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ŠIANDIEN VĖL TĘSIAMOS TAIKOS DERYBOS
10 METU KALĖJIMO TRUNKAUSKUI

Vilniuje leidžiama “Sovetekaja(Litva” penktadienio numeryje 
paskelbė, kad tarybinės Lietuvos, teismas, išnagrinėjęs 17 metų am
žiaus Fičardo Trunkausko (Trumkrusko, o gal ir Trumpkausko?) 
bylą, nuteisė jį dešimčiai metų sunkiųjų darbų kalėjimo.

“Sovetskaja Litva” yra Lie
tuvos komunistų partijos cent
ro komiteto leidžiamas dien
raštis, skiriamas Lietuvoje gy
venantiems sovietų kariams, 
policininkams, naujai atvary
tiems kolonistams ir kitiems 
rusiškai skaitantiems žmo
nėms.

Ričardas Trunkauskas buvo) 
suimtas ir teistas už praeitais 
metais gegužės mėnesio Kau
ne sukeltas riaušes, kai rusai 
neleido Kauno gyventojams 
palaidoti susideginusio Romo 
Kalantos. Teismas įžiūrėjo chu
liganizmo veiksmus praeitų 
metų geg. 18 dieną matytuose 
Trunkausko veiksmuose. Chu
liganizmas pasireiškė tuo, kad 
jis svaidė akmenis į einančius 
tvarkos atstatyti policininkus. 
Nusikaltimas pasunkėjo dėl to, 
kad akmenis jis svaidė ne vie
nas, bet grupėje kitų.

Be to, Trunkauskas oficialiai 
buvo kaltintas ir pripažintas 
kaltu už mergaičių išniekini
mą. “Sovetskaja Litva” neaiš
kina, kokioj formoj tas išnie
kinimas buvo atliktas.

Praeitais metais Kaune dvi 
dieni vyko riaušės. Susirėmi
mų su sovietų policija metu 
lietuviai jaunuoliai protestavo 
ir reikalavo 
vai. Atsiųsta sovietų policija 
suėmė apie 800 jaunuolių, juos 
tardė. Daugelį paleido, bet 
apie 200 jaunuolių išvežė į 
Vilnių ir ruošė jiems bylas.

Aštuoni jaunuoliai jau buvo 
teisti. Jiemsskyrė įvairias sun
kiųjų darbų bausmes, siekian
čias nuo vienerių iki trijų me
tų. Pradžioje manyta, kad ki
ti Vilniaus kalėjime laikomi 
jaunuoliai gaus mažesnes baus
mes, 
patys 
liai”, o 
mažiau nusikaltusieji. 
do, kad Trunkauskas nuteis
tas ilgesniam laikui. Jis. grei
čiausiai bus išvežtas į Sibiro 
šiaurę įvairiems statybos, miš
kų kirtimo ir kanalų kasimo 
darbams.

Laisvės

kad pirmiausia nuteisti 
“didžiausieji nusikaltė- 

vėliau bus teisiami 
Pa sir o-

Kviečia padėkoti 
italų senatoriams 
Italijos Krikšč. Demokratų 

partijos organas “H Popolo” 
įdėjo straipsnį apie Italijos Se
nate užklausimą dėl žmogaus 
teisių paneigimo Sovietų oku
puotoje 
išėjo iš 
Luciano 
remta 
senatoriaus Onorio Cengarle. 
Novaros senatoriaus Lucio 
Benaglia ir Milano senatoriaus 
Luigi Noe.

Lietuvos bylai yra labai svar
bu turėti Europos parlamenta
rų paramą. Todėl kviečiame 
parašyti aukščiau minėtiems 
senatoriams padėkos laiškus 
(anglų, italų kalha) 
resu:
(senatoriaus vardas. 
Senato 
Palazzo Madama 
00186 Roma

Lietuvoje.
Veronos 

dal Falco 
Vicenzos

Iniciatyva 
senatoriaus 
ir buvo pa- 
provincijos

šiuo ad-

pavardė)

K VISO PASAULIO
ČIKAGA. — šeštadienį rytą, 

begesinant užsidegusią kavinę 
64 W. AEadison St., žuvo trys 
ugniagesiai ir 28 buvo sužeisti. 
Nelaimė įvyko netikėtai įgriu
vas pastato stogui.

ČIKAGA.— Buvęs Čikagos 
miesto aldermanas Fred Hub
bard teisme prisipažino išeik
vojęs 100,715 dol. miesto pini
gų ir buvo nuteistas dvejiems 
metams kalėjimo.

OTTAWA. — Kanados par
lamentas priėmė rezoliuciją, 
kuri įpareigoja vyriausybę pa
reikšti Amerikai papeikimą už.
Hanojaus ir Haifongo puoli-' . CVTpZIZTTQ C ADDIN A 
mus. Reikalaujama ateityje A. dluijLllLId uAluSLlA 
tokių puolimų nekartoti.

ČIKAGA. — Evanstono li
goninėje gimė penketukas: trys 
mergaitės, du berniukai, 
kie gimimai pasitaiko tik 
tą iš 85 milijonų gimimų, 
kūdikiai gimė mėnesiu 
anksti, tačiau yra sveiki,
laikomi specialiuose inkubato
riuose. Tėvas James Baers iš 
Northbrooko atsisakė kalbėti 
su laikraštininkais, sakydamas

-. ?

Išeinąs gynybos sekretorius Melvin Laird 

retoriy Elliot

vedžioja po Pentagonąnaujai paskirtą sek- 

Richardsoną.

To- 
kar- 
Visi 
per 

nors

KALBĄ Siekia išplėšti
tėvynės sąvoką

Sniečkus

Maskvos “Literaturnaja Gazeta” (nr. 44) 
kalbėjimą su Lietuvos KP CK pirmuoju 
kum. Pasikalbėjimas skirtas pailiustruoti 
giniui, kad “kiekviena tarybinė respublika 
ir klestėti, tiktai būdama TSRS broliškų 
džiosios šeimos nariu”. Savo atsakymuose 
metą naudojamomis frazėmis, niekeno
ziastiška: aprašo sovietinės sistemos Lietuvai suteiktas gėrybes. 
Iš naujienų minėtinas jo nurodymas j Airijos Komunistų Parti
jos Generalinio Sekretoriaus, viešėjusio Lietuvoje, žodžius, kad 
Lietuva esanti modeliu Airijai. Taigi, Sniečkus jau mato Sovie
tuos sienas besiplečiančias toli į Vakarus.

ko • ’ nio klausimo tema, Sniečkus
SPRINGFIELDAS. — Išeinąs da™ sai’ffy ėjimą, cituodamas 

gubernatorius Ogilvie pasira- TSKP CK nutarimą ‘Dėl pasi- 
šė savo paskutinį Illinois įsta- ruošimo Tarvbų Socialistinių 
tymą, -kuris gerokai pakelia Respublikų Sąjungos įkūrimo 
valstijos pareigūnų algas. Gu- 50-siomis metinėmis”. Nutari- 
bernatoriaus alga pakeliama iš kalbama apie visapusišką 
45,000 iki 50.000. Padidinamos visų socialistinių Tarybų Są- 
teisėjų algos. Senatoriams ir jungosnacijų ir tautybių kalbų 
legislatures atstovams padidi-.vystymą . Ret Sniečkaus atsa- 
namos iki 32 dol. per dieną kyme daug daugiau vietos ski- 
“pragyvenimo išlaidos”. Tar- riama ne lietuvių kalbos teisių 
nautoju ir raštinės reikalams gynimui, o... rusų kalbos liaup- 

. Pasak jo pasirinktą 
“visos TSRS nacijos ir 

j tautybės savanoriškai pasirin
ko rusų kalbą bendrąja tarp
nacionalinio bendravimo ir 

' (bendradarbiavimo kalba. Ji
tapo galingu tarybinių tautų 
savitarpio ryšiu ir susitelkimo

legislatures nariai gaus 10.000 ginimui, 
dol. per metus, vietoj buvusių citatą, 
6,000 dol.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos žvalgyba skelbia, kad So
vietų Sąjungoje pernai t— 
mingai buvo išbandyta nauja 
tarpkontinentinė raketa. Gruo
džio 29 d. raketa nuskrido iš 
Tijuratamo į Kamčatkos pu-Į Sniečkus prisimena ir ideo- 
siasalį. Joginius priešus, naudojančius

į lietuvių kūrybinį palikimą 
įbruktas vadinamas antiliau- 

jdines idėjas, kovai prieš sovie
tinę santvarką. Todėl Snieč
kus pasižada saugoti Lietuvos 
“kultūrinį palikimą nuo bet 
kokios falsifikacijos, vertinti 
jį iš “klasinių pozicijų”. Kaip 
naudingą politinį įrankį jis iš
kelia Jono Avyžiaus romaną 
“Sodybų tuštėjimo metas”, nu
rodantį “nacionalistinių iliuzi
jų pragaištingumą”. (E)

Mokytoją streikas
ČIKAGA. — Viešųjų mokyk

lų mokvtojai nubalsavo pra
dėti streiką šj trečiadienį. Nau
jasis Illinois gubernatorius 
Daniel Walker bando streiką 
sustabdyti ir antradienį pa
kvietė mokytojų unijos vadus 
ir švietimo tarybą pas save.

Mokytoju balsavimo rezulta
tai rodo.
mokytojų 
esamom 
balsavo
2,997 mokytojai.

AMERIKA MŪSŲ NEPAKLUPDYS, SAKO 
Š. VIETNAMO POLITBIURO NARYS

PARYŽIUS. — šiandien Faryžiuje vėl prasideda slaptos Ame
rikos - Šiaurės Vietnamo derybos, kurios buvo pertrauktos gruo
džio viduryje, neradus visiems priimtino sprendimo. Hanojaus 
delegacijos vadas L^e Due Tho, atvykęs į Paryžių, pareiškė, kad 
taika yra Amerikos rankose. Ji gali pasirinkti ar išspręsti kon
fliktą dabar ar toliau tęsti karą. Atėjęs sprendžiamasis momen
tas. Le Due Tho pasmerkė Amerikos lėktuvų puolimus ir padė
kojo pasaulio opinijai, kuri padrąsinusi šiaurės 
kovoje. Jei Amerika toliau statys neįmanomus 
prailgins karą, mes esame pasįruošę nepasiduoci 
spaudimui, pareiškė Le Due Tho.

Vietnamą šioje 
reikalavimus ir 
grasinimams ir

Trudeau vyriausybė 
pristatė programą 
OTTAWA. — Kanados par

lamento atidaryme Generalinis 
Gubernatorius Roland Michener, 
atstovaująs Kanadoje karalienę 
Elzbietą, pristatė premjero Tru
deau vyriausybės programą. 
Vyriausybė žada sumažinti be
darbių skaičių, plėsti šalies eko
nomika ir kovoti prieš infliaci
ją. Vyriausybė toliau sieks Ka
nados tautybių vienybės įgyven
dinimo ir lygių teisių visiems 
kanadiečiams.Bolševikai. nesiskaitydami 

su jokiomis priemonėmis, juo ' 
i Dar neaišku, kaip Trudeau 
vyriausybei pasiseks siekti už
sibrėžtų tikslų, nes jis iš 264 
vietų parlamente turi tik 109. 
Konservatoriai reikalauja vy
riausybę pakeisti. Jie turi 107 
atstovus. Daug priklausys nuo 
mažesnių partijų, nuo naujųjų 
demokratų su 31 atstovu ir so
cialinio kredito partijos su 15 
narių.

I Vyriausybės programoje daug 
pažadų skiriami kairiosios nau
jųjų demokratų partijos ausims: 
padidintos pensijos, padidinta 
šalpa, senelių, aklų ir invalidų 
priežiūra. Trudeau vyriausybė 
išsilaikys tik su mažesnių parti
jų parama.

Jis pridėjo, 
bombarada viniai 
privers vietnamiečių atsiklaup
ti ir priimti visas Amerikos są
lygas. Amerika savo bombar
davimais nužudė tūkstančius, 
tačiau nieko nelaimėjo, pareiš
kė Hanojaus politbiuro narys.

Sarbiausias klausimas, dėl 
kurio išsiskiria Hanojaus ir 
Washingtono nuomonės via 
“dviejų Vietnamu” pripažini
mas. Saigono vyriausybė rei
kalauja, kad ji būtų laikoma 
suvereninės, atskiros ’-'Mv- 
bės vyriausybe, panašiai, kaip 
Pietų Korėjos ar Vakarų Vo
kietijos vyriausybės. šis Sai
gono reikalavimas Hanojaus 
vra laikomas “absurdu”. Pie
tų Vietname esančios dvi vy
riausybės: prezidento Thieu ir 
Viet Congo.

Sakoma, kad prezidento 
Nixono ir jo patarėjo Kissin- 
gerio pažiftrpš į Pietų Vietna
mą yra skirtingos. * Spalio me
nesio dervbose Kissingeris 
sutikęs, kad po karo paliaubų 
pasirašymo Pietų 
pasiliktu komunistų 
menė,
munistai 
riausvbei 
išsilaikyti 
Politinėje 
me sektų
turėtu turėti 
tarpį 
munistų glėbį, šitokiai Kissin- 
gerio pažiūrai nepritaręs ne tik 
pats Saigonas. bet ir preziden
tas Nixonas bei kariuomenės 
vadai. Kadangi Hanojus jokiu 
būdu nesutiko su “dviejų Viet
namu” sąvoka. Nixonas įsa
kęs sustiprinti oro puolimus 
pramonės rajone. Hanojaus ir 
Haifongo srityje.

kad Amerikos
niekada ne-

kad didelė dauguma 
yra nepatenkinti 

sąlygom. Už streiką 
16,565. o prieš —

Apie Latvijos

Vietname 
kariuo- 

Jis reikalavęs, kad ko
duotu Saigono vy
nioki tokį šansą” 
nepriklausomybėje, 

kovoje, kuri savai- 
paliaubas. Saigonas 

šiokį tokį laiko-
prieš ikrisdamas į ko-

Baigė restauruoti j 
Michelangelo Pietą
ROMA. — Vatikane spaudos 

atstovams buvo parodyta jau 
baigta restauruoti Michelangelo 
“Pieta”, kurią pamišęs vengras 
sudaužė plaktuku praėjusių me
tų gegužės mėn.. Stovyla dabar 
stovi už trigubo stiklo sienos, 
kurios neperšautų nei šautuvo 
kulka. Didesni nuskelto mar
muro gabalai buvo priklijuoti, 
o mažesni užpildyti sumalto 
marmuro dulkėmis ir specialiais 
klijais.

Korespondentams buvo leis
ta ne tik apžiūrėti pataisytą me
no kūrinį, bet leista ir jį pačiu- laišką, kuriame rašo, kad kun. 
pinėti. Priklijuotos vietos pali- P. Rerrigan, Angela Davis, .la
kusios plauko storumo žymes, ne Fonda ir kt. turėtų “for a 
Ant kairiojo Marijos skruosto change” prądėti skelbti evan- 
likusios tamsios dėmelės, ku- ' geli ją ir pamokslus apie hu- 
rias palietė pamišėlio plaktukas, manizmą Siaurės Vietnamu! ir 
Tose vietose marmuras pasikei- ypač Sovietams, išnaikinusiems 
tė visam laikui, dėmiu pataisy-milijonus žmonių, 
ti neįmanoma.

Dvigubas mastelis
ČIKAGA. — Chicago Tri

bune vedamajame komentuo
ja naują Sovietų Sąjungos įsta
tymą kuris numato lėktuvų 
pagrobėjams net mirties baus
mę. Laikraštis nurodo sovietų 
dviveidiškumą ir ciniškumą. 
Kada Jungtinės Tautos svars
tė lėktuvų pagrobimų proble
mą. sovietų delegatas balsavo 
už klausimo atidėjimą. Sovie
tų žvilgniu, lėktuvų grobimai 
yra geri ir blogi- Jie geri, ka
da įvyksta svetimose valstybė
se. tačiau blogi, kada įvyksta 
pačioje Sovietų Sąjungoje, sa
ko Tribune.

Geras patarimas
“The Miami News”, savo 

lapkričio 20 d. laidoje, atspaus- 
'dino V. Siemaškos iš Miami

Remia prezidentą
WASHINGTON A S. — Atsto- 

vuRūmų respublikonai nariai 
priėmė rezoliuciją, kuri pare
mia prezidento Nixono Viet
namo politiką ir vedamas tai
kos derybas. Balsavimas bu
vo 128 prieš 7. Tų pačių At
stovų Rūmų demokratai praė
jusią savaitę 154 balsais prieš 
75 pareikalavo užbaigti karą, 
su viena sąlvga. kad būtų pa
leisti amerikiečiai belaisviai. 
Pažymėtina, kad gan didelis 
demokratų skaičius balsavo 
prieš tą rezoliuciją.

pasi- 
Antanu Snieč- 

iProgramos tei- 
toliau vystytis 

nacijų di- i
jau nuo 1940 !to^'au iuo^biau apiplėšia lie- 

entu- .hivių tauta. Žmonių materia
lines gėrvbes jie pavertė vals
tybinėmis gėrvbėmis. kurios 
priklauso Sovietų. Sąjungai. 
Vadinamosios respublikos at
lieka tik gėrybių valdymo pa
reigas. Jie panaikino žmogaus 
ir piliečio teises laisvai savo 
valstybės reikalus spręsti. Bol
ševikai pasisavino maldos na
mus, kaip materialinį turtą, 
jie diktuoja kas ii kaip maldos 
namuose turi melstis, bet jau 
jokiu būdu neleidžia kunigams 
atlikti specialių pamokymų 
vaikams, kad jie galėtų pažin
ti religines tiesas.

Dabar jau ir to negana. Pa
staruoju metu okupuotoje Lie-' 
tuvoje sovietai ypatingai užsis
pyrė palaužti gyventojų, o ypač 
besimokinančio jaunimo, ži-' 
nojimą ir tikėjimą, kas yra jų 
tėvynė. Ištisos laikraščių skil
tys prirašytos visokiausiu sam
protavimų. kuriais mėginama 
įkalti į žmonių galvas ir širdis, 
kad lietuvio tėvynė ne Lietu
va. bet Sovietija. 1972 m. 
gruodžio 12 d. Vilniuje leidžia
mas “Valstiečių laikraštis” di
delėmis raidėmis šitaip išmar
gintas: “Mūsų Tėvynė —TSRS" 
(Tarybų Socialistinių Respub
likų Sąjunga). Straipsnio au
torius G. Kretavičius rašo: 
“Tėvynė — tai gintariniai kran
tai ties Palanga ir nesibaigian
čios Kazakstano lygumos, ir 
Rresto tvirtovė, ir revoliuci
jos lopšys Leningradas, ir Bras
tos elektrinė, ir Uralo aukšta
krosnės, ir Maskva, ir Stalin
grado Mamajevo piliakalnis...”, .... ........................
* j t | PANAMA. — Ligoninėje mi-

Tai labai klaidingai lietuviui rė Amerikos konsulas Manag- 
nusakantis, svetimas tėvynės voj, kur neseniai įvyko stip- 
apibūdinimas. Juo siekiama rus žemės drebėjimas. Jis mirė 
išplėšti savo tėvynės — Lietu- nuo šūvfo į galvą. Sakoma, 
vos — sąvoka, pripratinti prie kad konsulas pats netyčia nu- 
naujų vardų, nauių vielų, kad sišovęs. Iš Nikaragvos konsu- 
kur lietuvis bebūtų nutremtas, las buvo skubiai išvežtas Į Pa
greičiai! įsisąmonintų, tuos pro- narnos ligoninę, kur ir mirė, 
pagandos šūkius. Ir tai taiko-' ŽENEVA. — Aktorė Sophia 
ma valstiečiams, kurie per am- Loren Šveicarijoje pagimdė 
žius buvo ir yra prisirišę prie antrą sūnų, motina ir vaikas 
savo tikrosios motinos tėvynės, abu sveiki. Sophia Loren jau 
Klausimas kyla, ar šia varo- nebesitikėjo turėti vaikų po tri
nia propaganda sovietai nesi- jų nepilnų nėštumų. Po ilges- 
ruošia didesniems gyventojų nio gvdymo Šveicarijos klini- 
perkilnojimams? ! koje ji prieš 4 metus pagimdė

(E) pirmą vaiką. Aktorė. 38 metų

rusinimąc
Lapkričio 28 d. “The

York Post” tilpo straipsnis apie 
Latvijos rusifikaciją, kur ra
šoma. kad latviai pamažu tam
pa mažuma jų pačių krašte, tuo 
tarpu kai rusų skaičius nuolat 
augąs. Toliau rašo:

i “Priešingai jų kaimynams. 
Romos katalikiškajai Lietuvai 
— į kurią, beja, šiuo metu so
vietai neįsileidžia Amerikos 
žurnalistų. — latviai nerodo 
jokių išoriniu tautinio ar reli- 
gfnio pasipriešinimo protesto . 
ženklų”. (Straipsnio autoriui 
turbūt nežinomas latvių komu
nistų veteranų šauksmas (me
morandumas) į pasaulio ko
munistus dėl rusifikacijos pa
vojaus. Red.). (ELta)

New

Nauja organizacija
Komitetas Demokratijai Ap

ginti ir Bendruomenių Gero
vei Pagerinti Judėjimas apsi
jungė į vieną organizaciją, pa
vadintą Accion Comunal per 
del Desarollo Bendra Pa
žangos Akcija. Tos organiza
cijos tikslas pakelti socialinę, 
materialinę ir moralią tautinių 
mažumų gerovę. Organizaci
jos steigimo chartą pasirašė šių 
tautinių mažumų atstovai: če- 
koslovakai. ispanai, italai, ku
biečiai. latviai, lenkai, libanie
čiai, portugalai, rusai, siriečiai. 
ukrainiečiai, vengrai. Lietuvių 
vardu pasirašė Venezuelos 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas p. Vladas Venckus. (E.)

ir jos vyras Carlo Ponti. 59 ni. 
labai laimingi susilaukę dar 
vieno kūdikio, nors jie tikė
josi ši kartų mergaitės.

ANKAR \. Turkija paskel
bė, kad ji užmegs diplomati
nius ryšius su Rytu Vokieti >a.



Lietuvos Generalinė Konsule. J. Daužvardienė suruošė Konsularinio 
Korpuso Po-iiy Klubo narėms įdomią išvyką į Chicagos Policijos Centrinę 
i taigą, esančią 1121 So. State St. P. Daužvardienė yra Klubo programų 
tvaskytoja ir organizatorė. 40-čiai narių buvo aprodyta specialios centro 
laboratorijos, potigrafo, narkotikų, ginklų ir k. skyriai. Buvo paaiškintas 
elektroninis komunikacijos centro darbas, pademonstruotas treniruotų šu
nų naudojimas nusikaltėliams sekti ir pagauti, ir atpasakota įaunamečių 
bėi moterų nusikaltėliu departamento veikla. Policijos viršininkai ypatin
gi būdu pasvekino Geri. Konsulą ir Klubo nares: prie centrinio įėjimo bu
vo pastatyta sveikinimo lenta su įrašu: "Chicago Police Department WEL

COME Josephine J. Daužvardis, Consul General of Lithuania and Members 
of Chicago Consular Corps Ladies' Club".

Viešnas globojo lietuvė policijos tarnautoja p. Bronė Disienė Ir tūrų- 
kalbėtojų divizijos polic. William Kouvelis (graikų kilmės).

Nuotraukoje, iš k. į d. — Konsularinio Korpuso Ponių Klubo pirmi
ninkė Milena Avitabile, Italijos Generalinio Konsulo žmona; Policijos In
formacijos ir Vidaus Reikalų Direktorius Richard J. Sheehy ,įo sekretorė 
p. Bronė Disienė, Lietuvos Generalinė Konsule Juzė Daužvardienė, Klubo 
sekretorė Jayne de la Huerga, Domininkonų Respublikos konsulo žmona, 
ir policininkas William Kouvelis.

Knygą parenkite lietuvišku 
žaidimo būdu

įkaltai keista, bet ameriekiečiai 
šachmatinius galvosūkius, meis
terių partijas rašo Amerikietiš
ku (iš ko jį paėmė?) budu. Jie 
nustatė, kad viena pusė vadina
ma karaliaus, kita karalienės. Ir 

.parašo, kad tokios pusės tokia 
, figūra pastatyta į langelį, kurį 
tik aptaria.

Europiečiams toks šachmatų 
lošimo būdas yra tikras galvo
sūkis ir didelė painiava. Turiu 
knygų, išleistą “The New York 
Times” su visais Fischer-Spass- 
ky 1972m. pirmenybių lošimais, 
parengtų R. Roberts, H. C. Schon 
berg, A. Horokitz ir S. Rescevs- 
ky. Keletu partijų bandėme, nau
dodamiesi tenai surašytu būdu, 
lošti. Kartais nežinai, padarai 
teisingų ėjimų, ar ne.

Kai kurias partijas negalėjo
me sulošti (su tuo vokiečių šach
matininku), nes kaž kas neati
tinka.

Lietuvoje ir Europoje (ar vi
soje Europoje?) buvo ‘lengvas, 
paprastas šachmatinių žaidimų 
būdas, nustatomas raidėmis ir 
skaičiais, kokiais pažymėta lo
šimo lenta. Tokiu būdu neįma
noma padaryti klaidos ir nerei
kia be reikalo sukti galvos, sten
giantis suvaikyti painų ir tik
rai blogų amerikietiško uždavi- 
niavimo rašymo būdų.

LIETUVIAI ANGLIJOJ
Samizdatas Lietuvių Namuose

Vakarų Vokietijoje esanti ru
sų Possev leidykla 1972, lapkr. 
24-26 d. Lietuvių Namuose su
ruošė savo leidinių parodų, ku
rioje, be kita ko, bus išstatyti jos 
išleistieji Anatolio (Kuznecovo), 
Achmandulinos, Achmatovos, 
Beko, Bulgakovo, Džilo, Galičo, 
Ginsburgo, Gorbanevskajos, 
Grossmano, Maksimovo, Mar- 
ėenkos, Michailovo, Okudžavos, 
Orwelio, Pasternako, Zacharo-

vo, Strugatskio, Solženicyno, 
Tarsiu darbai, Titovo paveiks
lai ir “Samizdato” medžiaga.

Lapkričio 24 d., L. N . Vladi
mirovas skaitė atidaromųjų pa
skaitų apie “Samizdatų” ir “Ta- 
mizdatų”, Rytkovas skaitė Sol
ženicynų ir Galičą, o N. A. Arte- 
movas dainavo Okudžavos, Vy
sockio, Galičo ir Ivanovo dainas.

SKAITYK M. f
4' ' Jb S* <LTV'’I
- . - h m ..
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

-• Sek pasaką, mamyte, 
Apie senu* laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. i\aujienuse galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui;

1. N. Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
iruo os, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankiene - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaites iliustruota. Didelio iormato, 24 psk, gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, metais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, noveles. DaiL 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

.ALGIRDAS GUSTAITIS

KALBANT APIE ŠACHMATUS
Šachmatai yra labai senas žai

dimas. Kas ir kada juos pra
dėjo vartoti, tiksliai nežinoma. 
Įsagalėjusi nuomonė, kad jie iš
rasti Indijoje susilaukia kriti
kos ir priešįrodžių. Yra tvirti
nančiu. kad jie sugalvoti kažkur 
Rytuose, bet nebūtinai Indijo
je. Europiečiai šachmatais žais
li išmokę iš arabų, anų vykdytų 
Europos užkariavimų laikotar
piu atneštų, pirmiausia į Ispa
niją. kur jau 1561 m. buvo iš
leistų žaidimo ir pamokymo rei
kalu knyga.

Mūsų istorikams ar šachmati
ninkams reikėtų nustatyti, ap
rašyti senosios Lietuves šachma
tininkus, kokiais buvo nemaža 
mūsų didžiūnų. Tai gaii būti vi
siškai atskira istorinė tema. Kas 
ją pradės nagrinėti?

Lietuvos šachmatininkų isto
riją pradėti nuo nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpio (1918 me
tų) yra tikras nesusipratimas ir 
didžiai apgailestautinas mūsų 
šachmatininkų praeities nežino
jimas. Tai]), galima didžiuotis 
mūsų nepriklausomoje Lietuvo
je pasireiškiusiais šachmatinin
kais. kur labiausiai pagarsėju-

niėjęs prieš tokius garsius ir 
kiekvienam pasaulio šachmati
ninkui žinomus šachmatų žaidi
mo meisterius, kaip AliochiuJ 
Keres, Stalberg ir t. t.

Lietuvoje buvo nemaža ir ge
rų šachmatininkų. Jų išskirti
nai gerų yra ir dabar užsienyje. 
Apie juos nuolatos rašo mūsų 
užsienyje spausdinama spauda, 
pasipuošdama jų nuotraukomis. 
Gerų šachmatininkų yra ir da
bartinėje okupuotoje Lietuvoje, 
kur vis dar atžymėti nų laimėji
mų pasiekia tas pats Vladas Mi
kėnas.

Vladas Mikėnas buvo Lietu
voje parengęs gerą knygą apie 
šachmatus, kurią turėjau ir ją 
naudojausi. Neseniai atsiklau
siau vieno bičiulio okup. Lietu
voje. bet knygynuose jis nega
lėjo surasti jokios lietuvių kalba 
knygos apie šachmatu.-,.

Lauktina šachmatininkams 
knygos

Gaila, kad užsienyje gyvenan
tieji mūsų šachmatininkai nėra 
parengę ir pasistengę išleis*! 
šachmatininkams knygos. Gai-

grafiją ir ją duoti kad ir tokios , trumpas kai kurių, toli gražu ne 
apie šachmatus knygoje.

Lietuviai šachmatininkai bu
vo (neapibrėžiu laiko sąvokos) 
ir yia '-'en< pasaulio geriausiųĮsįjej]<^ parengti pilnesnės kny- 
šachmatimnkų. ir Sitai būtinai1 
reikėtų pagarsinti n#tik savųjų £ 
tarpe (daugelis jaunimo apie tai

visų, suminėjimas.
Turint tokį gausų ir pajėgų 

lietuvių šachmatininkų būrį, rei
kia stebėtis, kad,iki šiol jie ne- 

! si teik ė narenerfi nil nesu As knv- 

apie lietuvius šachmatinin- 
užsienyje.

visiškai nieko nežino!), bet ir 
svetimiesiems. Pavyzdžiui, lie
tuvių šachmatininkai Australi-Į 
joje yra puikiai pasirodę, gi Ar-! 
Aleksandras Zujus, Šveikauskas, 
lauskas 1950 m. laimėjo Aus
tralijos šachmatininkų karūną 
— meisterio titulą.

Kanados šachmatininkų gar
senybė yra lietuvis P. Vaitonis, 
laimėjęs ištisą eilę plačių sričių 
šachmatininkų varžybų, o 1951 
ir 1957 m. net visos Kanados 
šachmatų meisteris. Nepriklau- 
sumoje Lietuvoje šachmatų pir
menybes buvo laimėjęs net tre
jetą metų!

JAV-se taip pat yra labai pa
jėgių lietuvių šachmatininkų, 
laimėjusių įvairius miestų, sri
čių ir kitokius lošimus. P. Taut- 
vaišas. K. Merkis. Keturakis. 
Aleksandras Zujus, švtikauskas, 
K. Jakštas. E. Staknys ir kiti 
yra žinomi ir ne kartą aprašyti 
specifinių šachmatininkų spaj-

siu ir populiariu buvo \ ladas Mi-| la, jie nei viename laikraštyje, 
kėnas. Lietuvos šachmatininkų! žurnale neveda šachmatininkų 
garsą iškėlęs į pasaulinę aukš-Į skyriaus. Jiems reikėtų sudary- 
tumą. Jis daugelį ka'tų atsto-Mi. bent užsienio lietuvių spau- 
vavo Lietuvą tarptautinėse šach-jdos, šachmatinėmis temomis pa- 
malininkų varžybose ir yra lai- skelbtų straipsnių, raštų biblio-
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Lietuviams šachmatininkams 
JAV-se ar kitur užsienyje ren
giant knygą, būtinai reikia lai
kytis lietuviško (europietiško) 
šachmatinio žaidimo taisyklių, 
ne amerikietiškų. Neįsivelkime 
ir neveikime lietuvius į nevyku
sias amerikiečių šachmatininkų
rašymo painiavas. Jas, kaip 
svarus, inčus, jardus, mylias, co
litis ir kitas nevykusias aptarimo 
taisykles būtinai reikia pakeisti.

Liet u viškaš šachmatų 
lošimo stilius?

Yra įvairių, labai plačiai iš
garsintų šachmatinio lošimo sti
lių, ypatingai išnagrinėtų loši
mo pradžioje. G6fi šachmatinin
kai pagrindinius lošimo stilius 
privalo žinoti, kitaip jie gali bū
ti įvelti į nelemtas painiavas.

Negirdėjau apie jokį lietuviš
ką šachmatininkų stilių. Ar mū
sų šachmatų meisteriai nieko 
naujo neišrado? Ar jau negali
ma nieko naujo išrasti?

Ar bandėte tokį lošimo būdų? 
Abi pusės sutaria pradėti lošti 
pėstininkais nusthyta tvarka. Fi
gūrų visiškai nejudina, iki vie
na pusė arba išbaigia savo pės
tininkus, arbn neturi kur dau
giau su savo pėstininkais eiti. Ta
da pradeda lošti figūromis šach- 51 
matininkams nustatytomis ėji
mo taisyklėmis.

Neseniai toki lošimo būdą pa
siūliau pas mane atvykusiam

dos. Apie lietuvius šachmatiniu- vienam vok iečiai,, laba i mėgstan-
kus rašė ir plačiajai visuomenei 
skiriama kanadiečių, amerikie
čių. australų ir kitų spauda.

čia jokių būdu nėra įvertini
mas ar išvardinimas žymių lie
tuvių šachmatininkų, tik labai

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

6%
PER ANNUM

čianl žaisti šachmatais. Mudu 
pabandėme ir patyrėme gerokai 
skirtingo įspūdžio. Kitą kartą 
vėl sutarėme taip lošti. Jis keis
tas, bet savotiškai įdomus.

Gal tai gali na pavadinti lie
tuvišku šachmatų lošimo stiliu
mi? Be abejonės, priklausys 
nuo tokio lošimi) būdo prigiji- 
mo, ar atmetimo.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
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Great 
American

Dream 
Machine.

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
TEL.: LA 3-8248

< WEST OF CALIFORNIA AVE.)

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

PER ANNUM
Investment 

Benu* 
certificate*

3 easy ways 
to get the 

es
people 

you

•£ When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to yonr 
address book,

2 Call your local Poet Office 
or see their National Zip 
Directory.

3 Local Zips can be found 
on the Zip Map in the 
busines* pa<ea of your 
phonebook.

RbfhhW ■ t pebite ***** » m» 
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America is the place that is made 
out of dreams. And, UJ3. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years. 

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti- 
cular dream by joining the Payroll 
Savings Han where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
’^m will be a reality.

Ttooo

Takes in America.
Now Bonds mature in less than six years.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, IlL 60608
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LAIŠKAS B KANADOS
Trigrašis dėl ateities ir dabarties 

ir truputis iš praeities
Gyvenimo verpetams veržian

tis žmogus lyg šapelis audros 
atblokštas pakliūvi j jų sūkurį, 
ir sukiesi dienų vienodume. To
kia mano dabartis — ateities 
gal nėra?

šį straipsnelį rašyti pažadi
no šiandien gamtam Naujienų 
nr. 295-tam, S. Pranskūno straip
snis “Ateities nėra, yra tik da
bartis”. Tenka džiaugtis, kad 
Naujienos turi gerų korespon
dentų — rašytojų. Gal mano 
“trigrašis” čia nereikalingas, 
priekabiauti nebandau, bet tik 
noriu pareikšti ir savo nuomonę.

Pagalvokime, ar ne laikas 
mums susilaikyti “kibti į plau
kus” jaunuoliams — ypač jau
nuoliams, dirbantiems lietuviš
koj veikloj ? Kad drabužių ir 
plaukų šukuosenos ir ilgis yra 
prabėgančios mados dalykas, ma
nau kiekvienas sutiks.

S. Pranskūno minimi jaunuo
liai man asmeniškai nei vienas 
nėra pažįstami. Kun. Kezys pa
žįstamas vien iš spaudos, ir iš 
jo foto meno, kuriuo gėriuosi! 
R. Sakadolskis irgi tik iš spau
dos, ir džiaugiuosi, kad dar tu
rime jaunuolių, nepaskendusių 
vien svetimybių jūroj ir šių ša
lių prabangoje, o surandančių 
ir laiko ir lietuviškai veiklai.

Kaip vyresnio amžiaus mote
ris ilgų nešukuotų plaukų šali
ninkė nesu. Deja, ar daug gru
pių nuotraukų yra “sugadinęs” 
Basanavičius ir kiti mūsų tau
tos patriarchai? Kaip tik esu 
įpusėjusi skaityti M. Krupavi
čiaus “Atsiminimai”. Ir to mū
šų tautos kovotojo knygos pra
džioje nuotrauka papuošta ūsais 
ir barzda. Jeigu tik dėl plaukų 
ar drabužių mados būtų įžiūri
mas “gėris ir blogis”, ar nebū
tų didžiausia klaida? Gal kiek
vienas ir netoli surastume puo

šeivų, kurie nebūtų vien gėris. 
Lietuvą vadavo klumpėti kariai- 
savanoriai. Sibire mūsų broliai 
nuo šalčio kojas skudurais vy
niojo... Deja, mano motinos bro
lio Silvestro Šerio, anglis kasu- 
sio kažkur Pensilvenijos “Eagle 
Hill” kasyklose, skaitlinga šei
ma jau senai pavirtę į Smiths, 
ir prieš kiek metų per Naujienas 
surasti negalėjau.

Kalėdų proga gaunamų laiš
kų tarpe viename iš tolimos va- 
kąrų Kanados, Albertos vietovės, 
kur ir aš per eilę metų gyvenau, 
rašoma apie dviejų brolių Anta
no ir Jono Andriukevičių ir jųjų 
draugo Povilo žebrio, kelių mė
nesių bėgyje, mirtį. Toliau ra
šoma: “Mano draugės ruskės, 
ką darysi. Kad vienai nusibos
ta, tai einu pas kurią nors “pa- 
balakyt”. Jos tankiau ateina, — 
negerai, bet ką darysi, kad lie
ti viii jau nėra J.ndna prisimi
nus, kad kadaise čia buvo lietu
vių” !

Ir Toronto kapuose, kaip ir Sv 
Pranskūnas minėjo, tie puikūs 
paminklai auga skaičiumi, tyliai 
bylodami, kad čia guli žmogus, 
kuris savo darbais stovėjo prie
šaky... Ir liūdna prisiminus, ir 
kyla klausimas, kas papildys gre
tas? Tad gal reikėtų padrąsinti 
— paglostyti, o ne “papešioti” 
lietuvius barzdočius!

žinau atvejį čia Toronte, kac 
dvi anūkėlės kikeno iš savo mo
čiutės gražiai garbanotų plaukų. 
Ir ne tai skaudu, bet tai, kad jos 
jau anglų kalboje aptarė, kac 
močiutės plaukai “likę boys”, 
nes tik ta kalba joms žinoma! 
Joms mes jau praeitis, o kur 
ateitis ?

žinau atvejį, kad mergaitė bi
jojo supažindinti savo būsimą 
vyrą, lietuvį, kad močiutė nesi
juoktų iš jo ilgi] plaukų. Iš tik-

rųjų ar verta jitoMis naujų į 
madų kada manau, ir patys prisi- j 
mename, jog ir mūsų mados ne
buvo priimtinos už mus senes- i 
niems ?

Palinkint Naujienų skaityto
jams naujais ateinančiais 1973 
metais laimės, geros sveikatos, 
o pavergtoje Lietuvoje broliams 
ir sesėms ištvermės ir stiprybės, 
tenka suvesti sąskaitas dar ir su 
praeinančiais metais.

Tų sąskaitų eilėje yra Anelės 
ir Juozo Bernatonių, Kanados 
senesnės kartos ateivių, 50 me
tų vedybinė sukaktis, kuri jųjų 
sūnų pastangomis buvo paminė
ta Prisikėlimo parapijos parodų 
salėje, nemažame draugų ir gi
minių būryje.

Gražų pasveikinhno ?odį ta
rė p. Ona liidrelienė, ilgametė 
Ti ronto lietuvių veikėja, seniau 
daug rašiusi Naujienoms, dau
giausia Moterų skyriui. Indre- 
i enės dėka mes Naujienose skai
tydavome, A w J. Bernatonių 
sūnų, antrojo pasaulinio karo 
Kanados karių laiškus iš užjū-! 
no. Bernatoniai savo dviejų' 
gražiai išaugintų ir išmokslintų 
sūnų augančiomis šeimomis da-1 
bar gali pasididžiuoti, ir pasi-. 
džiaugti!

Baigdama noriu palinkėti vi
so geriausio, visiems Naujienų 
darbuotojams, bendradarbiams 
ir visai naujieniečių šeimai.

Mano pagarba
Izabelė, Toronto, Ont. .i

A. Mickevičiaus kultas tebegyvas Lietuvoj
Viena lenkų literatūros isto

rikė, Manika Warniewska, ei
dama per Adonio Mickevičiaus 
gyvenamas ir lankytas vietas, 
savo knygoje “Kraj lat nilo- 
dzienczych — sladami Mickie- 
wicza” (Lublin, 1970 m.) apra
šinėja tai. kas liečia didžiojo ra
šytojo atminimą, susijusį su Lie
tuva. Taktiškai niekur jo tie
siog “lenku” nevadina, nors ir

11 re tas, priešais — skulptūra, po
eto galva, jaunojo lietuvių dai
lininko Eriko Varno darbo. Vi
trina su keliomis nuotraukomis, 
susijusiomis su Mickevičiaus 
lankytomis vietomis Kaune.

Mokyklos direktorius Pakal
nis didžiuojasi turiniu Mickevi
čiui rašyto laiško originalu ir 
lankytojams pasakoja apie “nau
ją, gražią tradiciją įvestą jo ve-

1

Didelį susidomėjimą Brooklyno /kalėjime .sukėlė fotografu apsi
lankymas. Čia matomas trečiosios celės vaizdas. Durys pačię kali

niu papuoštos spalvotu paveikslu.

įSnviętų Sąjunga — didelis kran
tas, o maisto trūksta. Valdžios 
ateityje turės labiau susirūpin
ti agrikultūra ir atsargomis. 
Gamtos katastrofos, javų ligos 
ir daug kitų neperinatylų ne
normalumų gali atnešti badą 
bet kuriam kontinentui. Filipi
nų ryžių laukus užpuolė para
zitai. Anksčiau Filipinai turė
jo ryžių perteklių, o dabar 
tenka vėl importuoti, nežiū
rint kad “Žalioji revoliucija” 
gimė Filipinuose ir ryžių rū
šis ten buvo labai išvystyta.

JAV išaugina perdaug įvai
raus maisto produktų. Pirk
liai nemėgsta pertekliaus. Kai 
maisto numatoma turėti per 
daug, tai vaisių ar daržovių 
perteklių sunaikina. Be to, ir 
valdžia kontroliuoja produk
ciją. Ūkininkams primoka už 
nedirbamą žemę. Tačiau ūki
ninkai už savo triūsą gauna tik 
minimalias kainas, o žmonės 
krautuvėse pirkdami maisto 
produktus iš pirklių rankų, 
moka labai aukštas kainas ir 
tos kainos nuolat kyla. Štai kur 
blogos etikos rezultatas.

.V. Šileikis

__ SAVE 1nsuRed
320.000

Mutual Federal 
Savings and Loan

cituoja jo patriotinius poezijos 
posmus, nevengdama pateikti ir 
jų vertinių į lietuvių kalbą (kar
tais sudarytus), net nuotraukas 
tų paminklinių lentų, kurios 
Lietuvoje prikaltos prie Rašy
tojo gyventų namų, lietuvių (de
ja, ir rusų) kalba.

Kas buvo saugojama Vilniu
je ir Vilniaus krašte prieš 2-jį 
karą, tas tebėra išlaikyta ir da
bar. Gaila, aNugarduke per ka
rą sudegė buvęs Mickevičiaus 
muziejus, taip pat rekonstruoti 
namai, kuriose poetas augo, bet 
bandomas įkurti kitas muziejė
lis. Beniakonyse tebėra poeto 
mylimos Marilės (Vereščakaitė- 
Puttkamerienė) kapas, tik dar 
labiau apleistas, nei buvo prieš 
karą. Kitos atmintinos vietos 
ieškomos ir palaikomos Gudijo
je, Ukrainoje, net pačioje Rusi
joje, Kryme.

Mums gal įdomiausia žinoti, 
kad Kaune veikia net dvi moky
klos: “Ad. Mickevičiaus vardo 
Vidurinė Mokykla” ir “III Va
karinė Vidurinė mokykla” — abi 
talpinaši senų jėzuitų rūmuose, 
kur poetas mokytojavo 1819— 
1893 m. Kambary’, kuriame jis 
gyveno, dabar mokyklos fizikos

damoje mokykloje: kai abituri
entai gauna atestatus, kiekvie
nas jų. tą iškilmingą dieną ga
vęs dokumentą į rankas, pade
da ant stalo po rožę. Tuo būdu 
susidaro puokštė, kurią geriau
si mokiniai neša prie Mickevi
čiaus portreto. Paskui juos seka 
mokytojai, mokiniai, orkestras 
groja maršą. Rožės padedamos 
prie portreto”.

Kauno Literatūros Muziejuje 
(seniau Pacų rūmai, vėliau —- 
Maironio namai) yra iMckevi- 
čiaus kampelis. Tebėra Mickevi
čiaus gatvė, kur buvusi Nepri
klausomybės laikais, taip pat te
bėra ir atmintinas akmuo Mic
kevičiaus slėnyje (dabartinio 
zoologijos sodo teritorijoje).

Taip žiauriai mums lenkų nu
savintas poetas, nors ir rašė len
kiškai, savo dvasioje buvo tik
ras lietuvis. Kitos epochos at
stovas — kitomis sąlygomis gy
venęs, jis negalėjo galvoti taip, 
kaip mes šiandien galvojam, bet 
jo nuoširdi, tikra ir nemeluota 
meilė gimtajai šaliai skamba jo 
poezijoje (kad ir lenkiškai) taip 
stipriai, kad panašių posmų mū
sų, lietuvių, literątūroje nedaug 
teturime. Adomas Mickevičius

Maisto užtektų visai žmonijai
Gamta gali pagaminti mais

tingo maisto tiek, kiek dabar 
pasauly’ yra žmonių, visiems 
užtektų sočiai pavalgyti. Jung
tinių Tautų Maisto ir Agrikul
tūros Organizacija nurodo, 
jog pasaulio agrikultūros po
tencialas toks didelis, kad už
tektų išmaitinti daug tūkstan
čių milijonų žmonių. Gamta 
gali duoti pakankamai maisto 
visiems pasaulio gyventojams. 
Kodėl taip nėra? Jungtinių 
Tautų Ekonomika ir Socialinė 
Taryba sako, kad maisto pro
blema yra komplikuota dėl 
ekonominių painiavų. Jeigu 
proteinais turtingo maisto yra 
pakankamai, kad užtektų visai 
žmonijai sočiai pavalgyti, tai 
kodėl tokia daugybė žmonių 
pasaulyje badauja? žinoma 
antropologė dr. Margaret Mead 
sako: “Pagrindinė problema

galėtų Mickevičiaus veikalus pa
skaityti originale — jis jais ža
vėjosi ir iš jų pažino, pajautė 
Lietuvą. V. D. S.

yra etikos klausimas”.
Blogos etikos rezultate, vie

noje pasaulio dalyje maisto yra 
perteklius, o kitoje žmonės ba
dauja. Todėl taip yra, kad 
agrikultūra virto dideliu biz
niu. Dabar maistas ne tam ga
minamas, kad žmonės maitin
tųsi, bet tam, kad būtų gali
ma juo didesnį pelną iš to pa
daryti. Reiktų kaltinti blogą 
sistemą tarp maisto gaminto
jų ir pirklių, kuriems rūpi tik 
pelnas.

Vadinama “Žalioji revoliu
cija” pagerino javų rūšį ir tos 
“revoliucijos” vadovai už ge
rus davinius 1970 metais buvo 
apdovanoti Nobelio premija, 

Naujos rūšies kviečiai, ryžiai 
ir kiti javai labai pagausino 
derlių daugelyje kraštų. Cey- 
lono ryžių derlius per porą me
tų pakilo 34%. Indijos kviečių 
derlius pakilo dvigubai. Japo
nija turėjo ryžių perteklių, kuo
met anksčiau trūkdavo. Bet 
niekas nėra tikras, kad javų 
derlius visuomet bus geras.

CICERO
Dovanos ir vėl dovanos
Švento Antano taupymo ir 

skolinimo b-vė, kuriai vadovai! 
ja gabus J. F. Gribauskas ir jo 
pirmoji ranka Chester Arasim 
ir kiti štabo nariai, nutarė ap
dovanoti savo taupvtojus ne 
tik Ciceroje, bet ir kitose ko
lonijose. Tad visi taupytojai, 
su ne mažiau kaip 8300 santau
pų pasistenkite pasiimti gerą 
ir gražų laikrodį. Bendrovės 
raštinė atdara penkias dienas 
savaitėje. Pats J. F. Gribauskas 
ir tarnautojai kalba lietuviš
kai. Cicero lietuviams labai 
patogu turėti “bankelį po ran
ka” tai yra sau artimoje kai
mynystėje. Ypač senesnio am
žiaus taupytojams toks artu
mas yra labai parankus. Ban
kelio, kaip mes savo taupymo 
■bendrovę vadiname, pirminin
kas p. Gribauskas mielai kiek- 
įviena mduoda nuoširdžius pa
tarnavimus. Tad laikykimės 
obalsio: savas pas savą.

K. P. Deveikis

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 
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Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747
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kabinetas, sienoje po stiklu įrė
mintos citatos iš “Odės jaunys
tei”, kuri buvo kaip tik Kaune 
parašyta — lietuvių kalba. Apa
čioje, menėje prie įėjimo — di
delis “Pono Tado” autoriaus per

buvo vienas iš didžiausiųjų pa
saulinės literatūros poetų. Ne 
be reikalo toks aukštos kultūros 
žmogus, koks buvo profesorius 
Leonas Karsavinas, mokėsi len
kų kalbos specialiai tam, kad

□-V— naJĮfr*> i iJĮ^aa i »^fta

11 Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Paid and
Compounded
QUARTERLY &(W REGULAR

A) PASSBOOK
ACCOUNT

rer Annum

NOW INSURED TO $20,000

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.

O T A SUSIVIENIJIMAS
I , A LIETUVIŲ

-V AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdrauda* nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2 00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

ii

Liuda* Dovydėnas, MES VALGYSIM PASAULI įsiminimai ir 
Intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgi* Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgima ir jo išdavimą rusams. r- 
darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais 
besikeičianti komunizmą. 158 psl.. kaipa

Jurgi* Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 
rašoma Lietuvos vyriausvbės kapituliacija 
nu elgesvs tragiškose dienose.

Stafanifa Rūkienė. GRĮŽIMAS 1 LAISVE. Sibiro 
minimai, parašvti ramiu klasišku stiliumi apie «unkia

Tragediia {vyko bendra- 
sukeltų mittj miglose apie 
3 dol.
408 osl.. kaba 5 dol. Ap- 
prieš bolševikus ir jos na-

tremtinės itsi- 
______  ,____ __ _____  _______ ______  _r_____ pavergto lietu

vio dalią. Aorašvmo būdas ir stilius prilygsta geriantiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 528 psl., kietais viršeliais, kai
mini* 8 dol.

Juozas Kapačlnska*. SIAUBINGOS DIENOS. AtS 
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenimą tri 
lose. Vnkietiioie 273 osl.. kietais drobės viršeliais, ka

J. Audėną*. PASKUTINIS POS8DIS. Minučių tik 
nsskutinės neori klausomos Lietuvos dienos ir valandi 
išrvškėies nesikeičias komunizmo klastingumas paver 
asmenis 270 nsl.. $4.00

eiKAGIETRS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGlhj LIETUVOJ. 
Autnrė buvo Vilniuje Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiunse 
Klaipėdoje ir Palangoie. Vaizdūs aprašymai, ka ii Mn matė, kokias 
kalbas girdėio ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl.. $1.04 Yra taip pat 
išversta i anglu kalbą.

D. Kuraiti*. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ Kelionės i Lietu
vą {spūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $300.

minimai aplei- 
mtfnlu stovyk- 
na 4 dol
durnu aprašyta 
s. kuriose yra 
tiant tautas ir

D. Kuraiti*, KELION8 I ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS An- 
♦oriaus pastatoma neapgauna infuristo ir agitproon propaganda bei 
njmaskavimai. Abi knvgos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

V. MaelOna* VINCAS KRftVt SAVO LAUKUOSE 1944-54 m 41 
psl.. $1.00 Didžioio klasiko mintys ir rūpesčiai anie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus Bet jis ir jo vadai vr* ne mažiau juo
kingi Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl., $1.00

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173$ So. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 40408 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekj ar piniginę perlaidą.
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbas. Pirma, jie padeda Joms pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra. 
|ie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos priei 
10 mėnesio dieną, neis nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

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

5 UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, III 60600
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteifta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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In Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams$6.00 
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metams _________________ $22.00
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Užsieniuose:
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Rusai bijo spaudos laisvės
Amerikos dienraščių korespondentai praeitą šešta

dienį iš Maskvos pranešė, kad sovietų valdžia labai ati
džiai nagrinėja kiekvieną kitos valstybės pasiūlymą įra
šyti į Helsinkyje šaukiamos konferencijos dienotvarkę. 
Sovietų užsienio ir vidaus politikos ekspertai atidžiai se
ka, kad į “saugumo konferenciją” nebūtų įtrauktas koks 
nesaugus dalykas. Dabartinei sovietų valdžiai labai rei
kalingas saugumas. Jeigu dėl kurio nors menkniekio tas 
saugumas susilpnėtų, tai galėtų nusiristi ne tik pati val
džia, bet subyrėtų per 50 metų kruopščiai lipdyta sistema.

Pasirodo, kad nieko rusai taip nebijo, kaip laisvo pa
sikeitimo mintimis net apie pačius Europos saugumo pa
grindus. Amerikos atstovai įrašė į dienotvarkę “laisvesnį 
pasikeitimą žmonėmis, idėjomis ir informacijomis”. JAV 
atstovas Helsinkyje pareiškė, kad Europos saugumo ne
bus, jeigu patys europiečiai negalės laisviau pasikeisti 
informacijomis ne tik apie saugumo, bet ir kitus taikos ir 
taikaus sugyvenimo klausimus. Sienos turi būti atdaros 
ir žmonės turi turėti teisę laisviau važinėti ir pasikeisti 
idėjomis įvairiais gyvenimo klausimais.

Sovietų žurnalistas ir “Pravdos” redakcijos narys 
praeitą penktadienį minėtame laikraštyje parašė straips
nį apie artėjančią Helsinkio konferenciją. Minėtame 
straipsnyje jis aiškiai pasakė, kad Sovietų Sąjunga prie
šinsis JAV ir kitų vakarų valstybių reikalavimui leisti 
gyventojams laisviau pasikeisti idėjomis visais svarbes
niais taikos klausimais. Šių metų sausio 15 dieną Helsin
kyje turi suvažiuoti 32 Europos valstybių atstovai ir tar
tis saugumo klausimais. Be europiečių, konferencijoje 
dalyvaus JAV ir Kanados atstovai. Vakarai reikalavo, 
kad būtų sušaukta E uropos taikos konferencija, prieš ku
rią sovietų valdžios atstovai visą laiką priešinosi. Rusai 
siūlė pirma sušaukti Europos “saugumo konferenciją”, 
aptarti visus saugumo klausimus, o “taikos klausimai 
tada savaime išsispręs”. Europos taikos konferen
cijos negalint sušaukti, vakarai sutiko dalyvauti rusų 
siūlomoje “saugumo konferencijoje”. Atrodo, kad rusai 
nepatenkinti ir praeitais metais aptarta Helsinkio “sau
gumo konferencijos dienotvarke”.

“Vakarų pasiūlymas (leisti žmonėms laisviau 
pasikeisti idėjomis) galėtų būti naudojama sukili
mams ruošti prieš komunistinius kraštus ir nevaržo
mai siektų atstatyti buržuazinę sistemą”, Parvdoje

rašo Žukovai. (Chicago Sun Times, 1973 m. sausio
6. d., 20 psL).
Bet Žukovui, sovietų valdžiai ir “Pravdai” labiau- 

. šiai rūpi Rytų Europos sienų klausimas. Sovietų 
karo jėgos Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje pavergė 
milijonus žmonių ir pagrobė didelius žemės plotus. Iki 
šio meto Vakarų sąjungininkai Rytų Europos pagrobimo 
neįteisino. Sovietų diplomatai naudojo visas priemones 
gauti dabartinėms sienoms pripažinimą, bet iki šio meto 
jiems nepavyko. Rusai žino, kad taikos konferencija 
dabartinių Rytų Europos sienų nepripažins. Jie norėtų 
gauti tą pripažinimą, naudojant Europos saugumo skrais
tę. Iš praeitais metais Helsinkyje vykusių pasitarimų 
Maskva jaučia, kad “saugumo skraistės” nepakaks karo 
grobiui pateisinti Jeigu būtų priimtas Amerikos pasiū
lymas, tai dabartinė sovietų valdžia netektų saugumo, 
kurį šiandien jai duoda griežta spaudos ir radijo cenzū
ra ir stropus pasienio saugojimas.

Juri Žukovas nepatenkintas ir “tiltų statymo strate
gija”. Jam labai nepatinka žmonės, kurie “vengia pri
pažinti pokarines sienas ir veltui ieško plyšių maišto veiks- 
mamas plėsti socialistiniuose kraštuose”. Nieko dabarti
nė sovietų valdžia taip nebijo, kaip maišto. Prieš porą 
metų balsą pakėlė Lenkijos uostų darbininkai. Ju nesu
stabdė lenkų kariumoenės tankai, jie nepabijojo specia
lių policijos smogikų. Jie išdegino svarbesnius Štetino 
komunistų centrus ir privertė Gomulką pasitraukti

Rusai bijo, kad ir Lietuvoje nepasikartotų praeitų 
metų gegužio riaušės. Praeitą savaitę Vilniuje buvo nu
tęstas 17 metų Ričardas Trunkauskas. Anksčiau teis
tiems jaunuoliams buvo duota po 3 metus kalėjimo, Trun- 
kauskui davė 10 metų prievartos darbų. Didžiausias 
Trunkausko nusikaltimas buvo drąsa mėtyti akmenis į 
atvykusius saugumo dalinius. Nusikaltimą padidino tas 
faktas, kad Trunkauskas akmenis mėtė ne vienas, bet 
grupėje su kitais jaunuoliais. Sovietų valdžia žino, kad 
nepatenkinti ukrainiečiai, gudai, gruzinai, armėnai ir 
kitos pavergtos tautos. Vadinamoji “komunistinė” sis
tema dideles privilegijas duoda tiktai veikliems komu
nistų partijos nariams, bet gyventojų daugumas kenčia 
nepriteklių, Žukovas ir sovietų valdžia nenori, kad šie 
klausimai būtų keliami viešumon.

JAV nebijo propagandinės sovietų spaudos. Kiek
vienas laivas Amerikon atneša didžiausius maišus sovie
tinės propagandos. “Gimtinis kraštas” veltui siuntinėja
mas šimtams Amerikos lietuvių. Didelė lietuvių daugu
ma pasiskaito tą rusišką propagandą ir meta į gurbą. 
Propaganda susižavėjo vienas kvanktelėjęs daktaras ir 
keli studijuoti tingintieji jaunuoliai. Bet ir tie “tarybi
nėm’ Lietuvon nenori važiuoti ir ten duoną užsidirbti. Į 
“komunistinį” rojų jie siunčia svetimus vaikus. Tuo tar
pu rusai bijo įsileisti laisvojo pasaulio spaudos^ kad ji 
kartais nenuverstų rusų durtuvais primestos “liaudies 
valdžios”. " r. Į

Kol žmonės negalės laisvai pasikeisti idėjomis, tai 
Europoje saugumo nebus.

STASYS JUŠKĖNAS

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO SUKAKTUVĖS
(Tęsinys)

Klaipėdos krašte, atskirtame 
nuo Vokietijos, jie tos žiaurios 
kovos vesti negalėjo. Tačiau jie 
turėjo krašto administracijos 
aparate ir ūkio įstaigose daug 
gerų talkininkų. Tie visais bū*

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONE APLINK PASAULI
(Tęsinys)

Paskutinis vakars. Ryt sep
tintą valandą ryto būsime Atė
nuose. o laivą turime palikti 
iki aštuntos. Kai kurie jau ima 
atsisveikinti. Visi kaip vienas 
apgailestauja, kad tai buvo 
labai trumpai. Sėdžiu ir gal
voju, kad visa gyvenimo ke
lionė. kai artėsime prie pasku
tinio “uosto”, atrodys buvo 
per trumpai... Kažkaip lyg 
nesąmoningai į bloknotą pos
muoju: i

Išeisiu aš, išeisi tu.
J tolimas dausų erdves...
Kur vėtros sutemas apverks.
Ten jos mane, galbūt, supras...

Paliksi u aš, paliksi tu. 
Įmintus pėdsakus dienų.

Gal būčiau savo mintį pa
baigęs, jei pažįstami, priešais 
stovėdami būtų neužkalbinę. 
Skubiai kišu blonknotą į kiše
nę ir juokiuosi lyg niekur nie
ko. Nors širdis kalba visai ką 
kitą... jos plakimą girdžiu, 
lyg laivo ratų besisukantį rit
mą. Einame visi per salę link 
pažįstamų būrio, kurie susto
ję ratu netoli orkestro kalbasi. 
Nuotaika tokia suglumusi. At

sisveikinu. žinau, ryt anksti 
pusryčiai bus skuboti, kaip 
suspėsi pasakyti paskutinį su
die.

Nueinu į kajutę, bet išeinu 
ant denio ir spoksau į žvaigž
dėtą dangų, į melsvą jūrą. 
Denyje veik tuščia, šokiai pa
čiame įkarštyje. Vienas kitas 
senesnis arba svajojanti pore
lė kur kampe susiglaudusi 
šnibždasi. Praplaukia įvairia
spalviai apšviesti didžiuliai 
laivai. Ore tokia mirtina tyla.

Tik po pirmos nusileidau į 
kajutę ir kritau į siaurą dvi
aukštę lovutę paskutiniam 
nakties poilsiui.

Kietai miegota. Tik pajutau 
— laivas sustojo, šokau iš lo
vos nesuprasdamas koks da
bar laikas. Apsitvarkęs ir su
sipakavęs, išgėręs puoduką 
kavos beveik pirmasis aplei
dau laivą, kuriame prabėgo 
penkios mano gyvenimo dieno. 
Ankstyvas rytas. Rūkas. Drėg
na. Nejauku. Einu iš uosto, 
kuriame dar labai mažas ju
dėjimas. Lengvai surandu per 
jau eitas tas pačias gatves po
žeminio traukinėlio stotį, ku

rioje pilasi į įvairius kraštus 
keleiviai.

Perku bilietą į Omonia aikš
tę, kur viešbutyje palikti ma
no lagaminai. Jau iš karto pa
gauna didmiesčio judėjim nuo
taikos. Visu greičiu, nirtulin
gai , traukinėlis neša į Graiki
jos sostinės centrą — Atėnus.

DAR PENKIOS DIENOS 
ATĖNUOSE

Iš požeminio išsikeliu į vir
šų ir juokas ima. kad aš galiu 
sau sakyti, jog Atėnai man jau 
pažįstami. Nebereikia dairy
tis ir drožiu stačiai viešbučio 
link.

Kai jau viską apsitvarkau 
vėl laikinai apsistoju , pailsiu, 
einu į paštą paskambinti į na
mus, į Los Angeles. Pašte 
laukiančių eilė. Laukus valan
dą. praneša, kad niekas ne
atsako. Spėju, koks gi ten da
bar laikas galėtų būti? Papra
šau. kad vėl bandytų ir išeinu, 
palikęs reikalą užkąsti. Po pus
valandžio man sugrįžus prane
ša, “atsiliepė, bet jūsų nebu
vo”. Prašau skambinti vėl. 
Antrą kartą, labai greitai su
jungė ir galėjau su Los Ange
les kalbėti.

— Tu visą naktį man neduo

tūle. Negalėdami kitaip lietuvių cete. Ten pat nukankintas ir bu- 
atbaidyti nuo saito su savo tau-,vęs seimelio stenografa* Molinis 
ta ir tėvyne, jie ėmė nuolat ir ir policijos valdininkas Subai- 
įkyriai įrodinėti, kad Klaipėdos tis. Iš nusiminimo kacete nusi- 
krašte nėsą lietuvių. Lietuviai j žudė Puodžius nuo Vanagą. Nu- 
esą Lietuvoje, o jie esą, jei ne kankintas K. Beninas. Nuo ba- 
vokiečiai, bent klaipėdiečiai (Me--do ir džiovos mirė Buntinas iš 
melaenderiai). Ta prasme jie'Klaipėdos. Buv. gubernatūroje 
turėjo pasisekimo. Ir šiandien svetimšalių referentas Alv. Gai- 
mes sutiksime nemaža taip su- liūs nukankintas Dachau kace- 
klaidintų žmonių, kilusių iš 
Klaipėdos krašto lietuvių, ku
rie tautybę arba pielietybę žymi 
“klaipėdiškis”. Tokie suklai
dinti žmonės nesijaučia vokie
čiais, bet ir nedrįsta pasisakyti 
lietuviais, ues taip jiems per de
šimtmečius buvo kalama. Mums 
turi būti aišku, kad toks žmogus
yra lietuvis, nes ten gyveno dvie
jų tautų nariai — lietuviai arba 
vokiečiai.

Kad vokiečiams pavyko šia 
prasme suklaidinti dalį Lietu
vos žmonių, tam tikrą dalį kal
tės turi prisiimti ir trumpare
giai broliai iš Did. Lietuvos”.

Kitoje vietoje tas pats Jonas 
Grigolaitis, rašydamas apie Ryt
prūsių ir Klaipėdos krašto lietu
vių genocidą, nemažai kaltės 
priskyrė ir Popiežiams, kurie lie
tuvių sukatalikinimo ir apkrikš
tijimo vardu iš įvairių kraštų 
suverbavę vienuolius — riterius 
išnaikino prūsus ir nuolatiniais 
alinimais susilpnino Lietuvą. 
Autorius reiškė viltį, kad teisy
bė paims viršų ir po pasaulį iš
blaškyti lietuviai susiburs ir vėl 
bus laisva demokratiškais pa
grindais tvarkoma Lietuva.

Nacių išžudyti klaipėdiškiai 
patriotai

1939 m. kovo 23 d. naciai at
plėšę nuo Lietuvos Klaipėdos 
kraštą, pradėjo ten siausti ir 
įvykdyti terorą. Uždraudė ne 
tik mokyklose; bet ji bažnyčio
se lietuvių kalbą. Uždraudė vie
šai lietuviškai kalbėti. Iš lietu
vių ūkininkų atėmė ūkius, o pa
čius juos ištrėmė į Vokietijos 
gilumą vergų darbams. Kitiems 
ūkininkams ūkius leido tik iki 
karo pabaigos valdyti.

Dalis veiklesnių lietuvių vei
kėjų patys pasitraukė į Didžią
ją Lietuvą, kai kuriuos naciai 
ištrėmė, o kitus išžudė. Buv. 
lietuviškos krašto direktorijos 
pirmininkas Martynas Reisgys 
per pusę metų po suėmimo žu
vo Mauthauseno kacėte baisia 
kankinio mirtimi. Buv. direkto
rijos pirmininkas EduaHas Si
maitis—per vienus metus po su
ėmimo mirė badu 1942 rudenį

te. Buv. Direktorijos narys Jo- 
nušaitis nukankintas Štuthofo 
kacete. Pol. valdininkas Jurgis 
Gvildys pasmaugtas Karaliau
čiaus kalėjime. Ten pat buvo 
nužudytas ir Tilžės krašto lietu
vis konsulas Paleikailis. Nukan
kino mokytoją Trumpą ir mi
sionierių Kopūstą.

Mūsų spaudoje
Greičiausiai pritrūks redaktorių

Europos Lietuvio 46 nr. rašo
ma:

Ko greičiausia bus pritrūkta?

Atsakydamas į klausimus 
“Lietuvių Dienų” žurnalo, kurio 
jis išbuvo redaktorium 17 me
tų, poetas Bernardas Brazdžio
nis dėl to, ko lietuviškoji spau
da greičiausiai galės pritrūkti, 
bendradarbių, redaktorių ar lei
dėjų, taip pasisakė:

— Visų vienodai, bet pirmiau
sia, manau, pritrūks redaktorių: 
tatai matome iš krizės, pasireiš- 
kusios Kanadoje ir Australijoje. 
Vien “iš idealizmo” ledaktorių 
nebebus. Išsimokslinę žurnalis
tai norės gauti tokias pat sąly
gas, kaip ir kiti jų krašto žmo
nės, dirbą kitose srityse.

B. Brazdžioniui, be kita ko, bu
vo pateiktas ir toks klausimas: 
“Sulaukęs pensijos amžiaus, ofi
cialiai “išėjote į pensiją”; argi 
jau toks nepakeliamai sunkus 
redakcijos darbas, kad iš jo pa
sitraukėte?” Poetas atsakė:

— Mano redakcijos darbas bu
vo surištas su technišku spaus
tuvės darbu, tat, išeidamas iš 
vieno, “išėjau” ir iš kito. Išeinu 
“į pensiją”, bet pensijos, kaip 
gauna dirbę Fordo ar kurioje 
kitoje įmonėje, negausiu; gau
siu tik “socialinio draudimo” 
mokestį.

Visi dirbę lietuviškai visuo
menei (ne vien spaudai) yra pa
našioje padėtyje. Visuomenė už 
spaudą tiek teužmoka, kad ji vos 
išsiverčia, gi jos darbuotojai ne
turi jokių “pensijų fondų” ii 
apie juos negali nė pasvajoti. 
Tai, žinoma, nenormalu. Tokia 
padėtis vieną kartą turės baigtis.

PO ROMOS SEKA 
Sovietų imperija

Romos imperija buvo galin
giausia civilizacijos istorijoj Ji 
buvo daug didesnė ir galingesnė 
už Sovietų Sąjungos grobuoniš
ką imperializmą. Bet Romos 
imperija sugriuvo, nes negalėjo 
didelio “kąsnio” praryti.

Komunizmo imperija Rytuo
se ir Vakaruose taip pat sugrius, 
nes 20-to amžiaus neramus pa
saulis visom jėgom veržiasi į 
laisvę.

Vilniuje išžudyta visa Jago
mastų šeima — tėvas, motina, 
sūnus Dovas, duktė Vilmantienė 
ir jos vyras Vilmantas. Ten pat 
Vilniuje buvo sušaudyti pabėgę 
į Lietuvą jauni vyrai: Jonas Se
rapinas, Jonas Naujokas ir Val
teris Kalvaitis.

Be to dar buvo kacetuose kan
kinti: Buv. direktorijos pirmi
ninkas ir Klaipėdos vyr. burmis
tras E. Simonaitis, buv. seime
lio atstovas H. Vitesas iš Kanta- 
riškių, ūkininkas Meirūnas iš 
Skirvytėlės, kalvis A. Voska iš 
Naujapievio, buv. gubernatūros 
patarėjas — Mykolas Šležas, 
buv. Prūsų Lietuvių Susivieni
jimo pirmininkas M. Bruzdeili- 
nas, Otto Hofmanas nuo Smali
ninkų, mokytojas V. Gailius, H. 
Spingys iš Katyčių, Skėrys iš 
Skirvytėlės, mokytojas J. Kal- 
niškys, sandėlio direktorius Rei- 
šys, Albrechtienė-Blyžytė iš Klai
pėdos. Redaktoriai Mikas Gu
daitis ir Martynas Makys, pirk
liai Rašavičius, Žugaras, Gurec- 
kas, ūkininkas Žvilius. kunigas 
Šernas, veikėjas Jurgis Bruvt- 
laitis ir dauguma kitų buvo iš
tremti iš gimtojo krašto. Ir taip 
daugumas klaipėdiečių nuken
tėjo vien tik už tai, kad buvo 
gimę ir norėjo būti lietuviais.

Naciai jau sunaikinti ir visi 
susais susieti įvykiai nueina is
torijon. Taip naciai sunaikinti, 
bet dar kita baisi pabaisa gyva 
ir nuo jos kenčia didelė pasaulio 
dalis, o tame skaičiuje ir mūsų 
tėvynė Lietuva. Kenčia baisią 
vergiją, terorą ir priespaudą, at
neštą komunistine skraiste pri
sidengusio ruso — imperialisto.

Minint Klaipėdos kraštą, oku
pantas nesurusino vietovardžių, 
bet užtai pilną Klaipėdą prigrū- piai, žlugs vieną dieną ir žiau

riausias rusų žemėje sukurtas 
pragaras.

Šį mėnesį sausio 14 d. Jauni
mo Centro patalpose įvyks Klai
pėdos krašto prie Lietuvos pri
sijungimo 50 metų sukakties mi
nėjimas.

(Pabaiga)

Oranienburgo kacete. Buv. kraš
to policijos direktorius Jonas 
Tolfeikis — metai po suėmifho 
žuvo 1912 metų pavasarį Ora
nienburgo kaceto žmonių nai-

do nišų.
Lietuviškuosius Rytprūsius vi- 

šai surusino, apgyvendinant juos 
rusais ir pakeičiant vietovar
džius rusiškais pavadinimais.

Žlugo įvairiausios imperijos,

dais stengėsi tarp krašto gyven
tojų ir jų brolių Lietuvoje pas
tatyti sieną, aba&yti juos nuo 
bendradarbiaviito.
pastangos pradžioje buvo nevai- kinimo komandoje. Su Tolet- 
singos. Kraštas pradėjo vis la- kiu kartu žuvo mokytojas J °-į

biau sugyti su savo tikrąja mo- nas Purvinas Jšbuvęs metus ka- nuėjo istorijon žiaurūs laikotar-

Tokios jų

di miegoti, — juokaudama sa
ko man žmona

— Tai kuris 4 Pas jus dabar 
laikas?

— Trečia vdanda nakties. 
Kai mane pirną kartą pažadi
no telefonas, bivojau dvylikta.

— Namuose viskas tvarko
je?— susirūpinęs klausiu. Kai 
gaunu teigiam: atsakymą, nu
siraminu.

Baigęs trijų minučių pasi
kalbėjimą. žengiu per Atėnų 
gatves ir galvoju: vienoje že
mės rutulio pusėje žmonės ju
da. skuba, gavoja, planuoja, 
dirba, kitoje isisi, kaupdami 
naujas jėgas ateinančios die
nos darbams. Ir taip smagu po 
pasikalbėjimo, kad rodos, bū
čiau kažką ypatingo sužinojęs. 
Atrodo mano laikini gyvena
mieji namai paūdarė taip arti... 
juk su žmona kalbėjau, lyg ji 
būtų tame padūme mieste. Da
bar net mano mintys žymiai 
noriau ir intensyviau spindu
liuoja. gyventiamos kelionėje 
gautais ir sukatptais įspūdžiais 
ir prisiminimais. Koks mielas 
momentas turėti ryšį su na
mais. kad ir inkia priemone 
kaip telefonu. Minties ir jaus
mo pagautas planuoju kas to
liau.

Sugalvoju aplankyti jų tau

tinį muziejų, kuris randasi ne
toli miesto centro. Sužinau, 
kad į muziejų tik dešimt mi
nučių pėsčiomis. Muziejus 
gražioje vietoje, prieš pastatą 
didelis parkas, tvarkomas ir 
patrauklus. Viduje pilna jų 
tautiniais motyvais eksponatų. 
Viskas suskirstyta pagal aukš
tus ir jų išdėstymo forma pasi
gėrėtina.

Nežinau kodėl, bet daugiau
sia privargina mane muziejų 
lankymas. Tad iš čio važiuoju 
į Donysos teatrą ir į Olimpo 
Zeus tempei, kurie išskirtinai 
man turėtų būti labai įdomūs.

Taip per visas dienas iš mu
ziejaus į muziejų, kurių čia 
labai daug. Aplankiau bizan
tinį muziejų, istorinį muziejų, 
populiaraus meno muziejų. 
Be to. buvo labai įdomu pa
matyti ir keletas architektūriš
kai patrauklių bizantiško sti
liaus bažnyčių, Areopagus kal
ną. susipažinti su jų kerami
kos muziejumi, pabuvoti Nim
fų kalne. Taip visas dienas bu
vau nepaprastai užimtas, bet 
nežiūrint, to liko daug dar ne-' 
pamatyta nesuspėta.

Kiek turėdamas laiko, ste
bėjau ir graikų gyventojų nuo
laikas bei jų apsirengimą. Ra
dau. kad labai konservaty

vūs. Moterys nesivaiko ribas 
peržengiančių madų ir sten
giasi būti kuo natūralesnės. 
Vyrai pradeda pamėgti spal
vas, bet toli gražu ne taip kaip 
pas mus Amerikoje. Hipių vi
siškai nėra ir jie laikomi ne
padorios visuomenės dalimi. 
Graikai pokalbiuose stengiasi 
kuo mažiau maišyti politikos. 
Angliškai kalbančių nedaug.

ALŽYRAS

Kai pradėjau galvoti apie iš
važiavimą, buvo gaila palikti 
Graikiją ir Atėnus. Prižadu 
pats sau, kad būtinai vėl atva
duosiu ir ilgesniam laikui, bū
tinai.

Tvarkausi lagaminus išva
žiavimui į Alžyrą, apie kurį 
Mu girdėjęs visokiausių gandų, 
kuris priima visokius “haidže- 
kerius” “klyverius ir kitokius 
neaiškius gaivalus. Neturiu tai 
kelionei reikiamo ūpo, vykdau 
tik kelionės pianą. Nedaug aš 
tikiuosi ten rasti ir pamatyti.

Taksis veža per Atėnų gat
ves į aerodromą. Tuojau pa
liksiu Europą ir atsidursiu Af
rikoje Seku prabėgančius vaiz
dus ir visur randu, kad Atėnai 
puikus miestas, kad jame tu
ristui Viešėti yra smagu ir kad 
lankyti tikrai verta.

Marmuro žvilgančiame aero
drome, kur netoli dunkso kal
nai. laukiu lėktuvo ir gėriuosi 
tokia puikia tvarka ir švara. 
Švelni muzika ir malonus ap
tarnavimas nuteikia, kad kraš
tas geru gyvenimu alsuoja.

Bulgarijos lėktuvas, kuris 
iš čia' paima keleivius, jau 
laukia mūsų ir mes žengiame 
grupele. Keleivių mažai. Grai
kija su Alžyru tiesioginio silsi- 
siekimo neturi, krata labai 
smulki. Lėktuve jau randame 
keletą bulgarų keleivių. Lėk
tuvas prastas.

(Bus daugiaa)

Nuosmukis naikina 
dvitfeatfją 

Prezidentas Nixon a s įspėjo, 
kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės suka į narkotikus ir de
fetizmą. Tokiu būdu artėja 
prie dekadanso (nuosmukio), 
kuris gali sunaikinti aukščiau
sią istorijoje civilizaciją. Jis 
pasakė, jog kraštas reikalin
gas moralinio atgimimo, kad 
būtų galima išgelbėti mūsų ci
vilizaciją ir kultūrą. Tačiau 
nieko pozityvaus iki šiol nesi
mato. .V. 5.
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GYDYluJAb IR uhikukGAS 
3)48 WEST 63rd STREET

VaL: kis dieną po pietų 1-3; rak. 74 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Lrečiad. ir sekmad oliaas uždarytas.

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

Prieš keletą metų mano ge
ras pažįstamas Zigmas Grinkas, 
gyvenantis Čikagos mieste, su 
kuriuo Lietuvos nepriklausomy
bės laikais kartu tarnavome po
licijoje, man nusiskundė, kad 
prieš keletą dienų Čikagoje, Ash
land gatvėje, jam lipant į auto
busą teko pralįsti pro kelis ne
grus, kurie stovėjo prie autobu
so durų ir kalbėjosi su šoferiu 
irgi negru. Prie pirmo sustoji
mo jie iš autobuso išlipo ir nu
ėjo savo keliais. Jiems išlipus 
pastebėjęs, kad iš jo kelnių už
pakalinės kišenės dingo pinigi
nė, kurioje buvo 5 doleriai pini
gų, Social Security kortelė ir ki
ti dokumentai.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TaKŲ 
CHIRURGIJA 

Totof. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT ST. 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

CRADINSKAS

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST 71rt STREET 

Ofisas; HEmiock 4-5849 
Rszid-: 380-2333

OFISO VALANDOS: 
rirmauiemais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad, penKtadieių nuo 1—5. tree. 

_____ ir šeštad tiktai susitarus._____  

Rez.: GI 84873

DR. W. EIMN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kodzie Avo., WA 5-2670 

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

I
 GRU N D I G

Hi-Fi STEREO 
SU 24 GARSIAKALBIAIS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl 

- — .......... - -------
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(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220 

--

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Tolof. WA 5-2670,
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET "

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta._______ _

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tol. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GeLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833. ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E R i N A S 

2047 W. 67th Pi. WAibrook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tai.; FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofiso* 2750 Wort 71 et St. 
Tol.: 9254296

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

uždaryta.
Roz. tel.: WA 5-3099

»Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

ToTef.: HEmiock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 80629

J

Kadangi aš turėjau atliekamą 
visai naują piniginę, tai jam, 
kaip geram draugui, dovanojau, 
kad nereikėtų naujos pirkti. Pra
slinkus kuriam laikui vėl suti
kau minėtą Grinką, kuris man 
papasakojo, kad ir mano jam 
dovanotą piniginę su keliais do
leriais pinigu toje pat Ashland 
gatvėje lipant į autobusą negras 
ištraukęs iš jo kelnių kišenės. 
Kadangi negras buvęs aukšto 
ūgio ir stambaus kūno sudėji
mo, tai bijojęs jam ką nors sa
kyti, kad jo nesumuštų arba pei
lį į pašonę neįvarytų, ką jie daž
nai padaro. Prie pirmo sustoji
mo negras iš autobuso išlipęs ir 
nuėjęs. Apie įvykį policijai ne
pranešęs, nes žinojęs, kad poli
cija jo nesuras.

Grinkas prieš kelis metus per
sikėlė gyventi į Los Angeles 
miestą, gyveno jo sūnus ir ten 
susirgęs vėžio liga mirė.

Iš paminėtų įvykių visiems 
bus aišku, kad pavojinga yra 
laikyti piniginę su pinigais kel
nių prišakinėje arba užpakalinė
je kišenėse, nes kišenvagiai ty
čia sustoja prie autobuso durų, 
kad lipant į autobusą arba išli
pant reikėtų pro juos pralįsti, o 
pralendant jie turi progą apčiu
pinėti kelnių kišenes ir ištrauk
ti piniginę. Geriau yra laikyti 
piniginę švarko vidurinėje kiše
nėje, nes iš jos yra sunkiau pa
vogti.

Tokių kišenvagysčių Čikagoje 
pasitaiko beveik kasdieną. Vie-! 
ni apie tai praneša policijai, o 
kiti ne, taip jos ir lieka neišaiš
kintos;

Moterims nepatartina važiuo
jant autobusu nešioti pinigus 
piniginėse, kurios yra nešioja
mos su dirželiu ant peties, nes 
lipant į autobusą žmonių spūs- 
tėje jos yra lengvai atidaromos 
ir iš jų pinigai pavogiami.

Dažnai pasitaiko, kad važiuo
jant autobusu arba traukinukų, 
dažniausiai negrai, pastebėję pas 
kokį asmenį ant rankos gražų 
laikrodėlį ji nuo rankos nutrau
kia ir prie pirmo sustojimo pa
bėga. Paskutiniu laiku Čikagos 
policiją tbkius laikrodžių mėgė
jus pradėjo gaudyti sekančiu 
būdu: vienas iš policininkų, ap

sirengęs civiliais rūbais, užsidė
jęs ant rankos geros rūšies auk
sinį arba paauksuotą laikrodį va
žiuodamas autobusu arba trau
kiniu nuduoda miegantį, o kiti 
policininkai, irgi apsirengę ci
viliais rūbais, stebi ar kas nors 
iš keleivių nesikėsins jam tą 
laikrodį pavogti. Dažniausiai 
jauni negrai mėgina tam buktai 
miegančiam asmeniui nuo ran
kos laikrodį pavogti, bet kai tik 
jį jam nuo rankos nutraukia, tai 
tuojaus būna kitų policininkų 
sulaikyti ir perduoti teismui.

Anglų kalboje, leidžiamuose

nori, taip rėdosi arba vi*ai ne
sirėdė. Vaikšto apdriskę, ap
šepę, ilgai* pasišiaušusiais 
plaukais, barzdoti, kad1 net 
negali atskirti vyro nuo “gra
žiosios lyties, kuomet pa* to
kią gražumo nei nesimato, kai 
eina purvinom sulopytam kel
nėm. Vyriokai mėgsta pasi
puošti visokiais dzinguliukais, 
skardiniais rituliukais, grandi
mis ant ausų arba ant pentynų. 
Kiekvienas vis kitaip, kad at
rodytų už kitu* mandresnis.

Yra net “hipių” puošmenų 
specialios krautuvės, kur gali 
pirktis įvairiausių keistenybių 
ir puoštis taip, kaip senovėje 
laukiniai darydavo. Kartą au
tobuse važiavo daug apžėlusių 
vyriokų ir mergiočių, kurie 
autobuse rūkė, rėkavo ant sė
dimų vietų išsižergę, net kojas 
užkėlę virš sėdynės ir kitam 
žmogui į nugarą atsirėmę. Pa
garbos nei sau, nei kitam 
žmogui jie beturi, elgiasi kaip 
kiaulės ir... atrodo, kaip lau
kiniai žmonės iš darbo važiuo
ja pavargę, o jie po vieną Užė
mę sėdimas vietas skerečiojasi, 
kai kiti žmonės turi stovėti.

Kur jaunimas eina? Prezi
dentas Nixonas kartą kalbėda
mas pabrėžė, kad nusižmogi- 
nimo kultas pasiekė epidemi- 
nėsproporcijos. Kraštui grę- 
sia pavojus, jau per toli nuei
ta. M. S.

Metropolinė* Chieagos ga
zolino pardavėjų sąjunga per
spėja, kad gazolino kaina šie
met gali pakilti iki 50 centų ga
lionui. Toks kainos pakėlimas 
aiškinamas tuo, kad pabran
go produkcijos išlaidos ir tuo, 
kad sumažėjusi gazolino ga
myba.

Kiek Chieagos automobilių?
Chieagos miesto klerko pra

eito gruodžio mėnesio prane
šimu Chicagoje 1972 metais 
leidimų išduota: 14 arklių ve
žimams (1971 m. 11); auto
mobiliams iki 35 arklių jėgos 
— 221,450 (1971 m. 228,595); 
automobiliams daugiau kaip 35 
arklių jėgų 766,315 (1971 m. 
742,339); sunkvežimiams 65,763 
(1971 m. 67,037); motociklams 
13,049 (1971 m. 13,276); visų 
klasių treneriams 667 (1971 m. 
656) ir t t

Viso 1972 metais leidimų 
motoriniams vežimams iš
duota 1,207,674 (1971 metais 
1,194,415).

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
VENA DIENA BUTINI KRKSOONIU.<į<

Pagal šventame Rašte duotąją regulą, išrinktoji Kristasu Bažnyčia tu
rėtų būti už visus švenčiausia, už visus daugiau išdailinta, už visus švelniau
sia, mandagi, ir prilankesnė už visus pasaulio žmones; vienok tas mandagu
mas, malonumas, ir t t, tur išeiti iš širdies ir iš įvertinimo Dievo dvasios 
ir branginimo Tiesos dvasios — meilės dvasios ir branginimo Tiesos dva
sios — meilės dvasios ir teisybės dvasios. Jos meilės darbai netur būti 
tiktai paviršutiniais apsireiškimais, bet privalo būti tikras ir nuoširdus ge
rai darymas.

r. Rašto T/rinėjimų paskaitos vyksta sekmadieniais, 10—12 vaL ryto, 
C. A. svetainėje, esančioje 6235 So. Homan Ave. įėjimas nemokamas, 
ų nėra.

. F. Zavist, 3715 West 66Hi Stroot, Chicago, Illinois 60629

•V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL 
•»< 2533 W. 71st
Ik Telef.: GRovehill

HOME
Street

6-2345-6

/

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

teL: PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antrąd. trečiad.

pagal susitarimą.

CHIRURGAS 
2454 WEST 7Irt STREET 

OflMI totof.: HEmleck 4-2123

Jet aeatriHepia. tai telef. Gi 8-6195

P. SILHKIS. 0. P.
ORTHOPEDA94ROTRZ1STAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms

Vai.: 9-4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2*50 Wort 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRoepoct 6-5084

BIZNIERIAI KURDE GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BttNYJl

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato 
J. B. KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00> minkšti — 13.06.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietijų ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 Sb. Halstad Street, Chicago, IlHnote 60698
m

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
frfcA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdė šerną » 
meniškai pažino, skaitė Jo straipsnius, knyga* te klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie ^ali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražią istoriją. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtą žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną. Iras Ji atsimena 
tr pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsą pirmąją išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanės Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. HMdo Amerikos Lietuvių isteri
jos Draugija, Chicago, 1962 as. 206 paL, kaina 2 tol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINttH<ACUOJK

La Prensa 103 metai
Pavyzdingam Buenos Aires 

dienraščiui La Prensa praeitą 
rudenį sukakko 103 metai.

Jį įkūrė Jose C. Paz spalio 18 
d. 1898 iki 1943 direktoriavo 
Ezequiel P. Paz. Perono įvestos 
diktatūros buvo uždarytas 1951, 
vėl pradėjo eiti 1956 nuo va
sario 2 d.

Dabartiniu direktorium yra 
Alberto Gainza Paz, visos eilės 
tarptautinių spaudos premijų 
laimėtojas.

La Prensa nepriklausomoje 
Lietuvoje buv* plačiai žinoma 
ir mūsų spaudos komentuoja
ma.

Per daug futbolo
Praėjusį sekmadienį “60 mi

nučių” per tele viri jos 2-rą ka
nalą, kur diskutuojami gyve
nimo reikalai, be kitko, iškė
lė klausimą: ar ne per daug 
futbolui skiriama laiko televi
zijoje? | ;

Savaitgalį, ypač sekmadie
nį, televizijoj visą dieną rodo
mi futbolo žaidimai. Į šalį ati- 
dedamos kitos programos bėi 
jų tęsiniai. i <

A merikonas mėgsta sportų,’ 
bet nereikia rtianyti, kad visi' ‘ 
žmbnės sportu domisi. Man ' 
rodos, kad televizijoj bendrai « 
pėr daug reklamų, pav. “Thfe 
Edge of Night”, “The Secret 
Storm” serijiniuose vaidinį 
iriuose pusvalandiniai seansai 
teturi tik 15 minučių, b kitą 
penkioliką minučių atima skėl 
bimai, kas erzina klausvtoju*. ’

M.S. ■

Susirinkimų ir parengimą

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai; MAŽEIKA sEVMS
TRYS moderniškos

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAlMlD

laikraščiuose buvo parašyta, kad 
bėgyje vienų niek tokių laikro
džių mėgėjų buvo areštuota virš 
šimto asmenų ir perduota teis
mui nubausti.

— Utenos Apskrities Klubo mėne
sinis susirinkimas bus sausio 9 dM 
antradieni, 7 vai. vakaro Hollywood 
svetainėje. 2417 W. 43 St. Susirinki
mas labai svarbus. Bus išduoti valdy
bos ir komisijų raportai apie klubo 
stovi ir kiti reikalai. Prašome na
rius skaitlingai atsilankyti.

Klubo Valdyba

Tel: YArds 7-1741 • 1742

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

SALIAMONUI BALTŪSIUI

mirus.

jo žmonai Stefanijai ir dukteriai Genovaitei
I ■ ■

su šeiiha giliausią užuojautą reiškia

J. Kalvėnas
P. Dambras
A. Kruklys

J. A V G U S t A 1 T I S

ANTAN tS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi. bnyga. Kaina S1.50

Nei vienai žmogts, noqs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos vsldnšo laikotarpį, negalė* apsieiti be J. Augtttaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažibantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos Veiklą.

KasAUn^1Tfei^'“’fij?en«Friki

arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimai paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLLNOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

*-
MODEKA1SKOS AIR-CONIMTIONED KOPLYČIOS

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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Paštininkai pasidalino duonos riekute

pa
metu 
pasi- 
aktv-

Vaikai mielai lanko Britu Muziejuje Kinijos pandos Chi-Chi iš
kamšą. Keturiolika mėty ji gyveno Londono zoologijos sode.

kaip 
gra- 
ten- 
gra-

įamžinti Lietuvių Fonde su 
100 dol įnašu, Lietuvių žurna
listų sąjungos Daužvardžio 
Fondui, Ralfui ir Lieuvių Te-I 
levizijai paskirti po 25 dol. Po 
gyvų nuomonių pasikeitimų 
susirinkimas balsų daugumai 
siūlymus priėmė ir pavedė vai-! 
'dybai išmokėjimus padaryti.! 
Ta proga tenka pažymėli, kad; 
Lietuvių paštininkų sąjunga, 
savo ižde teturėdama vos tris 
šimtus dolerių, 175 dol, 
matome, paskyrė labai 
žiems tikslams. Sveikinti 
ka paštininkus už tokius 
žilis sumanymus.

..... ,i šiame susirinkime buvo iš- atsilanke grazusi . . .(rinkta nauja LPS-gos valdyba, 
kurion įėjo: Jonas Tijūnas, O. 
Kapteinis, J. Pocius, Cecevi- 
čienė ir V. Kuliešius, kandida-

C.hicagoje gyveną buvę ne- 
prikl. Lietuvoj paštininkai turi 
gražią tradiciją kasmet su
ruošia kalėdinį pobūvį tikslu 
pagyventi prisiminimais, 
sidalinti nuskubėjusių 
džiaugsmais ir vargais ir 
tarti, kuo ir kaip galėtų
viau prisidėti prie lietuvių kul 
tūrinių ir visuomeninių darbų.

šiais metais teks pobūvis 
įvyko gruodžio mėn. 17 <!. K. 
K. Repšių namuose. Tai malo
nūs paštininkai, visada savuo
se namuose priglaudžią pašti
ninkų pobūvius, o ponia Rep
šienė paruošia skanias vaišes.

Į pobūvį
būrelis buvusių paštininkų ir 
svečių, jų tarpe ir mielas kun. i 
Juozas Juozevičius, visada pa
sižymįs savo trumpais, gilios 
minties pamokslais.

Prieš pradedant pobūvį, bu
vo aptarta visa eilė reikalų. 
Pagerbti tylos minute amžiny
bėn išėjusieji bendradarbiai, 
jų tarpe paskutiniais metais 
Lietuvių Paštininkų Sąjungos 
Centro valdybos ilgametis na
rys ir ėjęs vicepirmininko pa
reigas a. a. Antanas Gintneris, 
savo gyvenimo dalį skyręs paš
tininkų veiklai ir suredagavęs 
paštininkų atsiminimų knygą 
Nuo krivūlės iki raketos.

Apžvalgą padarė J. Janu- 
šaitis, perduodamas susirin
kusiems Liudo Barkaus iš Au
stralijos, J. Bereišos — Sąjun
gos pirmininko iš St.. Louis ir 
Justino Gečiausko — valdybos 
nario iš Philadelphijos sveiki
nimus.

Revizijos komisijos aktą per
skaitė Jonas Indriūnas, iš ku
rio paaiškėjo, kad kasoje turi
ma arti trijų šimtų dolerių, 
daugiausia gautu už knygą Nuo 
krivūlės iki raketos.

Tuojau, žinoma, buvo siūlv-Į 
mų, kad paštininkai savo iš
tekliais ir šiais metais prisidė
tų prie lietuvių kultūrinio gy
venimo išlaikymo.

Juozas Mackevičius, Mar
quette Parko Balfo 5 skyriaus 
pirmininkas, sveikindamas paš
tininkus, paprašė, kad jie pa
sidalintų duonos riekute ir su 
varge esančiais.

Buvo pasiūlyta a. a. Antaną 
Gintnerį, kaip daug dirbusį 
Lietuvių paštininkų sąjungai.

Paliestas ir antro tomo atsi
minimų klausimas. Principi
niai nutarta knygos išleidimo 
minties neatsisakyti. Naujoji 
valdyba telks medžiagą, studi
juos išleidimo galimybes.

Pažymėtina, kad paštininkai 
labai gyvai diskutavo įvairius 
klausimus. Diskusijose daly
vavo J. Tijūnas, J. Indriūnas, 
J. Miceika, O. Kapteinis, M. Ki- 
riejus, A. Didžbalis, J. Macke
vičius, V. Paškevičius, K. 
Repšys ir k t. Ramų, pamoki
nantį žodį tarė svečias kun. 
Juozas Juozevičius.

Pirmą kartą susirinkime ir 
pobūvyje dalyvavo 25 metus 
Chicagos pašte ištarnavęs iš 
profesijos muzikas N. Kulys, 
pasidžiaugdamas Lietuvos paš
tininkų darbais ir linkėdamas 
sėkmės.

Sąjungos vardu knyga Nuo 
Krivūlės iki raketos buvo ap
dovanoti svečiai kun. Juozas 
Juozevičius ir N. Kulys.

Pobūvis pradėtas kun. J. Juo- 
zevičiui sukalbėjus maldą, pa
sidalinant plotkele, tuo paro
dant paštininkų solidarumą.

Pobūvio pabaigoje buvo su
giedota pora kalėdinių gies
mių, vadovaujant svečiui N. 
Kuliui. O taip pat pasveikin
tas inž. V. Birutis, LPS-gos 
garbės pirmininkas.

Visiems svečiams ir šeimi
ninkams p. p. Repšiams susi
rinkusiųjų vardu padėkojo su
sirinkimui ir pobūviui vado
vavęs šių eilučių autorius.

Atsiųsta paminėti || 
MŪSŲ SPARNAI. Lietuvių! 

evangelikų reformatų žurnalas, 
įsteigtas 1951 m. šis numeris iš
leistas 1972 metų gruodžio įnė- quette Parko apylinkės, mokė- 
nesį, leidžiamas Lietuvos Evan
gelikų Reformatų Kolegijos 
Tremtyje, redaguojamas Jokū
bo Kregždės ir Jono Palšio. Re
dakcinė komisija: Petras Bru
žas, Eugenijus Gerulis Jokūbas 
Kregždė, Palmyra Lampsatienė, 
Stasys Neimanas, Jonas Paišys 
ir Arvydas Ramonis. Žurnalas 
su apianka turi 112 puslapių, 
gausiai iliustruotas nuotrauko
mis. Turinyje: kun. St. Neįma
no — Apie moterystę; J. Valiū
no — Vienam Dievui garbė; Jo
no Kutros — Pasaulio bažnyčių 
taryboje: Jos tikslai ir abejo
tina veikla; V. Karoso: Lietuva 
Vatikano politikoje; Baltijos 
evangelikų morandumas; Kun. 
St. Nei mano — Liet, evang, re
form. bažnyčia laisvoje Lietu
voje; J. Jasinsko — Poetas Sta
nislovas Dagilis; J. Kregždės — 
XXV tremties sinodas; kun. P. 
Dilio — Kristupas Gudaitis; J. 
Kregždės — 1863 metų sukili
mo lemiamasis mūšis; Jono Ja- 
kabonio

TRUMPAI

— Stasys Tiškevičius iš Mar-

damas prenumeratą, nupirko 
knygų, atsiuntė dolerį už ka
lendorių ir 10 dol. paskyrė va
jui.

— Jonas Navvlis, Gulfport, 
Fla., ilgametis Naujienų skai-

Kregždė, 2439 W. 51 st., Chica- 
ga; administracijos: Jonas 
šis, 5718 S. Richmond st., 
cago.

IH ONOS KISIELIUS

Papiliečių pada' i-

mai, ir kt. ir kt.
Redakcijos adresas: Jokūbas

HELF WANTED ~ MALE 
Darbininku Reikia

GENERAL FOREMAN 
Excellent opportunity. Day shift. 
Southwest side location. Excellent 
salary and benefits for qualified in
dividuals. 

376-6767

FOREMAN

Will handle all duties associated 
with manufacturing of sleeping 

pillows. 
376-6767

WARE HOUSE MANAGER 
SUPERVISOR

Good opportunity for Ware House 
Supervisor. Southwest side location. 
Excellent salary and benefits for 
qualified individual.

376-6767

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

WOMEN WORK CLOSE TO
YOUR HOME

Light assembly work. Individual bo
nus. Steady work in modern factory. 
Free hospitalization and life insur
ance. No experience necessary. We 
will train.

APPLY IN PERSON 
MARVEL ELECTRIC CORP.

3415-25 N. ASHLAND AVE.

HOUSEKEEPER

For photographic studio. Varied du
ties. No heavy work. Good starting 
salary-. Near Clark and Armitage. 
Good C. T. A. transportation. Must 
speak and understand some English.

525-4979

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pa rd.

ACACIA PARK — BLOCK 
OF 4 LOTS. OFF DRIVE NEAR 

ENTRANCE.
SI.200. SINGLE S290

RO3 - 7659

Pal-
Chi-

Džiovinta duona, krakmolas, 
cukrus, vanduo.

Duoną sutarkuoti, 
su krakmolu, pagal 
dėti cukraus, užpilti
vandeniu ir maišant trupučiuką 
pavirinti.

Nukėlus atšaldyti ir, išpilsčius 
Į stiklines, duoti t stalą.

sumaišyti 
skonj pri
verčiančiu

help yen r / 
HEART EUNdV
help.yoiįr HEART

tytojas, mirė 1972 m. gruodžio 
2 d. Velionis prieš 6 metus gy
veno Waukigan, Ill. Nuliūdę 
liko: žmona Johanna S. Na- 
vulienė, taip pat sūnūs — Do
naldas, Jonas ir Arturas su 
šeimomis. Priklausė lietuviš
koms organizacijoms, rūpino
si Lietuvos ir lietuvių reikalais.

— Joseph Inčura iš Town of 
Lake apylinkės atsiliepė į Nau
jienų vajų užsakydamas Nau
jienas savo mielam pusbroliui 
Pauliui Inčurai, gw. Marquet
te Parko apvlinkėje. P.
ra nesenai atšventė 86 
amžiaus sukaktį.

— Julija Žemaitienė
bard aukšt. mokyklos fizinio 
lavinimo ir sporto mokytoja, 
paviesta į teisėj ųkomisiją at
rinkti 2 ir 4-tos apylinkės pa
vyzdingiausius jaunuolius toli
mesnėms varžyboms, kurias 
ruošia Chicagos Parkų distrik- 
tas.

Inču- 
metų

Hub-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-92M

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

(vairią prekių pasirinkimas, motodklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatal.

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kiina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Kny.ą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 060 S

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Nemei, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Virginia 7-77472212 W. Cermak Road Chicago, Ill.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VIŠŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SAVININKAS PARDUODA 9 kam- 71 IR TROY — tuščia 17 m. senu- 
barių mūrini namą su 4 vaniom kam- mo 3_ miegamų baltų plytų rezidenci- 
bariais, įrengtu pušų lentomis beis- 
mantu, gazo šilima, centriniu vėsini
mu, 2 mašinų garažu netoli 65-tos ir 
Spaulding. Tel. 434-4322.

HOME INSURANCE'
Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

Mate Farm Hre and Casualty Compar,

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

____ INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tai.: REpublic 7-1941

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 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 Wert 69th St, Chicago, DI. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas (vairiu proklp. 

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

LIETUVOS VARDO KILMfi
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Liehvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių autą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minmas ir Lietuvos 
vardas.

— Marijos Aukšt. Mokyklos 
krepšinio rinktinė yra apylin
kės čempionas, paskutinėse 
rungtynėse, nugalėjusi Nasa- 
reth mokyklos komandą 44:34

— Aleksas Pupka, gyv. Mar
quette Parko apvlinkėje, mi
rė sausio 3 d. Velionis ilgą lai
ką dirbo Joslyn b-je, gausiai 
rėmė bendruosius lietuviškus 
darbus.

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitoki blankai.

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais (rištos knygos kaina yra tik $3.00. minkšt $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois 
u-------- *

t — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL, - MONDAY, JANUARY 8, 1973

*1Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 natų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis Parodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį lie iančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. k n gėlę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMfi. Minkšti viršeliai, kiina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo aeresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicagc, DI. 60608

GEROS DOVANOS
4IOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

tu DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS;

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik . . ■_____

Minkštais viršeliais tik _________________ - ___
Dr. A. J. Guste n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2 00 dabar 
tik ___________ _____________________ ____ _____
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekį arba 

money orderi.

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

$3.00
$2.00

$1.50

— P. Pleškevičius, Hamilton, 
Ont., Canada, Lietuvos Kariuo
menės Kūrėjas — savanoris, 
pratęsdamas prenumeratą dė
koja už atkreipimą dėmesio jo 
asmenyje į Nepriklausomybės 
kovų dalyvių — invalidų pa
dėtį ir jų problemas.

— Stasys Patlaba, Marquette 
Parko Lietuvių Namu Savinin
kų organizacijos valdybos na
rys ir korespondentas sulaukė 
teigiamų atgarsių už straipsnį 
apie Gage Parko aukšt. mokyk
los ir apylinkės problemas. Už
draudus demonstracijas, da
bar ten vyksta Sveikatos klu- 

i bo narių pasivaikščiojimai, 
j kuriems vadovauja Marilyn 
Gushes.

— Stefanija ir Kazimieras 
\Vaitys, Evanston, Ill. atsiuntė 
Naujienų vajui 10 dol. Vajaus 

j komitetas, dėkodamas visiems 
už atsiųstas aukas prašo visus 

į skaitytojus remti Naujienas ir 
j stengtis surasti bent po vieną 
į skaitytoją.

ja. Centrinis oro vėsinimas, Įrengtas 
rūsys, garažas. Tik $29,500.

72 IR CAMPBELL — naujesnis 1 % 
aukšto 2 butų mūras. Gazo šilima, 
įrengtas rūsys, garažas. Tik 32,500.

66 IR ROCKWELL — gerai prižiū
rėtas 3 butų mūras. $30,500.

72 IR MOZART — 1% aukšto mū
rinis, 2 po 4 kambarius, pilnas rūsys, 
garažas. Namas kaip lėlė. $36,500.

65 IR ROCKWELL — 2 po 6 kam
barius. mūrinis, pilnas rūsys. Atskiri 
šildymai. $32.500.

46 ir CAMPBELL — 2 po 4 kam
barius, mūrinis, pilnas rūsys, gazo 
šilima, garažas. $25,900.

65 IR HOMAN — 8 metų senumo 
3 butu mūras. $51.500.

PRIE 64 IR PULASKI — naujesnis, 
12 butų pajamų namas, per 7 metus 
pats išsimoka.

l 42 IR WESTERN — 12 butų, visi 
po 6 kambarius. $15.000 metinių pa
jamų. Išsimoka per 5 metus.

43 IR CALIFORNIA — biznio patal
pa ir 3 butai. — $57,000.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE.. CHICAGO 

TEL. — 254-5554

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63 r d Street, Chicago, III.

_____ TEL. — 776-5888 _____  
Anicetas Garbačiauskas, sav.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

♦ Marquette Meno Galerija ir 
gėlių krautuvė parduoda įvairių 
rūšių ir vazonuose gyvas ir dirb
tinas gėles. Meno galerijoje ga
lima įsigyti lietuvių dailininkų 
paveikslus. Taip pat įrėmuoja- 
me ir restauruojame paveikslus. 
Gėles pristatome į namus. 3215 
W. 63rd St. Telef. 43(>2112.

Dail. A. Petrikonis

LAIMINGI NAMAI
ORIGINALUS APARTAMENTINIS 

NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6.600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas dervbas.

ERDVUS 6 KAMBARIU MŪRAS 
20 metų. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas, 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga
lite užimti. $22.000.

PUIKUS 2 .-.BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetu virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
$17.500 pajamų metams. Našlė pra
šo $84.000.

6 KAMBARIU gražus apkaltas me
dinis. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. ' Marauette Parke. Arti Western 
buso. $14.400.

6 KAMBARIU kaip naujas angliš
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas. platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28.500.

7 KAMBARIU CAPE COD. 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų. Mar
quette Parke. $26.000.

2 BUTU MŪRAS. 2^ auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas, 
parko. Našlė atiduos už 29.000.

1% AUKŠTO 2 butų mūras, 
dėmūs 5% kamb. 1-me aukšte 
kamb. butas 2-me aukšte. Du 
mai. gazu šildvmas. garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21.000.

PLATUS VERTINGAS TŪTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900.

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisman
tas Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32 000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsą. — 
$22.000. __

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

Arti

Mo
ir 4 
iėji-

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdu sklynas. Tuoj sa
lima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian

MŪRINIS BUNGALOW. 6 kamba
riai. Dideli miegami. Moderni vonia 
ir virtuvė. Mūrinis garažas. Platus 
sklynas. Daug priedų. 64-ta ir Cali
fornia. $26.900.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878
BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
(rengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit sąžiningai ir garantuotai.— Humoristo Antano Gus

taičio ir Baltijos Kvinteto, pa
garsėjusio vak. Europoje, kon
certai įvyks sausio 20 ir 21 die
nomis Marijos aukšt. mokyk- DtL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
los auditorijoje. Chicsgoje. Bi- m SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 
lietai galinami Ma-giniuosc' „„teMjta.
2511 XV 69 St. Tel. PR 8-4585 vamzdžiai. Tuckpointing — mūro an- 

/p_ x tvirtinimas ir valymas Mūrininko, 
' staliaus, cemento ir dažytojo darbai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. 00809. Tel.: VI 7-3447

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo

' staliaus, cemento ir dažytojo darbai.
------—----------- ----------------------------Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS , AL BKLIAKUS. THL 38BB8M




