį į visos evangelikams ir lietuvybei, pa
gini uazijos veikią bei jos popu- vadindamas jį Mažosios Lietu- 

įliarinimą. ■ šiemet buvo suruoš-į vos didžiu lietuviui. Kapeliono 
žodžiais, jis yra pagrindinis kas
metinių Vasario 1(5 gimnazijos 
eglučių organizatorius. ‘Kai kiti 
tik pasirašo atsišaukimus, ku
riuos jis paruošia, ant jo pečių 
gū’a viso paruošiamojo darbo 
našta. Mokyt. Fr. Skėrys yra 
visos- evangelikų veiklos spiri
tus movens: jis organizuoja iš
kylas, dėsto tikybą gimnazijoj, 
ruošia popietinius apmąstymus, 
evangelikų pamaldas, susirinki
mus, o mirusius palydi į amži
no poilsio vietą. Pasidžiaugė, kad 
jo globojami keli evangelikai mo
kiniai ateina retkarčiais pagie
doti katalikų chore į katalikų 
pamaldas, šiandieninio nureli- 
gėjimo pasaulyje — tęsė kun. J. 
Dėdinas, — religija įpareigoja 
kiekvieną tikintįjį. Netikėjimas 
virto mada. Reikią drąsos būti 
tikinčiu, ypač viešai išpažinti

Įžanginėje kalboje mokyt. Fr. 
į Skėrys pastebėjo, jog mokiniai 
evangelikai Vasario 16 gimnazi
joj sudaro tik U visų mokslei-

. ta visą dieną trukusi iškyla, eku- 
i meninės pamaldos, pamaldos ir 
susirinkimai. Sklandžiai bend- 

i radarbiaujama su katalikų ka- 
’ peliorcu ir kitais mokytojais bei 
■ mokiniai^. Jei L'etuva būtų lais- 
) va, šioje sueigoje tikriausiai da
lyvautų ir evangelikų atstovai iš 
tėvynės. Kul tautu nelaisva, tu- 

t rimą pasitenkinti savitarpiu 
I bendravimu.

Maldą-prieš valgį sukalbėjo 
‘ kun. A. Gelžinius. Nors po va- 
: karykščių moksleivių kūčių ir 
! eglutės su dovanomis bei sočių 
sekmadienio pietų niekas alkio 
nejautė, besišnekučiuojant ska
nūs pyragai pamažu pranyko 
nuo stalų:

Kalbėti pakilo kun. A. Gelži
nius. Jis paaiškino šv. Jono 
Evangeliją apie Kristaus gimimą 
ir Jo misiją šiame pasaulyje. 
Pasakodamas pirmojo savo ap-

Reikia Žmonių, 
I kurie jaunimą drąsintų. Vienas 
evangeliškojo jaunimo drąsinto- 
ju yra mokyt. F r. Skėrys. Jei 
jis kada nors pavargs, sunku bus 
surasti pakaitalą.
' Kun. A. Gelžinius ta proga 
atskleidė paslaptį, kad mokyt. 
Fr. Skėrį buvo norima paruoš
ti kunigu, bet tuo atveju jis bū
tų turėjęs palikti gimnaziją. Jis 
atsisakė kunigystės, kad galėtų 
toliau dirbti su savo jaunimu 
lietuvių Vasario 16 gimnazijoj.

Brigita Girskytė, 1 klasės mo
kinė, prie tris mėnesius atvyku
si į Vasario 16 gimnaziją nemo
kėdama lietuviškai kalbėti, pa
deklamavo eilėraštį lietuvių kal
ba “Šventa naktis” ir Jutta Py- 
daitė, U kl. mokinė eilėraštį Jo
seph von Eichendorff. “Kalėdos’.’

Dr. med. O. šreifeldienė pa
stebėjo, kad dabar Lietuvoje ne
bėra Didžiosios ir Mažosios Lie
tuvos. Gal didžiąja Lietuva reik
tų laikyti okup. tėvynę, o mažą
ją — Romuvą, t. y. Vasario 16 
gimnaziją. Viešnia sakėsi, jog 
ką tik atvykusi iš Lietuvos ir 
pirmą kartą apsilankiusi Vasa
rio 16 gimnazijoj buvusi malo
niai nustebinta, išgirdusi čia kal
bant gražiai lietuviškai — vi
siškai taip, kaip Lietuvoje. Su
sijaudinusi dėkojo mokyt. Fr. 
Skėriui už pagalbą, kurią jai ir 
jos šeimai suteikė vos tik atvy-

(Nukelta J 5 psl.)

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu: 1

17S9 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 6060S s

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoia, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. - y.

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

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

Kišeninio formato, 157 psl.. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. SI,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00
8. Anatolilus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai,. 86 psl. $2.00.

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

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

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji Ivrikos Įmyga. 152 psl. S2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

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

55 psl $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas. praSome atsilankyti Į Naujiem 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

Tad Įdomu: ką simpatingoji 
solistė Chicagos lietuviams ža
da dovanoti šiame koncerte? 
Į tai ji atsakė: “Žinoma, šio 
koncerto programoje didesnė 
dalis visai nauji, niekad chica 
giečiams negirdėti — .ispaniš
kos J. Rodrigo dainos ir G. 
Mahler’io “Kindertotenlieder”.

Lietuviškoji programos da
lis būsianti visai nauja. Bū
sią ir komp. Dariaus Lapinsko 
naujo kūrinio — “Ein Teather 
Stueck” pasaulinė premjera. 
Nors jo pavadinimas esąs vo
kiškas, bet kūrinys bus atlie
kamas lietuviškai, palydint 
fortepionuj' elektronihe muzi
ka ir kitais įvairiais efektais. 
Kūrinys būsiąs tikrai įdomus 
ir publikai, patiksiąs — pažy
mėjo solistė Aldona ’Stempu- 
žienė.

Taigi, kaip matome, šiame 
koncerte neatskiriamai eina ir 
mūsų jaunas komp. Darius La
pinskas. Jis, tiesa, chicagie- 
čiams pažįstamas kaip moder
nistas iš jo ankstyvesnių kūri
nių — Maro, Lokio ir kit. Pub
lika ji įvairiai sutinka, apie 
pastatymus Įvairiai kalba, ta-

ciau vis domėdamiesi, o ką silankymo vasario 16 gimnazi- 
Danus Lapinskas si kartą i joje įspūdžius, svečias pastebė-, 
duos? ! . Gi mūsų jaunimas to- j jOj jog labai svarbu> kad čja m0_ 
kiais pastatymais ypač domisi, kQma tikybos ir jaunimas auklė-
vertina ir juos lanko.

Tad ir naujasis kūrinys jau sia. 
dabar būsimus koncerto daly 
vius domina, o ką gi, sako, šiltumo tarp mokinių evangelikų 
kartą, turėsime progos pania- ir katalikų, kad įsiviešpatavo 
tyti? O kad Darius Lapinskas ekumeninė dvasia, kad įsisąmo

ninta, jog visų krikščionių ben
dras priešas yra iš Rytų slen
kąs materialistinis ateizmas. Pa
linkėjo palaimintų Kalėdų šven-

jamas religine bei tautine dva- 
— Malonu buvo patirti, ■ kad 
šiandien nėra daroma jokio sjsir-

turi plačią vaizduotę, kūrybi
nius polėkius, neišsemiamą 
fantaziją — abejoti netenka.

Solistė Aldona Stempužie-
nė ir komp. Darius Lapinskas čių ir laimingų, sveikų bei sek- 
ir ši koncertą ruošia sutartinai, 
kaip ir daugeliu atvejų praei
tyje. Juodu gerai paruošia kon
certus, gi solistė puikiai išdai
nuoja Dariaus Lapinsko kūri-jir joje dalyvavo jau visi minėti 
nius, ką esame girdėję anksty-į asmenys.
vesniuose ruoštuose
tuose.

Taigi ir šį kartą pasitikdami 
mielą viešnią, pamilusią lietu
višką Chicagą ir lietuvius, lin
kime geros' sėkmės, gausios ir 
nuoširdžios auditorijos.

Pirmasis šių metų koncertas, 
reikia manyti, iš dainos my
lėtojų susilauks reikiamo ir 
nuoširdaus dėmesio.

mingų Naujųjų Metų.
Prieš pietus kunigas A. Gelži- 

nius pravedė Hūttenfeldo kaimo 
bažnyčioje lietuviškas pamaldas

koncer-

J. LUKOŠIUSADVENTINĖ EVANGELIKU ŠVENTĖ

SLA

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ

SLA

SLA

SLA

SLA.

- duoda šyvy.

— jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių, fratemalinė organizacija 
bės apdrauda ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVTE-
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi tįauriau. kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad io apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia sali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10.000.00.

— jaunimui duoda gera Taupomais Apdrauda . Endowment In- 
surance, kad iaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigia TERM apdrauda: 
už $1,000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.

* SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- j 
nims. rekomenduojama lietuvišku KLUBU ir drauqi|u I 
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. .. - - j

SLA — kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
" veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbui.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

Raimunda šreifeldaitė, V kla
sės mokinė, prieš pusmeti pali
kusi sovietinės mokyklos suolą 
Kaune, padeklamavo eilėrašti 
“šventos Kalėdos”. Antanas 
Šiugždinis, VI kl. mokinys, at
vykęs su tėvais Vokietijon iš 
Lietuvos prieš keletą metų* akor-
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PAID QUARTERLY AT

VASARIO 16
Lietuvių Vasario 16 gimnazi

jos Evangelikų Jaunimo Ratelis 
kiekvienais metais suruošia ad
ventinių apmąstymų sekmadie
nį. šiemet jis įvyko paskutinį 
advento sekmadienį, gruodžio 
mėn. 49 d. Į gimnazijos valgyk
los salą susirinko apie 50 ra
telio narių bei jų svečių iš Romu
vos ir iš toliau.

HIGH RATES
PER ANNUM

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$1000 or more 
certificates 
1 year min*

——

BRIGHTON
SAVINGS, AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

~

member

PER ANNUM

Investment 
Bonut , 

certificates

GIMNAZIJOJE
šventei — kavutei vadovavo 

jos organizatorius, Jaunimo ra
telio vadovas ir evangelikų ti
kybos dėstytojas mokyt. Fricas- 
Jonas Skėrys. Jis pakvietė skau
čių atstovą skiltininkę Angelę 
Vilčinskaitę, skautų atstovą tun- 
tininką Manfredą ŠiušelĮ, ateiti
ninkų moksleivių pirmininką Pe
trą Dauknį ir Vokietijos lietu
vių studentų sąjungos atstovą) 
stud. Petrą Veršelį uždegti eg
lutę. Visi sugiedojo “Žinau aš 
skaisčią rožę”.

Mokyt. Fr. Skėrys pasveiki
no ratelio narius ir svečius, ypa
tingą dėmesį atkreipdamas Į 
tuos, kurie šioje šventėje daly
vauja pirmą kartą:. Lietuvių 
evangelikų liuteronų išeivijoje 
vyriausios tarybos narį ir gar
bės senjorą kunigą Adomą Gel- 
žinių iš Braunschweigo, šreifel- į 
du bei Bielskių šeimas iš Mann- 
heimo, tik prieš pusmetį atvyku-1Į 
sios iš Kauno, buvusį Vasario ■ į 
16 gimnazijos mokytoją ir savo I 
pirmataką Joną Jurkaitį iš Af-1 
folterbach / Odenwald — ponią 
Urtę Karalienę su sūnum ir mar
čią iš Mannheimo, poną Jurgį 
Babį ir du brolius Reisgius, irgi I 
iš Mannheimo, Endrių Mažeiką I 
iš Pfeddersheim prie Wormso, 
M. Liorenčią iš Briihl, prie Mann
heimo. mokyt. Septinių iš Ha-

Taupymo Indillal 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

3 — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — MONDAY, JANUARY 10, 1972

ERSAL

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

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

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

{steigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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kitose JAV vietose:
metams ______________
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$8.00
$2.00
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. $7.00

$3.00

$20.00
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Naujienas eina kasdien, Įtekinant 
sekmadienius, įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St,, Chicago, 
UL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryw iki 5 vaL vakaro, šeštadieniai* — iki 12 vaL

spiritus movens vėlesnių religi
nių ir socialinių sąjūdžių”?

Tiesa, lietuvių literatūroje ne
rasime didelių veikalų nei apie 
jo asmenį. j® reforma
torišką religinį mokslą. Turėjo
me pasitenkinti viena kita ne
didele knygele ir platesnės ar 
siauresnės apimties rašiniais, bu
vusiais mūsų laikraščiuose ir' 
žurnaluose.

šią spragą užpildo anksčiau 
paminėtu pavadinimu Mykolo 
Plepio iŠ ukrainiečių kalbos iš
verstoji knyga.

Mus, lietuvius, liečianti toje 
knygoje vieta atsišviečia šitaip: 
“...svarbu dar kartą priminti 
skaitytojams, kad Lietuva ir Če
kija jau tuomet turėjo ideologi
nių ir politinių ryšių. Dar prieš 
Huso konfliktą su Roma Prahos 
universitete buvo įsteigta lietu
viams skirta Kolegija. 1397 m. 
buvo surašytas Kolegijos funda
cijos aktas. Pats Husas prisidė
jo prie organizacinių darbų, ruo
šiant Kolegijos statutą ir jį tvir
tino šavo antspaudu.

“Be to, Husas ir politiniai do
mėjosi Lietuvos ir Lenkijos rei
kalais. Jis su džiaugsmu suti
ko Žalgirio mūšio laimėjimą 
1410 m. Mūšyje dalyyavosir če
kų karys bei politikas Jonas 
žižka (iki šiol laikomas čekų di
džiausiu tautiniu didvyriu), pa
sižymėjo kautynių eigoje labai 
pavojingoje padėtyje, ir po lai
mėjimo buvo Jogailos paskirtas 
pasidavusios pilies Reden (lenk; 
Radzynt) čekiškos įgulos vir
šininku. Husas parašė net spe
cialų laišką nugalėtojams, Jo
gailos vardu, dtžiaugdamasis lai
mėjimu.

“Labai artimas Huso draugas 
ir bendradarbis Jeronimas Pra- 
giškis lankėsi Vytauto dvare Tra
kuose, Vilniuje ir Pskove... Iš la
bai nedaugelio užsilikusių šalti
nių žinome, kad Vytauto dvare 
husitai buvo proteguojami...

“...1421 m. husitų atstovai 
lankėsi Lietuvoje, kur Jogailai 
ir Vytautui buvo pasiūlyta Če
kijos karūna. Dėl Romos kata
likų Bažnyčios įtakos - Jogailai 
buvo sunku tokį pasiūlymą pri
imti, bet Vytautas buvo lais
vesnis savo apsisprendime ir pa
siuntė savo vietininką Zigman
tą Kaributą i Čekiją. Nežiūrint 
to? kad Lietuvos sąjunga su hu
sitais pasibaigė be žymesnės sėk
mės, pats faktas, kad Vytautas 
atvirai ėjo į sąjungą su Romos 
katalikų Bažnyčios priešais, kal
ba už save...” (Ištrauka iš kny-

vėmimo šakų gyvybinė srovė, tų daugybe nuotraukų, albumas. 
Tik: “Imkite mane ir skaitykite, 
o skaitydami išmanykite”, anot 
Martyno Mažvydo įžanginio ta
rimo.

Čia tavo, brolau, ne tik praei
tis, dabartis ir ateitis, bet ir ke
lias į geresnį būvį. Tik mokėk 
naudotis, tik pasistenk supras
ti, Įvertinti ir mylėti.

Užtat kasdienybės rutinoje 
nepaskendusiam ir pažangai ne
apkerpėjusiam nėra geresnės 
ir vertingesnės dovanos, kaip 
rimta, vienos ar kitokios rūšies 
knyga.

2. Pavyzdžiai
Sutinkame štai porą pavyz

džių ir įsižiūrime Į juos. Kas ji, 
vardu: “Lietuva caro ir kaizerio 
naguose”? Autorius — Anta
nas Gintneris — pateikia įžan
ginius paaiškinimus:

“štai Įvairių žmonių atsimi
nimai apie I _Pas. karą.

“Kaip kiekvienas karas, taip 
ir I-sis Pasaulinis turėjo’ savo 
priežastį, eigą ir žiaurumus. Ką 
Lietuvos žmonės tada jautė, ma
tė ir iškentėjo, rasite šioje kny
goje. Pilno vaizdo čia nebus, bet 
tik ano laiko Įvykių santrauka, 
kuri primins to laiko dar gyvų 
ir mirusių žmonių pergyvenimus, 
o jauniesiems parodys, ką jų tė
vai iškentėjo, belaukdami švie
sesnio rytojaus...

“Caro ir kaizerio okupacijos 
paliko žmonių sąmonėje ir širdy
se labai daug kartumo... Todėl 
šioje knygoje yra paliestos ir 
jų valdymo dinastijos su tra
giškomis pasekmėmis.

“Pagrindinė Įvykių vieta — 
Suvalkija, Kud., Naumiestis, Ša
kių apskritis. Tai yra ten, kur 
kadaise daktaras Vincas Kudirka 
šaukė caro letenos spaudžiamus 
lietuvius: Kelkite, kelkite, kel
kite!... f'

“Taip pat vieta, kur atkaklu
sis lietuvių tautos žadintojas — 
V. Kudirka parašė “Lietuvos til
to atsiminimus”.

A. Gintnerio knygoje apie 
tuos “atsiminimus” ir patį is
torinį tiltą yra atskiras skyrius: 
“Istorinio tilto likimas”, čia, 
bene pirmą kartą viešumai pa
liudijama to tilto likimas. Sky
rius apima kone aštuonius pus
lapius i(144—151 psl.) paįvai- 

(rintus penkiomis to tilto ir vie- 
gali siųsti aukų. Kas nori Bendruomenei siųsti aukas, tai tovės nuotraukomis. Labai ver- 
gali jai tiesiai pasiųsti. Niekas aukotojo negali-sudrausti, tingas ir Įdomus liudijimas! 
Bendruomenininkai keliais atvejais pasigyrė, kad keli

JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS
1. Nuostabiausias išradimas 

žmonės, gyvendami šioje “aša
rų pakalnėje”, yra padarę dau
gybę išradimų, kuriais jie naudo
jasi savo būvio pagerinimui ir 
palengvinimui per kartų kartas. 
Ne tik naudojasi, bet tuos išra
dimus nuolat tobulina, gerina, 
greta jų vis naujų, vis tobules
nių išrasdami ir pasigamindami. 
Nuolat, nepaliaujamai vyksta 
žmonijos išradingumas-kūrybin
gumas. Kaip didžiųjų vandeny
nų niekada nesiliaujantis siūba
vimas ; kaip naktų keitimasis die
nomis, o šių — naktimis. Kaip 
be paliovos Į mūsų Žemę sklin-

PABIROS
danti Saulės šviesa, nešanti gy
vastingumą ir jo tarpimą.

Koks gi yra nuostabiausias, 
visokį pažangumą įgalinantis 
žmonijos Išradimas?

Atsakymas tėra vienas: Žmo
gaus sugebėjimas perduoti sa
vo mintis kitam tam tikrų žen
klų pavidale — raštu ir jį išlai
kanti brangenybė — knyga.

Be šių vertybių nebūtų įmano
ma, jokia pažanga, joks progre
sas, joks tobulėjimas ir naujų 
vertybių kūrimas.

Iš jų, kaip amžinai neišsen
kančios šaltinio versmės, be pa
liovos trykšta visokiausių gy-

Vargu ar kurioje lietuvių kal
ba išleistoje knygoje rasime tiek 
nuotraukų (jeigu nesuklydau 
skaičiuodamas — 234!), kaip ši
tame, virš 500 puslapių turin
čiame veikale!

Jame, kaip kino ekrane, slen
ka pro mūsų akis dr. Vinco Ku
dirkos, jo garsiojo talkininko 
— knygnešio Antanėlio "ir jo 
žmonos Baltrušaičių; Vokietijos 
kaizerio ir Rusijos caro bei jų 
šeimų; avantiūristo Rasputino, 
Vokietijos ir Rusijos karo žy
miųjų vadų, Europos valstybių 
valdovų; karo mūšių ir kanų; 
Lietuvos kaimiečių ir jų sody
bų; Amerikos karių, dalyvavu
sių I-jame pasauliniame kare; 
atsiminimų autorių; Lietuvos 
kunigų, kovojusių už lietuvių 

teises ano karo metu ir daugybė 
kitokių nuotraukų. Nuotraukos 
labai ryškios, nes knygos popie
rius ir jame esantis tekstas tie
siog pagirtinas.

Iš tiesų tenka stebėtis ir kar
tu gėrėtis šio Naujienų bendra
darbio — Antano Gintnerio su
manumu, kantrumu ir atkaklu
mu renkant medžiagą ir ją ap
dorojant minėtai knygai. Kas 
kitas galėtų turėti tiek ištver
mės?.

Knyga ir išvaizda ir formatu 
labai panaši J. Kapočiaus išleis
tai “Lietuvių Enciklopedijai”. 
Net kietų viršelių spalva ati
tinka “L. Enciklopedijos” virše
lių spalvai. •

Kas leidėjas? “Knygą išleido 
mecenatai ir garbės prenumera
toriai. Spausdino ViVi Printing, 
Chicago. Tiražas 1000 egz. Kai
na £5. Platintojas: A. Gintneris, 
3221 W. 61 Street. Chicago, UI. 
60629.”

Platintojas? Tokio visai nė 
nereikėtų: ją kiekvienas, šiek 
tiek vertinąs lietuvišką knygą, 
turėtų gaudyte gaudyti. Ji sa
vo įdomiu, plačiu ir Įvairiu tu
riniu ir skaitomąjį tekstą pa
ryškinančiomis Įvairiopomis nuo
traukomis patraukli ne tik pa
vieniam skaitymui, bet ir gru
piniam, bet kokiame šeimyniš
kame subuvime pasigerėjimui. 
Net ir tokiems, kurie laiko sau 
“garbe” 'knygų neskaityti: šis 
veikalas ir tokių nuomonę apie 
knygų vertę gali pakeisti jų pa
mėgimu.

buvo skaudi. Altą griovusieji rpdė savo politinį nesu
brendimą. Alto vadovybėje buvusieji vyresnio amžiaus 
lietuviai būtų galėję tomis pačiomis priemonėmis kovoti 
prieš to meto politinius nesubrendėlius, bet jie to nedarė. 
Pas juos buvo daugiau takto. Jie tikėjosi, kad “kovoto
jai” susipras; kad jauną savo energiją jie nukreips prieš 
lietuvių tautos priešą, bet ne prieš savuosius. Vyresnieji 
laikėsi susitarimų ir darbo pasiskirstymo principo. Jie 
rėmė kiekvieną bendruomenės kultūrinį darbą net ir tuo 
atveju, kai keli bendruomenės vadai stengėsi pagraužti 
Alto pagrindus, palaužti pasitikėjimą Amerikos lietu
vių organizacijomis ir patvaresniais jų veikėjais.

Jeigu p. Barzdukas yra įsitikinęs, kad Amerikos Lie
tuvių Taryba yra nuo seno įsigijusi Amerikos lietuvių 
atstovavimo teisę ir pataria tą teisę toliau Altui palikti, 
tai ne į tą pusę pasukusiems savo žirgininkams jis turi 
pasakyti, kad iki šio meto buvo daroma didelė klaida. 
Jeigu Alto niekinimas ir griovimas buvo politinis nesu
brendimas, tai nesubrendėliams, reikia pasakyti: Ne
griaukite Alto, 'bet bendradarbiaukite su juo. Toks p.

Vadams reikia aiškumos
Stasys Barzdukas, ilgametis bendruomeninės

- tikos gairių nustatinėtojas ir dabartinis Pasaulio 
tuvių Bendruomenės centro valdybos pirmininkas, 
eitą trečiadienį, sausio 5 d.,. Naujų Metų proga paskelbė

_ jam kilusias mintis dėl bendros laisvųjų lietuvių kalbos ir
: dėl sutartino Amerikos lietuvių bendro darbo
: . Atidžiai skaitėme p. Barzduko dėstomas mintis, ti

kėdamiesi jose rasti naujų būdų ir priemonių kylančioms
- - problemoms spręsti. Liūdna prisipažinti, kad nusivylė-
\ me. Savo laiku p. Barzdukas buvo, daug tikslesnis, vaikš- 

čiojo žeme, svarstė _ir lietė konkrečias, kasdieniniame
2C gyvenime kylančias problemas, šiandien jis kalba ben-
2". drybėmis. Kartoja (gyvenimo atmestas pozicijas, nepa- 
~ jėgia rasti naujų pasiūlymų neišspręstiems klausimams.
22. I tautos vadus pretenduojantieji vyrai kylančias proble- 

mas turi patys pastudijuoti, rasti reikalingą aiškumą ir
" tada tą aiškumą skelbti. Paskelbtos mintys . aiškiai rodo,
- kad p. Barzdukas ’reikalingos aiškumoš nepriėjo. Neten-|Barzduko patarimas fronto žirgininkams būtų didelis 

ka stebėtis, kad jis ne vien Amerikos lietuviams, bet ir žingsnis Į jo paties pageidaujamą darną. Damos nebus,

poli-

pra-

savo pasekėjams konkrečių planų nepasiūlė. L.
Tenka džiaugtis, kad vienas kitas dalykėlis pasku

tiniais metais p. Barzdukui šiek tiek paryškėjo. Sunku 
būtų pasakyti, ar tas ryškumas atėjo studijų keliu ar vi
suomeninio gyvenimo smūgiais, bet vis dėlto naudinga, 
kad p. Barzdukas priėjo šitokio įsitikinimo:

“Amerikos .Lietuvių Taryba nuo seno yra įsigi- 
- r jusi JAV lietuvių atstovavimo teisę bei vietą JAV 

valdžios įstaigose., Palikime jai šią teisę ir toliau. To 
reikalauja politinis mūsų subrendimas”. (Draugas, 
1972 m. sausio 5 d., 4 psl.).
Geriau vėliau, negu niekad. Protingesni lietuviai 

Amerikon atvažiavo, apsidairė, Amerikos lietuvių gyve
nimą pastudijavo ir patys į jį jsitraukė. Tie žmonės šian
dien vadovauja pačioms gausingiausioms ir turtingiau
sioms Amerikos lietuvių organizacijoms. Barzdukas di
delės tremtinių daugumos keliu eiti nenorėjo. Amerikos 

~ lietuvius jis norėjo atstovauti, tiktai ne Amerikos lietu
vių sudarytos organizacijos būdu, bet dar nesudarytos 
bendruomenės būdu. Nepajėgę priversti ‘Alto išsifor
muoti, keli bendruomenininkai pradėjo kovą prieš Ame
rikos Lietuvių Tarybą. Kartais ta kova buvo tokia žiauri, 
kad šiandien nemalonu' prie jos ir prisipažinti.

jeigu frontininkai, prisidengę įvairiais bendruomeni
niais komitetais, siuntinės savo delegacijas į Valstybės 
Departamentą ir Įvairius kongreso komitetus tuojau po 
Alto atstovų. Tai yra pats didžiausias politinis nesu
brendimas.

Ponui Barzdukui rūpi ir Bendruomenės finansai. 
Bet ir čia jis, vietoj patarimo bendruomenininkams pa
sinaudoti Amerikos lietuvių paskirtu bendruomenės va
jaus mėnesiu, jis reiškia pretenzijų į Lietuvos laisvinimo 
reikalams Vasario mėnesio sudedamas aukas. Jis skun
džiasi, kad Vasario mėnesį aukotojams neleidžiama duo
ti aukų Bendruomenei, tarytum Altas ar kokia kita or
ganizacija galėtų Įsakyti aukotojui, kam jis gali ar ne-

- - -- - - - - “Lietuva Caro ir Kaizerio na-
aukotojai taip ir padarė. Bet kūriam tikslui keli Ben-| ^^’.^ot?“ kok ’̂Zs to 
druomenės \adai, jiį tnrpe ir p. Barzduk&s, reikalauja, specialios rūšies knygų 
kad Altas būtų tarpininkas? Šis klausimas buvo svars- j grupę: tai daugelio asmenų at- 
tytas ir išaiškintas. Alto žmonės tokiam aukotojui pata- ’ siminimų, istorinių faktų, kny- 
ria pinigus pasiųsti tiesiai, be tarpininkų į Bendruome-' žurnalų ir laikraščių; doku- 
nės iždą, kad pakeliuje nenubyrėtų.

Klausimas išaiškintas, bet p. Barzdukas ir vėl jį ke
■ mentinių raštų, liečiančių to lai- 
' kotarpio (I-jo pasaulinio karo) 
įvykiu sHirtrnukR Gnl fiktij "toks 

lia. Liūdna, kad jis ir Naujų Metų proga naujų minčių apibūdinimas: santraukinis ano
Didelei Amerikos lietuvių daugumai kova prieš Altą ir pasiūlymų problemoms spręsti jau nepajėgia pasiūlyti, laikmečio aprašymu, paįvairin-

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS
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Nutautinimas Klaipėdos krašte buvo 

jau sparčiau pradėtas tik nuo Bismarko 
laikų, kada kietu saitu buvo apjungiamos 
karalijos provincijos administraciniai ir 
buvo siekiama, kur reiškėsi kalbiniai skir- 

_ tumai, juos kaip galima greičiau ištrinti 
per mokyklas ir administracinėmis prie
monėmis. Mokykla, ypač įvedus priversti
ną mokslą ir vartojant visų dalykų dėsty
mui vokiečių kalbą, patapo vienu iš pa
grindinių vokietinimo veiksnių. Paskui 
prie tos vokietinimo politikos prisidėjo ir 
bažnyčia. Greit lietuvių kalba buvo iš
stumta iš bažnyčios ir laukininkams teko 
guostis tik evangelijos žodžio skaitytojais, 
plačiau Įsipilietinusiais tame krašte.

Stipriu vokietinimo veiksniu patapo su 
laiku ir ekonominė politika šiame krašte. 
Vokietijos pramonei išsivysfius, miestų 
nebeįstengdavo maistu aprūpinti ūkinin
kai. Ckiškų gėrybių daug Vokietijai tek
davo įsivežti iš kitų kraštų. Bet buvo sten
giamasi kaip galima daugiau jų pasiga- 

* minti savame krašte, keliant visais gali
mais būdais ūkio našumą. Pati vokiečių 
valstybė ėmėsi iniciatyvos ne tik skatinti 
ūkinį našumą, bet ėmėsi ir tam konkrečių 
priemonių tam pasiekti. Karaliaučiaus 

— kraštas buvo laikomas vienu iš pagrindi
nių aruodų visoje Vokietijoje. Kad tas

aruodas būtų gausus, buvo būtina žemės 
ūkį pakelti i visas galimas aukštumas. Bu
vo numatytos taųi siekti priemonės iki 
priverstino pobūdžio ir atidaryti tani, ga
lima sakyti, neriboti kreditai. Ūkininkai 
turėjo atlikti visus ūkio pagerinimo užda
vinius be jokių išsisukinėjimų ir valdžios 
bankai tuos kreditus bruko irgi be pačių 
ūkininku noro. Ūkis Karaliaučiaus krašte 
pasiekė aukštą lygi, ir ūkininkai Įbrido 
giliai Į skolas bankams. Įbrido taip gi
liai, kad jau nebetiko posakis “iki ausų”, 
nes dažnu atveju skolos buvo dvigubai di
desnės negu verta buvo jų žemė ir pastatai. 
Bet tos paskolos nebuvo smaugiančios. Jos 
buvo ilgalaikės ir suteiktos tokiomis leng
vomis sąlygomis, kad ūkininkai nors ir 
labai prasiskolinę, gyveno aukso laikus. 
Net ir sunkumams atsitikus, ar net nesu
gebant intensyviai vesti ūkio reikalų, ban
kai ir valdžia neleido į varžytines, bet pa
sitenkindavo tik uždedama savo globą. Ir 
parduoti tokius prasiskolinusius ūkius ga
lėdavo, žinoma, su sąlyga, kad naujasis 
ūkio savininkas prisiima visus įsipareigo
jimus. Ūkininkas parduodąs savo ūki, 
gaudavo ne liesą kąsnį. Gaudavo už inven
torių, gyvulius ir už to ūkio pelningumą. 
Aišku, kad tokioje padėtyje buvo tiek Klai 
pėdos kraštas, tiek ir visa Prūsija.

Klaipėdos krašto prijungimą nulėmė 
sukilimas su kraujo aukomis. Bet kada 
buvo siekiama tarptautinio Įteisinimo iš 
sąjungininkų, laimėjusių pirmąjį pasau
linį karą, jie mums primetė vadinamąją 
Klaipėdos konvenciją su tokia plačia auto

nomija, lyg tai būtų valstybė valstybėje. 
Tai buvo padaryta visai neatsižvelgiant 
net Į tai, kad istoriniai tos žemės nuo am
žių buvo lietuvių apgyventos ir dabar di
džiąją gyventojų dalį sudarė savo kilme 
lietuviai.

Mažumų klausimai buvo apspręsti ir 
Lietuvos konstitucijoje, kurią mes pilnai 
vykdėme. Vykdėme tai, ką buvome pa
žadėję Lietuvoje gyvenančioms mažu
moms.. Tos mažumos savo kalba turėjo 
veikiančias pradžios mokyklas ir gimnazi
jas. Turėjo jas ne tik žydai, lenkai, bet ir 
vokiečiai. Mažumos turėjo prisisteigusios 
daug kultūrinių ir ekonominių organizaci
jų, ir niekas nekliudė joms veikti.

Iš tiesų Klaipėdos konvencija buvo to
kio pobūdžio, jog jos nenorėjo nei patys 
Klaipėdos gyventojai. Jei tai būtų buvę 
atiduota ją nuspręsti patiems to krašto gy
ventojams, jie būtų ją atmetę. Tai buvo 
sugalvota, pakišta svetimų užsienyje esan
čių freistatininkų, vokietininkų, kad to 
krašto suaugimas su Lietuvos valstybe bū
tų neįmanomas. Pagal ją buvo suteiktos 
sąlygos ir toliau vokietinimo tęsimui per 
mokyklas, bažnyčias, panaudojant ir ūki
ni iš užsienio spaudimą. Ir tas ūkinis spau
dimas buvo gana didelis. Kaip pasivedė 
vėliau, ūkinis įsiskolinimas nepasinaikino, 
nors vokiečių bankai nekėlė reikalavimų, 
skolų neieškojo. Tur būt, jie tai darė to
dėl, kad ūkiai negalėtų patekti iš Didžio
sios Lietuvos kilusiems asmenims. Vo
kietijos bankai teikė naujus kreditus, spe
cialias lengvatas teikė Klaipėdos ūkinin

!I

I
Antroji, čia pat parankėje 

esanti nesenstanti vertybė , yra 
kitokio turinio ir apimties.

Jos puskiečiame, geltonos 
spalvos viršelyje Įrašas, “Zeno
nas Byčinskas, Jonas Husas. Re
formacijos pradininkas — Vy
tauto Didž. bendralaikis. Istori-i 
niai biografinė studija”. Chica
go — 1970.

Kas nėra girdėjęsi apie — popiežių tarpusavio varžybos 
Husą, Jj ištikusi litamą ir jo aa2aMžios laikotarpis, 
mokslą, kuris ...yra umversa-;
linio pobūdžio” ir yra “buvęs (Bus daugiau)

vilas Dilys, ū-6 psL).
Vidutinio formato, apie 200 

psL, turinčioje knygoje vaizdžiai 
nušviečiamas kataliku Bažnyčios

kams už i Vokietiją Įvežamas ūkio gėrybes. 
Pati Vokietijos valdžia darė stambius pri- 
mokėjimus.

Apie mokyklas netenka nei kalbėti. Jos 
buvo priešlietuviškos veiklos-peryklos. Į 
autonomines mokyklas ir mokytojai lietu
viai, moką gerai vokiškai ir turį pedago
gines kvalifikacijas, nebuvo Įsileidžiami. 
Mokykloms mokytojai buvo atsikviečiami 
iš Vokietijos arba siunčiami provokiškai 
nusiteikę vietos gyventojai toms pareigoms 
pasiruošti Į Vokietiją.

Ne kitaip elgėsi ir bažnyčia. Tai paro
dė Sasso ir Neumano hitlerininkų byla, 
kurioje išryškėjo, kad 1934 35 metų
bėgyje buvo organizuojamas sukilimas 
Klaipėdos kraštą prijungti prie Trečiojo 
Reicho.

Tas mano išsilenkimas iš temos ribų 
nelaikytinas esmine klaida. Aš norėjau tik 
paryškinti, koks buvo paskutinis Ziono 
parapijos klebonas kun. Jonas Pauperas. 
Juk ir kun. .L Pauperas dalyvavo tame Ma
žosios Lietuvos Tarybos suvažiavime FuL 
doje. Erdinonas Simonaitis taipgi nebuvo 
kokia išimtis taip galvodamas. Jis tik gal 
ryškiau savo veikla ir žodžiu pabrėžė visų 
los Mažosios Lietuvos patriotų pasitenkini
mus ir siekius gimtojo krašto atžvilgiu. 
Kartu mums parodo, jog kurie per šimt
mečius nesuvokietėjo, arba Vilniaus kraš
te nesulenkėjo, tai jau yra taip užsigrūdi
nę patriotai, jog jų nesuviliosi geresniu 
duonos kąsniu, nei pagąsdinsi grandinė
mis. Jie visada pasilieka ištikimi ir dirba 
gimtajam kraštui, neatsižvelgiant Į sąly
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gas. Manau, jog panašaus nusiteikimo bu
vo ir tie Ziono evangelikų parapijos stei
gėjai, kurie ją kūrė, kad galėtų ir Dievą 
garbinti gimtąja lietuvių kalba. Rodos, ne 
kitokios dvasios bus ir tie naujieji para- 
piečiai

Kaip žinia, anglai turi daug senų pilių, 
siekiančių net ir giliau už viduramžių lai
kotarpį. Tiesa, kai kurios jų yra kartkar
tėmis restauruotos. Bet kadangi restauraci
ja buvo vykdoma pagal senus braižinius, jų 
buvusią x anuomet išvaizdą, panaudojant 
net tokią pat medžiagą, tai jų išvaizda ne
pasikeitė žiūrovų — turistų akims.

Gidai, žinoma, ne tik apibūdina jų se
novę, bet kad ir vaiduokliai yra pamėgę 
jose apsigyventi. Pasakoja, kaip vaiduok
liai tose pilyse trankosi, šūkauja, triukš
mauja, mėto plytas, akmenis ir kelia to
kias trukšmingas viduramžiškas puotas, 
kad ir pilių langai išbyra. Ir tai papasa
koja lankytojams tokiu įtikinančiu žodžiu, 
kad nenoromis ir žiūrovai pradede tikėti. 
Padeda jiems kartais ir anglų spauda, ap
rašydama tokius dvasių siautimus senose 
pilyse. Kartais tai nuskamba ir pasaulinė
je spaudoje. Prieš penketą metų man vie
nas draugas rodė straipsni apie vaiduok
lius amerikiečių spaudoje.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį 
“NAUJIENAS”

I



LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

(PUTRANIENTAS)
ŠVENTE

dabar

*

r

NET 150 DOL

f

Antanas Buškus ir šeima

ANTANUI NOVICKIU! NARIAI:
y

Liudvikas ir Laima Šmulkščiai

F153

išgyveno 20 metų.

GRADINSKAS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 

IR NAKTĮ

i

MOKĖSITE DABAR 
IŠPARDAVIMO METU

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

t 
t

TeL: HEmlock 4-2413 
7L59 So. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO. ILL. 60629

m. suasio mėn. 7 dieną 9:55 vai. vakaro, sulaukęs 41 
Gimęs Lietuvoje, Tauragės aps., Batakių parapijoj,

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: F Rentier 6-1882

Naujasis Jungtinių Tautų sekretorius Kurt Waldheim sėdi salia JT 
emblemos. Jis kelis kart buvo susitikęs su JAV ambasadorium Bush 

aptarti sunkios JT finansinės padėties.

, PERKRAUSTYMAi
M Ct V i

Leidimai — Pilna apdrauda 
. .. ŽEMA KAINA

R. S E RENAS

gražiausios gėlės ir vainikai arrers 
piQ papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės,
ROY R. PETRO (PUTRAMEHT/?}

ONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 

‘ G E RKLes UGOS i <
PRITAIKO AKINIUS

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

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

Rez. tel. 239-4633

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal Rusitarim^. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Talet: PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai an trad lepiai g ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T«l*f. 695-0533

. , Fox Valley Medical Center 
, , 860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

(Atkelta iš 3 psL) 

kus Vokietijon ir kuris 
ir niekados neatsisako kur rei
kia pagelbėti.

Vasario 16 gimnazijos buvęs 
mokytojas Jonas Jurkaitis pa
aiškino, kad jis šioje mokykloje 
dirbo dar tada, kai ji kūrėsi 
Diepholze, Niedersachsen kraš
te, ir vėliau buvo perkelta į Hūt- 
enfeldą. Jei tada buvo Abejonių 
dėl šios mokyklas tolimesnės eg
zistencijos ir sugebėjimo atlik
ti savo uždavinį, tai šiandien, 
žvelgiant iš tolimesnės laiko per
spektyvos, aiškiai matyti, kad- 
gimnazija savo uždavinį atliko 
ir atlieka gerai. Ji ir ilgiau iš
silaikė, negu kitos lietuvių gim
nazijos svetur.

Lietuvis, anot Jurkaičio, gal
voja ir jaučia kitaip, negu vo
kietis ar kitos tautos žmogus. 
Savo galvosena ir jausmus iš
reiškia kalba. Tai vaizdžiai pa
iliustravo pavyzdžiais. Atsidū
rę svetur, lietuviai ir jų vaikai 
galvoja ir jaučia taip pat, kaip

ir seniau, tik savo galvosenai ir 
jausmams išreikšti jie čia daž
nai griebiasi svetimos kalbos. 
Tai skurdina žmogaus dvasią, 
šitoje mokykloje jaunuoliai turi 
galimybę išmokti lietuvių kal
bos, ir turėtų tą progą pilnai 
pasinaudoti. Sugebėjimas at
skleisti savo sielą daro žmogų 
laisvu. Lietuvio siela išreiškia
ma tik savo kalba. “Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais turi
me ir būt”, baigė savo pras
mingą kalbą mokyt. Jonas Jur- 
kaitis mažlietuvių himno žo
džiais.

Mokyt. Fr. Skėrys padėkojo 
visiems dalyviams už gausų at
silankymą, kalbėtojams už gra
žias -ir pamokančias mintis, dė
klam uotojams už skambų žodį 
ir talkininkams už pagalbą or
ganizuojant apmąstymų popie
tę, o rėmėjams — už įgalinimą 
suruošti kavutę. Religinių ir 
tautinių mąstymų valandėlė 
baigta Kalėdų giesme “Tyli nak
tis, šventa naktis”.

Per šią popietę visi kalbėjo 
tik lietuviškai. Tas parodo lie
tuvių evangelikų tautinį suprati
mą ir prisirišimą prie savo tė
vynės Lietuvos.

PLEASE? i

PIRKITE JAV TAUWTMO BONUS !

GĖLKS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

TĖVAS IR SŪNŪS

2533 W. 71st Street
Telef.: GRoveh.il! 6-2345-6

Biuletenio viršelyje — prof. J. 
Kazlausko nuotrauka.

/.OILiPEnR.. BRAZIS 
, PHYSICIAN-AND SURGEON 

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

■ - * RozicL: 388-2233
••<•'5 ' OFISO VALANDOS;
Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—5. tree. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873 ; •;

DR. W. E1SIN - EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 50. Kedzie Ave^ WA 5-2670

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

’ DR. A. JENKINS
■ WPYT0JAS ir chirurgas
' 3844 WEST ^rd STREET- • ■

.. ’ ^^nSO VALANDOS: . /
? Kasdien’nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai.

i Treč; ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 

telef.: GArden 3-7278 
r n • i ui1 ' - . ■

Ofiso, tel.:. H E 4-181&’ arba .RE. 7-9700 
Kezidenęiješ:. ,PR 6-930L 4.’ ':’r

DR. J. MEŠKAUSKAS 
a -GYDYTOJAS IR'CHIRURGAS 

-^VIDAUS LIGŲ SPEC. 
; 2454 WEST 71st STREET 

_ VALANDOS: Pirmai, antrai, ket- 
’ virtai ir penktadieniais nuo 3 iki

* • 7 vaL popiet. Ketvirtai ir šešta- 
. v -v Cieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 

' /• susitarus. ' f-’

’ ; Trečiadieniais uždaryta. " ;

IK. S B K E N A S' 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS
- a. ..- QPTOMETRISTAS ’ 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2418 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

, Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
'‘contact lenses’-

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

RADIJO ŠEIMOS. VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma i 
dienio iki penktadienio 11—12 į 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Premija 
lietuviui laikraštininkui

Lietuvių Katalikų mokslo aka
demijos pirm. prof. A. Liuima 
raštu iš Romos praneša, kad 
nuo šių metų pradedama skirti 
kasmetinė premija lietuviui laik
raštininkui. Premija 500 dol. 
Šiemet jury komisija sudaryta 
New Yorke. Į ją įeina: kuu. dr. 
Leonardas Andriekus, dr. Do
mas Jasaitis, dr. Bronius Radzi- 
vanas, prof. dr. Jokūbas Stukas 
ir dr. Vytautas Vygantas.

Kandidatus premijai gali siū
lyti kas tik nori,, pasiųsdamas 
motyvuotą raštą bet kuriam 
jury komisijos nariui, arba to
kiu adresu: Rev. L. Andriekus, 
Franciscan Monastery, Kenne
bunk Port, Maine 04046.

Šią žurnalistikos premiją Liet, 
kat. mokslo akademija skirs 
kasmet:1 < ’’

Nuo 1972 m. Liet. kat. moks
lo akademija pradės skirti 1,000 
dol. premiją už mokslo veikalą. 
Ir ši premija bus skiriama kas
met.

— Prof. Justino Pikūno vei
kalo apie žmogaus ugdymosi ei
gą “Human Development: A 
Science of Growth” papildy
toji laida buvo išleista 1969 m. 
McGraw-Hill knygų leidyklos. 
Šiais metais ji pasirodė ispanų 
kalba. Leidėjai—Ediciones Stu- 
dium Madride.

McGraw-Hill leidyklos prane
šimu, ši knyga dėl didelio pro
fesorių ir studentų susidomėji
mo įtraukta į Tarptautinę stu
dijų spausdinimo programą. Ry
šium su tuo 1971 m. lapkričio 
mėn. pradžioje ji buvo išleista 
Japonijoj, Kogakusha leidyklos, 
Tokio. Dr. J. Pikūnas yra De
troito universiteto Mokyklinės 
psichologijos programų ir nuo 
1969 metų Vaikų psichodiagnos- 
tinės klinikos direktorius.

— Mįslės. Surinko ir užrašė 
2,500 mįslių Jonas Alingirdas 
Puikūnas, spaudė Bonnie Press, 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,

Cal. 90029. Čia galima ir užsi
sakyti. Kaina: minkštais virše
liais $3.50, kietais — $4.00, 1971 
m. (E)

N e piliečių registracija
Kaip kiekvientj metų, pra

džioje, primenama, kad sau
sio mėnuo yra laikas nepilie- 
čiams registruoti savo adresus.

Distrikto .direktorius Aiva 
Pilliod praneša, jog federali- 
niai Įstatymai reikalauja, kad 
asmenys, kurie nėra Jungti 
nių .Valstybių piliečiai, priva
lo kasmet registruotis.

Registruotis galima bet ku
rioje pašto Įstaigoje’ arba pa
čiame imigracijos ir natūrali
zacijos ofise.

Registracija yra paprasta 
reikia užpildyti kortelę, nuro
dant savo vardą, pavardę, tau 
lybę, pilietybę, gimimo kraštą 
Įvažiavimo datą ir punktą, per 
kurį Į JAV Įvažiavęs, Įrašyti 
dabartini adresą, - datą ir pasi
rašyti.

' ALOYZUI MULIOLIUI ? ;
mirus, 

tėvams Onai ir Baliui Mulioliams ir arti-JO 
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telet: tOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D

Naiiji leidiniai
Elta-Press, nr. 10, 1971 m. Ita

lu kalba Eltos biuleteny daug 
politinio bei religinio gyvenimo 
žinių. Įžanginiame straipsny pa
minimi okup. Lietuvoje mirę ar 
nužudyti lietuviai mokslininkai.

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

MODERNIŠKOS . AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

: DR. LEONAS SElBUTiS 
ū INKSTŲ, PŪSLĖS IR ~ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET :

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

: - r~. 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.
L-"' • Tel.: 925-8296

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

■ Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta.

Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

TeLf PR 8-1223 ’
, OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiai 

Ir penkt, 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
' stl.i, 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

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

«
Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 

intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

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

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

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
' paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 

išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau jihr 
kingL Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psL, $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

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

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

mirus,
gilią užuojautą reiškiame žmonai Birutei, 
dukrai Živilei ir sūnui Sigitui su šeimomis 
bei artimiesiems

JONAS KASPARAITIS
Gyv. 4111 South Rockwell St.

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių
Ajwoc racijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YAras 7-1133-1139

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Razid. teles’- Glbson 8-6195 

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojomc 
(Arch Supports) ir L t

U5O West 63rd St., Chicago, 111. 60629 
Talef.i PRospect 6-5084

Mirė 1972 
metų amžiaus. 
Osvičio kaime.

Amerikoje

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ida, 2 dukterys — Laimutė 
ir Irena, motina Marė, uošvis Gottliebas Pohlis, švogeriai — Edvinas 
Pohlis ir Adolfas Pohilis su šeimomis; pusbroliai — Juozas, Viktoras, 
Frankas, Povilas ir Alfonsas Mieluiiai su šeimomis ir Martinas, Jonas, 
Petras ir Povilas Kiemaičiai su šeimomis; pusseserės — Marta Pau- 
likienė ir Mėta Kikutienė su šeimomis.

Lietuvoje liko teta Urtė Valuticnė su šeima ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 West 69 St
Kūnas bus perkeltas pirmadieni, 4 vaL po pietų į Lietuvių Liu

teronų Ev. Tėviškės bažnyčią, 6641 So. Troy.
Budėtuvių pamaldos įvyks pirmadienį 7 vai. vakare.
Laidotuvių pamaldos įvyks antradienį, sausio 11 d. 10 vai. ryto. 

Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti ’šiose laidotuvėse. 4

Nuliūdę:
Žmona, dukterys, motina.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-3228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, IUinoi>
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Specialus, virš vandens skrendąs, laivas išbandomas Paryžiuje, Seine upėje. Toks laivas keliaus 
su ekspedicija i Himalajus, kur jis bus naudojamas kalnu upėms ištirti.

pareigūnų pasikalbėjimus. Juo 
sc atsispindi ypač Lietuvos pa
reigūnų veikla, jų charakle- 

; ristika, klaidos. Atskleidžia
ma ir Lietuvos vyriausybės po
litika. Veikalo ^autorius gerai 

j žino tuos įvykius, nes dauge
lyje jų pats dalyvavo. Iki 1929 
' in. jis tarnavo kaip attache 
Lietuvos pasiuntinybėje Berly
ne, vėliau —"Lietuvos konsulu 

; Hamburge, o nuo 1931 m. 
J gubernatūros patarėju Klaipė
doje iki 1939 m., kai Klaipėda 
buvo Hitlerio atplėšta nuo Lie

tuvos. šią tarnybą jis buvo per 
i traukės tik 1935 m., kai liko c

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

DOUBLE
YOUR PRESENT INCOME! 

Part time.
Earn $200 to $1,200 per mo.

Call 338-4549
Between 5—7 P. M.

TRUMPAI
va

- VIirė seniausias Lietuvos teisininkas
1971 m. lapkričio 16 d. Vokie

tijoje, Muenehene, buvo palaido
tas seniausias Lietuvos teisinin
kas, Kazimieras Oleka. Jis buvo 
gimęs 1880 m. kovo 1 d. Žarde- 
fių kaime, Kudirkos Naumies
čio apylinkėje. ?»lokėsi Marijam
polės gimnazijoje, kur baigęs 5 
klases, tėvų pageidavimu buvo 
įstojęs Į Seinų dvasinę seminari
ją. Po 9 mėnesių iš jos pasitrau
kė. Įstojo į Liepojos gimnaziją, 
kur priklausė slaptoms lietuvių 
Organizacijoms.
ę Baigęs gimnaziją Įstojo Į Tar
tu universitetą studijuoti teisę. 
Jš ten po metų persikėlė i Mask- 
yą. Veikė lietuvių studentų 
draugijose ir dalyvavo Vilniaus 
Didžiajame seime. 1907 m. bai
gė Maskvoje teisių fakultetą ir 
tais pačiais metais pradėjo kan
didatauti Kauno Apygardos 
teisme. Apie 5 metus buvo Kau
ne vyresniojo notaro padėjėju, 
ir tuo pačiu.metu 3 metus dėstė 
lotynų kalbą Saulės progimnazi
joje.
v Prasidėjus I-majam pasauli
niam karui buvo evakuotas Į 
Maskvą, ir 1915 m. važinėjo po 
užsienį. Aplankė ir JAV. .1916 
m. grižo į Rusiją ir buvo paskir
tas į Krymą, Simferopolin, vo
kiečių ūkiams likviduoti komisi
jos nariu. Ten taip pat buvo ir 
lietuvių pabėgėlių komiteto pir
mininku. 1917 m. dalyvavo Pet
rapilio lietuvių seime. 1918 m. 
balandžio mėn. grižo Lietuvon 
ir buvo paskirtas tų metų gale 
Kauno taikos teisėju. Tais pat 
metais gruodžio mėn. 18—19 d. 
buvo išrinktas lietuvių atstovu 
Į Kauno miesto tarybą. Būda
mas Taryboje griežtai kovojo 
dėl Laisvės Alėjos vardo ir lai
mėjo (lenkų atstovai siūlė ir rei
kalavo, kad toji pagrindinė gat

vė būtų pavadinta “Jagelionska 
alėja”) Dalyvavo ekonominė
se organizacijose, buvo Kauno 
Apygardos Teismo nariu. 1920. 
II. 2. 1923. VI..28 d. buvo dvie
juose E. Galvanausko ministerių 
kabinetuose Vidaus Reikalų mi
nister! u. Daug rūpinosi tinkamu 
policijos organizavimu. Buvo 
krikščionių demokratų atstovas 
I ir II seime.

Po 1926 m. gruodžio mėn. 
perversmo Oleka buvo žemės 
Ūkio ministerijos juriskonsul- 
tantu ir drauge vertėsi advoka
to praktika. Artėjant antrajai 
bolševikų okupacijai pasitraukė 
i vakarus. Apie 4 metus dirbo j 
UNRRA ir IRO Įstaigose ir po 
to apsigyveno Muenehene, . kur 
ir mirė, sulaukęs 91 metus am
žiaus.

Daug dirbo Lietuvai. Tai tik 
trumpa jo nueitojo kelio biogra
fija.

Jonas Talalas

CICERO
SUSIRINKIMAI

Prasidėjo ponaujametiniai 
susirinkimai. SLA 301 kuopa 
savo susirinkimą turėjo lyg ir 
žiemai prasidėjus, kai pirmą 
kartą visur sniegas baltavo. 
Matyti, tai išgąsdino kuopos 
narius, nes labai mažas jų 
skaičius i susirinkimą atvyko. 
Iš viso nariai pasidarė labai 
nepaslankūs, net ir mokesčius 
patys nebemoka, o perduoda 
juos per kitus. Kai kurie ir to 
nepadaro, tai finansų sekreto
riui tenka net pas juos atsilan
kyti. Toks mokesčių kolektavi 
mo būdas labai apsunkina fi
nansų sekretorių, ypač kai jam

reikia mokesčius išrinkti ir 
iš toliau gyvenančių narių.

Raudonos Rožės klubo me
tinis susirinkimas buvo sėkmin 
gas. Valdybos nariams buvo 
išmokėtos algos, kas paragi
no juos pasižadėti ir ateityje 
yeikti klubo gerovei. Tikėki
me, kad jie ištesės ir savo pa
žadus išpildys.

Raudonos Rožės klubas yra 
vienatinis, kurio nariai yra 
vien tik vyrai. Savo laiku klu
bas buvo garsus ne tik Cicero 
kolonijoje, bet ir už jos ribų. 
Dabar liko to garso tik prisi
minimai.

IJ.e tuviu Namu Savininku
V V *

draugijos susirinkimaš Įvyks 
antradieni, sausio 11 dieną, 
1500 S. 49th Avė. salėje. Pra
džia 7:30 vai. vakaro.

Visi nariai kviečiami susi
rinkime dalyvauti. Atsiveski
te ir savo kaimynus, namų sa
vininkus. Numatoma svarstyti 
labai svarbūs reikalai, kurie 
liečia mūsų koloniją. Be to, 
bus renkama valdyba ir komi
sijos.

Visi žinome, jog nuo namų 
savininkų priklauso ir apylin
kės gerovė. Mums yra garbė 
turėti savo tarpe miesto parei
gūną tautietį P. Kimbarką. Jis 
yra čia gimęs ir augęs. Su lie
tuviais jis palaiko labai tamp
rius ryšius ir visada yra pasi
ryžęs jiems patarnauti be jo
kio tarpininkavimo, nes jis 
kalba savo tėvu kalba.

Lietuviai Įvertino tai ir pra
eityje rinkimuose už jo kandi
datūrą, kaip sakoma, stovėjo 
“mūru”. Dabar ir vėl artinasi 
rinkimai, kurie palies ir Kim- 
barka. Tad ir vėl stovėkime 
“niūru” už jo kandidatūrą!

K. P. Deveikis

pakviestas Brūvelaičio direk
torijos nariu. Dabar dr. M. 
Anysas minimąjį veikalą ruo
šia spaudai ir galvoja apie jo 
išleidimą. Jis tikisi visuomenės 

i paramos. Jo (bičiuliai kviečią 
j suinteresuotus asmenis būti 
veikalo išleidimo rėmėjais bei 
garbės prenumeratoriais.

I Š CH1CAGOS IR 
APYLINKIŲ |j

____ i_____

Daug laimės, Mr. Trohan, 
tavęs labai pasigesime

Vienam geriausių Chicago Tri
bune bendradarbiui, skilties 
Washington Report autoriui, 
Walter Trohan išėjus į pensiją, 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas Dr. C. K. Bobelis pa
rašė Chicago Tribūnai laišką, 
pabrėždamas, kad Trohano skil
tis buvo tiesi ir parodė išskirti
ną pasaulinių problemų ir na
minių reikalų supratimą. Jis 
suprato komunizmo pavojų'kaip 
svetur, taip namie. Jis mokėjo 
aiškiai analizuoti kinu dilema ir 
Vidurinių Rytų situaciją.

“Mr. Trohan laikėsi teisvbės,. 
Įstatymų ir tvarkos. Jis turėjo 
didelį susipratimą su prispaus
taisiais, ar tai būtų Pietuose ar 
kitapus okeano.- Visas tas pro
blemas jis analizavo su dideliu 
atsidėjimu ir senojo fasono 
sveiku protu. Daugelis ėmė dė
mesin, ir su dideliu respektu, tai 
ką jis pareiškė; kadangi jis nie
kuomet nesibijojo sakyti tei
sybę. a

Daug laimės, Mr.- Trohan. Ta
vęs labai pasigesim”.

— Robert A. Lorinskaš Ph. D., 
gyv. Marquette Parko, apylin-
kėj, pakviestas Policijos akade
mijos direktorium, 'fa akade
mija yra prie Chicagos miesto 
kolegijos. Jis taip pat dėsto kri
minalinę teisę ir policijos admi
nistravimą Chicagos Southwest 
kolegijoje. Dr. A. Lorinskas 
baigė politinius mokslus Sout
hern Illinois ir Georgia universi-

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, FrezidenUi
2212 W. Cermak Road Chicago, IU. Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 -West 69th SL, Chicago, UI. S0629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių praklų.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
1^—.1 I ■ I ——o—

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, 111. 60603. — Tel. 254-3320

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

| V. VALANT1NAS

Į MOVING — Apdraustas per kraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

I' . įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

I ■ ...................... ■ - III-—

To betrūko
Werner von Brown, vokietis 

mokslininkas, vienas svarbiau
sių Amerikos astronautinių 
skraidymų organizatorius, pa
reiškė Washingtone, kad mėnu
lis neužilgo bus kolonizuotas 
panašiai kaip dabar yra Antark- 
tika (Pietų ašigalis) ir kad dar 
2000 metams nesuėjus ten gims 
pirmasis kūdikis.

Pasikalbėjime su spauda Dr. 
Brown pasakė, kad pastačius 
erdvių autobusą (spase shuttle), 
kurio statybą prezidentas Nixon 
ką tik užgyrė, žymiai atpigs iš
laidos mėnulyje pastatyti nuola
tinę bazę, kurioje mokslininkai 
galės ilgus laikotarpius gyventi 
ir darbuosis. “Be abejo, moksli
ninkai ten nusigabens ir savo 
žmonas ir vieną gražią dieną 
mėnulyje gims pirmasis kūdi
kis”.

Kareiviams loterija Įvyks 
dar šj mėnesi

lllinojaus kariuomenėn šau
kimo įstaigos (SSS) direktorius 
Dean Sweet pareiškė, kad ka
riuomenėn šaukimo loterija šie
met vietoje liepos mėnesio, kaip 
anksčiau buvo planuota, gali 
įvykti dar ši sausio mėnesi.

Esą norint, kad šaukiamojo 
amžiaus jaunuoliai neturėtų be
reikalingo rūpesčio, loterija no
rima pravesti kaip galima anks
čiau.

Per ateinantį vasario ir kovo 
mėnesius kariuomenėn šauki
mo greičiausia nebūsią.

tetuo.se. Yra parašęs studiją 
apie tautinių grupių įtaką Ame
rikos politikai, taip pat dėstęs ir 
skaitęs paskaitas įvairiuose uni
versitetuose.

— Donna Kamm išrinkta Mar- 
quatte Parko apylinkės vyresnio 
amžiaus piliečių socialinio cent
ro pirmininke.

— Laura Gardžulytė dalyvavo 
Cook apskrities 4-H klubų fina
linėse rankdarbiu varžybose. Už 
žvakių gamybą ji gavo tradici
nį klubo ženklą ir pažymėjimą.'

— Rūta čerškutė, Nijolė Gied- 
riūnaitė, Dana Kozulytė ir Aldo
na Tautkevičiūtė, Windsor, Ont., 
Canada, puikiai danuoja “Auš
ros” kvartete. Jos turi platų re
pertuarą ir yra kviečiamos į to
limesnes lietuvių apylinkes įvai
riomis progomis. Kvartete da
lyvauja akordeonistas Andrius 
Čerškus.

— Romas Kasparas vadovauja 
Jaunimo kongreso Atidarymo^ 
komisijai. A'ra sudarytos 5 pa- 
komisijos, kurioms Išrinkti pir
mininkai: Jolita Kisieliūtė — 
registracijai, Daiva Vaitkevi
čiūtė ~ nakvynėms ir sutiki
mui, Audronė Matulaitytė — 
krautuvėlės organizavimui ir 
patarnavimams, Stepas Lukaus- 
kas — tvarkos štabui ir Švitrius 
Gotceitas — techniškiems reika
lams. Koordinacijai išrinktas 
Regimantas Vedegys.

— Jurgis Brazaitis išrinktas 
pirmininku Argentinos lietuvių 
jaunimo komiteto, kuris rūpi
nasi kelionės į Jaunimo kongre
są Chicagoje reikalais. Viktoras 
Barzdžius yra vicepirm., Nelida 
Zaviekaitė ir Audra Deveikytė 
— sekr., Alfredo Džiugis ir Ri
kardas Rudis į— ižd. Kartu 
vyksta pasiruošimai į Tautinių 
šakių šventę, kuri Įvyks tuo pa
čiu laiku. Daugelis Ariierikos ir 
Kanados lietuvių savo atostogas 
ir išvykas planuoja liepos mėn. 
pradžoje, kad galėtų dalyvauti 
šioje šventėje.

CICERO — APYNAUJIS 2 BUTŲ 
6 ir 5 kambariai, 50 pėdų sklypas, 
garažas, dekoratyvus kiemas, 16-tos ir 
Austin apylinkė. S53.000. ,

.$24,000 METINIŲ PAJAMŲ, 14 bu
tų pastatas, tolimoje Chicagos šiaurė
je, 2 blokai nuo Michigan ežero. Vis
kas puikiame stovyje, viskas sulig įs
tatymais, lengvas išsimokėjimas. Skam
binkite dėl detalių geram investa
vimui.

SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038 arba TO 3-2460,.

T E R RA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms. \
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS

Pardavimas-ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

• TeL: REpublic 7-1941

A. G, AUTO REBU1LDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina $1.50 .

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į /‘Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui pastų, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygų pasiųsime.

________ I------------------------------------------------------------------ .----------------
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DR. MARTYNAS ANYSAS 
PARAŠĖ NAUJĄ KNYGĄ

Toronto. Kanadoje, gyve
nantis žymus Mažosios Lietu
vos veikėjas, buvęs Lietuvos 
diplomatas, knygos “Senprū- 
siu laisvės kovos su Vokiečiu 4.
Riterių Ordinu’’ ir kitos apie 
trylika didžiųjų lietuvaičių au
torius Dr. Martynas Anysas tu
ri parašęs stambu 300 psl. vei
kalą apie Lietuvos kovą su hit
lerinės Vokietijos politika Klai 
pėdos krašte. Veikalas para
šytas prieš 25 metus Vokietijoj, 
remiantis išsaugotais užrašais 
ir atmintimi. Šis veikalas yra 
gerai dokumentuotas, cituoja 
ištisus pagrindinių Klaipėdos

Ramiojo vandenyno Fiji salos gyventojai kartą per metus turi at
likti atgailos ir nuodėmių apvalymo ceremonijas. Jos susideda Iš 
bėgimo per karštas anglis. Basos kojos gerokai Įkaista nuo degan

čių anglių.

— JAV LB Marquette Parko 
apylinkės valdybos rengiamas 
dvidešimties metu bendruome
ninės veiklos sukakties minėji
mas sausio mėn. 23 d. prasidės 
pamaldomis Marquette Parko 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Po pamaldų Įvyks akademija pa
rapijos salėje. Lietuvių Ben
druomenės įnašas į visą lietuviš
kąjį gyvenimą yra labai reikš
mingas. Todėl minint 20 metų 
organizuotos bendruomeninės 
veiklos sukaktį laukiama gau
saus marąuetparkiečių ir kitų 
apylinkių lietuvių dalyvavimo.

— LB Marquette Parko apy
linkės valdyba dar renka solida
rumo Įnašus už praėjusius me
tus. Visi lietuviai, kurie dar so
lidarumo įnašo už 1971 metus 
nėra atidavę, prašomi atiduoti 
apylinkės iždininkui Vaclovui 
Pliopliui (7212 So. Talman 
Avė.), Marginiuose, Ant. Tvero 
krautuvėje, vald. pirm. J. Ja
saičiui (6922 So. Oakley) arba 
bet kuriam valdybos nariui. So
lidarumo įnašai surinkti neleng
va, todėl nelaukime, kad valdy
bos nariai ar talkininkai turėtų 
į namus atsilankyti.

LAIMINGI NAMAI
ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 

naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas —'aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,900.

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

8 KAMBARIŲ mūras, liuksus įreng
ta virtuvė ir vonia, nauji karpetai, 
puošnus beismantas, garažas, arti par
kas. Priims rimtą pasiūlymą.

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

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

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetų 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19.000.

4 BUTŲ gražus mūras ir ^4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas 
Aluminum langai. Prie Maria High 
— $42.700.

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

2 PO 4 MŪRINIS, sxiepas ir paste 
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ten Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW, įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar-
quete Parke. . .. .

VALGYKLA su namu ir visais iren 
gįmais. Judri vieta.

ŠDIAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET

436-7878

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

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

APYNAUJIS lėti aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette Par- 
v-o ' dR son

GRAŽŪS 4 BUTŲ mūr.. alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. jgazu, mo
dernios vonios.’ Mūr. garažas. Mar
quette Parke. S52.000.

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

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321 '•

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie 
karnas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY t 
A. LAUR A1TIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

L * ..... r
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