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SAN CLEMENTE. —- Prezidentas Nixonas pasirašė naują 
įstatymą savo vasarvietėje, Kalifornijoje, pradėdamas naują kam- 
pmniją prieš Amerikos aplinkos: vandens ir oro teršimą, ši pro
blema esanti svarbiausia ateinančiame dešimtmetyje ir ji užim- 
sianti svarbią vietą prezidento State of Union kalboje sausio 22 
d. Prezidento pasirašytas įstatymas steigia trijų žmonių pata
riamąją tarybą, kuri informuos prezidentą, kas daroma prieš 
oro ir vandens teršimą, rūpinsis gamtos išlaikymu, gyvūnu ap
sauga, kelių planavimu ir žmonių augimo problemomis.
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Po 30 mėty britai paskelbė apie karo pradžią
LONDONAS. — Britanija savo dokumentus laiko slaptai ir, I 

paprastai, paskelbia juos tik praėjus 30 metų. Naujų metų proga' 
paskelbtuose kabineto dokumentuose yra įdomių dalykų. Vienas j 
liečia vokiečių ir jų draugų bandymus sulaikyti Britaniją nuo 
įstojimo į Antrąjį Pasaulinį karą 1939 metais. Vokietijos feld
maršalo Goeringo geras draugas, švedas Birgir Dahlerus bandė 
prikalbinti britų valdžią susitikti Londone su Goeringu. Jis būtų 
bandęs tartis su britų valdžia ir vėliau būtų prikalbinęs Hitlerį 
tartis su Britanija dėl taikos. Iš Švedijos telefonu Dahlerus skam- 
bino dar rugsėjo 3 dieną, 1939 metais, tik 11 minučių prieš britams 
paskelbiant Vokietijai karą.

Kiti dabar paskelbti slapti do
kumentai liečia Singapūro gy
nybą. Tuometinis pirmas ad
miraliteto lordas Winston Chur
chill ministeriam garantavęs, kad
Japonija Singapūro nepuls. Sa- 

. vo lapkričio 11 d. memorandu
me Churchillis sakęs, kad Sin
gapūras yra tvirtovė, ginkluota 
15 colių patrankomis, su 200,- 

t 000 karių įgula. Japonai galė
tų Singapūrą apgulti ir paimti 
tik su nemažiau, kaip 50,000 vy
rų jėga. Japonai, kaip išmintin
gi ir atsargūs žmonės taupys sa
vo jėgas Geltonosios Juros ir Ki
nijos dominavimui ir nepradės 
tokios pamišėliškos akcijos kaip 
Singapūro puolimas, — aiški
no Churchillis.

Vėliau pasirodė japonai Sin
gapūrą puolė iš sausumos pusės 
ir jį paėmė su daug.mažesnėmis 
jėgomis, negu Singapųro gynė
jai turėjo. Vėliau pats Churchi
llis pripažinęs, kad buvo pada
ryta klaida. Jis nežinojęs, kad 
sausumos pusėje Singapūras ne
turėjo gynybos. Jam tas tik 
tiek galėję ateiti į galvą, kaip 
mintis, kad’laivas gali būti pa
statytas be dugno.

Viceprezidentas 
aplankė kareivius 
TAIPEI. — Viceprezidentas 

Agnew, paviešėjęs Pietų Viet
name 24 valandas, atvyko į For- 
mozą, kur buvo labai šiltai su
tiktas. Vietname vicepreziden
tas aplankė kelis amerikiečių 
kariuomenės dalinius. Viename 
jis pasakė, kad Amerikos žmo
nės didžiuojasi savo kareiviais. 
Jis patarė kareiviams netikėti, 
ką jie užtinka spaudoje. Viso
kios demonstracijos neparodo, 
ką amerikiečiai galvoja apie ka- 
revių atliekamą darbą Vietna
me.

— Aš žinau, — kalbėjo vice
prezidentas, kad jūs nenorėtu
mėt, kad jūsų draugai būtų pa
dėję savo galvas už nieką. Aš 
žinau, kad jūs nenorite iš čia pa
bėgti, palikdami darbą užbaig
ti savo vaikams ir jų vaikams. 
— pasakė Agnew.

Viceprezidentas pareiškė spau
dai, kad jis radęs Pietų Vietna
me didelį vietinių vadų tikėji
mą, kad jie gali pasiekti tikslų, 
kad Vietnamo žmonės turi teisę 
laisvai pasirinkti savo ateities 
kelius.

Apsvarstęs su P. Vietnamo ir 
Amerikos pareigūnais karo ei
gą ir ateities perspektyvas, vice 
prezidentas priėjęs išvados, kad 
Vietname Amerika einanti tei
singu keliu. ' *

ANKARA. — Iš Europos per 
Jugoslavija Hong Kongo gripas 
persikėlė į Turkiją, kur reikėjo 
uždaryti daug mokyklų, o šeši 
asmenys jau mirę nuo kompli
kacijų.

IŠ VISO PASAULIO
Prancūzai ištrėmė

ST. LOUIS. — Kalėjime sėdįs 
tymsterių unijos vadas Hoffa 
prašo prezidentą Nixona suma
žinti jam bausmę. Sakoma, kad 
jis siūlo vyriausybei atidengti 
-daug unijos veikimo ir ryšių su 
gangsteriais paslapčių.

WASHINGTON AS. — Specia
li komisija pranešė prezidentui, 
kad Amerikoje y^a įmanoma 
turėti vien savanorių kariuome
nę, kuri kainuotų apie 4 bilijo
nus dolerių daugiau, negu da
bartinėje sistemoje.

MADRIDAS. — Ispanijos dik
tatorius Franco Naujų Metų kal
boje pareiškė, kad jis “dirbs sa
vo kraštui, kol Dievas laikys jį 
gyvą”. Iš to sprendžiama, kad 
generalisimas nesiruošia paleis
ti iš rankų valstybės vairo.

NEW YORKAS. — Amerikos 
darbo unijų federacijos prezi
dentas George Meany kritikavo 
vyriausybę už pataikavimą ara
bam ir Izraelio interesų negyni
mą. —

ROMA. — Italija nutarė sta
tyti savo ketvirtą atominės 
energijos jėgainę, netoli -Milano. 
Ji būsianti baigta 197-5 metais. 
Jėgainė padvigubinsianti Itali
jos energijos gamybą.

BEIRUTAS.— Irako vyriau
sybė pasiūlė kurdų sukilėliams 
derėtis ir taikintis. Manoma, 
kad Irakas nori užbaigti nuo 
1961 metų vykstantį civilinį ka
rą, kad gilėtų savo energiją su
kaupti karui su Izraeliu.

ATĖNAI. — Atėnų laikraštis 
paneigia žinią, kad Jaqueline 
Onassis, buvusi Kennedy, lau
kianti kūdikio. Ji lankiusi mo
terų ligoninėje vieną savo vyro 
giminaitę ir iš to atsiradę gan
dai apie jos nėštumą.

panaikinti karus
ROMA. — Popiežius Paulius 

Naujų Metų proga pasakė griež
tą kalbą apie karus. Jis nurodė 
kad žmonija bent teoretiškai jau 
nugalėjo vergiją, epidemijas, pa
naikino socialines klases ir anal
fabetizmą, žmonija todėl turin
ti panaikinti ir karus, šiandien 
pasaulis esąs daugiau apsigink
lavęs, negu anksčiau. Pasaulis 
turįs tiek mirties instrumentų, 
kad vienu momentu galįs už
degti visą pasaulį ir gal net iš
naikinti visus žmones.

Popiežius išbarė pasaulio pra
monės milžinus, kurie “remia 
savo pelnus velnišku sugebėji
mu gaminti visokio dydžio ir 
įvairaus pavidalo ginklus, skir
tus išskersti ir išnaikinti savo 
brolius, kitus žmones. Daugelio 
galingųjų valstybių ekonomika 
pastatyta ant ginklų pardavinė
jimo tokioms tautoms, kurioms 
dar trūksta arklų, mokyklų ir1temp' 
ligoninių”.

Darbo jėgos Amerikoje statistinė lentelė. Viršutinė linija rodę, darbingu amerikiečiu kiekį — .
81.4 milijonus. Viduryje matome, kiek dirbo, per tris metu ketvirčius. Apačioje — bedarbiu svy

ravimas — apie 3 milijonus.

JAV KOMUNISTU PARTIJA PLEČIA 
SAVO VEIKLI JAUNUOMENĖS TARPE

WASHINGTONAS. — Federalinio Investigacijų Biuro direk
torius Hoower savo praėjusių metų apžvalgoje pareiškė, kad ko
munistų partija sustiprino savo veiklą Amerikos jaunimo tarpe ir 
šiais metais tikisi Įsteigti visus jaunus komunistus jungiančią 
organizaciją, kuri pakeis universitetuose ir miestuose veikiančius 
Du Bois- Klubus. Būsią bandoma sujungti visus nepatenkintus 
jaunuolius ir Vietnamo karo priešu^ į komunistinę organizaciją.

Hooveris pareiškė, kad New 
Mobe organizacijos vadu tarpe 

rina savo veiklą Amerikoje su 
užsienio komunistų grupėmis, 
lanko suvažiavimus komunisti
niuose kraštuose, susitiko prieš 
lapkričio mėnesio demonstraci
jas su šiaurės Vietnamo ir Viet 
Congo atstovais.

Kalbėdamas apie juodųjų ek
stremistų veiklą, Hooveris nu
rodė, kad pernai nuo karingųjų 
negrų grupių žuvo 7 policininkai 
ir 120 buvo sužeisti. Juodieji 
ekstremistai virš 100 kartu ne
provokuojami puolė policijos pa
reigūnus. ši veikla pagyvino de-' 
šiniųjų organizacijų, kaip Ku 
Klux Klano narių verbavimą.

Kinijos spauda

HONG KONGAS. — Naujų 
Metų proga Kinijos trys svar
biausi laikraščiai paskelbė bend
rą vedamąjį, iš kurio galima 
spręsti, kad santykiai tarp So
vietų Sąjungos ir Kinijos nepa
gerėjo ir mažai turi vilčių pa
gerėti. Vedamasis, lyg praėjusių 
metų apžvalga ir įvadas į atei
nantį dešimtmetį, rašo, kad rei
kia rengtis karui, jungtis apie 
Kinijos partijos komitetus ir 
pildyti Mao Tse Tungo nurody
mus. Po šių gairių paskelbimo 
didžiuosiuose Kinijos miestuose 
vyksta demonstracijos, mitingai. 
Šanchajuje paskelbti penkių sa
vaičių kampanija, kuri turi su
jungti civilius, visuomenę su 
ginkluotomis liaudies armijos 
jėgomis.

— Nikita Chruščiovas, tas 
klaunas. šiandien yra tik mėš
lo krūva, užsitarnavusi žmoni
jos paniekinimo, Brežnevas ir 
jo klika įveda fašistinę dikta
tūrą, jiems sekasi dar blogiau, 
kaip Chruščiovui: namie dikta
tūra, o užsienyje ekspansija ir

į visišką bankrotą vis greitesniu 
tvirtina Kinijos val-

I džios apžvalga.

vauusios žinios

jo
to
no

♦ Lėktuvas, kurį pagrobė pen
ki jauni brazilai, sugedo Lima 
aerodrome, nes vienas motoras 
nebeužsiveda. Oro piratai lau
kia lėktuve ir reikalauja, kad 
motoras būtų pataisytas jų su
manytai kelionei į: Kubą.

♦ Trys Vakarų Vokietijos pa
sienio sargybiniai, rizikuodami 
savo gyvybe, perėjo į Rytinės 
Vokietijos pusę per minų lauką 
ir atnešė į vakarus jauną vyrą, 
kuris bėgdamas į vakarus su
sprogdino požeminę miną. Jam 
vėliau teko nupjauti koją.

Izraelio lėktuvai puolė Le
bano kelius po griežto įspėjimo 
Lebano valdžiai neleisti veikti 
arabų partizanams. Jordane lėk
tuvai sudaužė svarbų drėkinimo 
kanalą. Iš Lebano arabų parti
zanai pagrobė vieną žydą, kai
mo sargą.

♦ Los Angeles policija suėmė 
15 asmenų, kurie Naujų Metų 
sutikimo proga ėmė daužyti lan
gus ir plėšti krautuves.

♦ Egipto prezidentas Nasse- 
ris lankėsi Sudane, kur pažadė-

šiais metais padidinti Egip- 
kariuomenę iki vieno milijo- 
vyrų. mą, kuri bus labai reikšminga 

visam kontinentui, — pasakė 
Gomulka.

Egipto valdžioj* Anwar El Sadat lai
komai po prezidento Nasaario svar-' 

r1 biau»tu aamaniu.

SAIGONAS. — Abiejų pusių 
paskelbtos Naujų Metų proga 
karo paliaubos Pietų Vietname 
jau pasibaigė. Kaip anksčiau, 
paliaubų metu buvo karo veiks
mų. Amerikiečių ir Pietų Viet
namo paliaubos ęsėsi tik 24 va
landas, o komunistai buvo pa
skelbę 72 vai. paliaubas, tačiau 
per tą laiką jie pradėjo 11 at
skirų puolimų. Per tokias “pa
liaubas” žuvo virš 200 komunis
tų ir 12 amerikiečių kareivių.

Mekongo upės apylinkėse tuoj 
po paliaubų komunistai puolė 
vietnamiečių karinę bazę tačiau 
buvo atmušti ir paliko 15 žu
vusių kūnus.

Prancūzijos 
iš 

ku- 
ka- 
Ge-

NASHVILLE. — Federalinis 
teisėjas William Miller pavedė' 
Tennessee kalėjimų vadovybei į 
parūpinti kaliniui James Earl Į 
Ray geresnes patalpas, daugiau- 
pramogų ir progų dirbti. Teisė j 
jas tačiau atmetė kalinio reika
lavimą kad jis būtų perkeltas 
iš vienukės į bendrą kalėjimą, 
kur jis galėtų būti sų kitais ka
liniais.

Kalinys nay, kuris atlieka 
teismo bausmę už Martin Luther 
King nušovimą, skundėsi teis- > 
me, kad jo išskirtinis kalinimas 
sudaro ypatingą bausmę ir žiau
rumą, kas priešinga konstituci
jai. Jis sėdįs 9 pėdų ant 12 pė
dų vienukėje, gaunąs per dieną 
tik vieną valandą papsivaikščio- 
jimui, tegaunąs tik televiziją 
ir laikraščius išsiblaškymui ir 
pramogai ■ Kalėjimo viršininkas 
teisėjui paaiškino, kad perkelti 
Ray į bendras celes negalima, 
nes ten esą nemažai negrų, ku
rie tikriausiai bandytų Ray už
mušti, keršydami už Martin 
Luther Kingo nužudymą.

PARYŽIUS.
vyriausybė nutarė pašalinti 
pareigų du savo generolus, 
rie laikomi kalti dėl penkių 
ro laivų atidavimo Izraeliui, 
nerolas Luois Bonte ir gen. Ber
nard Cazelles davė sutikimą par
duoti tuos laivus Panamos nau
jai bendrovei, kurią įsteigė pa
tys izraelitai. Izraelio ginklų 
pirkimo atstovas Prancūzijoje 
Mordechai Limon paskelbtas 

(Prancūzijoje “persona non gra- 
įta” ir turės išvažiuoti. Izraelio 
j vyriausybė pareiškė, kad Limo- 
' no išmetimas neužtarnautas. Vi- 
i są karo laivų bylą pradėjo Pran- 
įcūzija, paskelbdama neteisėtą 
uždraudimą parduoti Izraeliui 
ginklus. Prancūzija kalta ir dėl 
tos laivų aferos. Prancūzijos vy
riausybė laiko visą tą reikalą 
baigtu.

Ištremiamas Mordechai Li
mon yra Įdomi asmenybė. Li
mon buvo gars'aus “Exodus” lai
vo kapitonas, pralaužęs su nele
galiais imigrantais į Palestiną 
britų blokadą. Apie tą laivą yra 
parašyta knygų ir susukta filmų. 
Limonas išvežė daug Europos 
žydų į Palestiną ir vėliau tapo 
Izraelio laivyno viršininku, ad
mirolu. Limonas gimęs Lenki
joje, gyvenęs ilgus metus Izrae
lyje. Pasitraukęs iš Izraelio lai
vyno, turėdamas 30 metų, jis 
studijavo New Yorke ir baigė 
Columbijos universitetą. Nuo 
1962 metų jis buvo specialus Iz- 

/raelio agentas Europoje gink
lams pirkti. Jis suorganizavo ir 
penkių ’laivų pervežimą į Izraelį.

Prancūzijos vyriausybėje ke
li svarbūs ministerial: gynybos 
Michael Debre ir užsienio rei
kalu Maurice Schumann esą 
prieš Izraeli nusistatę ir linkę 
palaikyti draugiškus ryšius su 
arabais. Premjeras Chaban Del- 
mas ir finansų ministeris Gis- 
card d’Estaing esą Izraelio

Pradės derybas
VARŠUVA. — Lenkijos ko

munistų partijos vadas Wladys- 
law Gomulka savo kalboje, pa
sakytoje Naujųjų Metų baliuje, 
partijos centro komitete, pareiš
kė, kad Lenkija pradės derybas 
dėl savo sienų pripažinimo sau
sio ar vasario mėnesį.

— Lenkija dės pastangas su-1
kurti Europoje saugumo siste-1 draufa1’ Prancūzijos gyvento-

I jų dauguma esanti palankesne 
Izraeliui, negu arabams. Pats 
prezidentas Pompidou linkęs lai
kytis neutraliai.

Pagrobtas lėktuvas
BUENOS AIRES. — Dar vie

nas keleivinis lėktuvas buvo pa
grobtas ore ir nukreiptas skristi 
į Kubą. Brazilijos lėktuvas, 
skridęs iš Montevideo į Rio de 
Janeiro penkių ginkluotų asme
nų buvo pasuktas skristi į toli
ma Havanos aerodroma. Lėk
tuve buvo 28 asmenys, jų tar
pe senyva pora, kuri sirgo šir
dies liga. Jiems piratai leido iš 
lėktuvo išlipti Argentinoje, kur 
lėktuvas sustojo pasiimti gazoli
no.

Piratai leido lakūnams dar 
nusileisti Antofagastoje, Čilėje 

, ir Limoje, Peru. Buenos Aires 
aerodrome piratai pareikalavo,

Prezidentas nurodė, kad per 
ateinantį dešimtmetį teks atsta
tyti švarą ore, vandenyje, pa
naikinti susikimšimą miestuose 
ir keliuose.

Aplinkos užteršimas esąs tur
tingų valstybių problema ir li
ga. Turtingieji gali sau leisti 
daiktus ir gyvenimo būdą, ku
ris užnuodija tą gyvenimą ir 
padaro jį neįmanomu. Išvalyti 
aplinką reikia dabar, arba nie
kada nebus galima to darbo pa
daryti. Jau dabar uždavinys ne
bus lengvas, — pareiškė prezi
dentas. Naujo įstatymo užda
vinys esąs atstatyti Amerikoje 
našią harmoniją tarp žmogaus 
ir gamtos.

Illinois oro ir vandens užter
šimo kontrolės direktorius Cla
rence Klassen pareiškė, kad ko
voje prieš užteršimą reikia tri
jų dalykų: technikos, pinigų ir 
laiko. Žmonės gali turėti tokią 
aplinką, kokios jie nori, tik už 
tai .reiks užmokėti. Ateinančiais 
metais, reikią tikėtis, bus užmo
kama ne savo sveikata, bet do
leriais. Vien Illinois valstijoje 
teks išleisti per 10 metų apie 
3 bilijonus dolerių, — pareiškė 
Klassen.
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dovana turistams
LONDONAS. — Britanijos 

ekonominiai sunkumai buvo vy
riausybę privertę suvaržyti sa
vo piliečių-turistų kelionės pi
nigus. Iki šiol turistai galėda
vo išvežti per metus tik po 120 
dolerių užsienio valiuta ir tik 
po 36 dolerius svaro valiutos. 
Dabar, finansiniams reikalams 
šiek tiek pasitaisius, britų vy
riausybė paskelbė Naujų Metų 
proga, kad keliautojai galės išsi
vežti užsienio valiuta iki 750 
dol. ir iki 60 svarų kiekvienoje 
kelionėje.

Britų piliečiai galės iš anks
to susimokėti Britanijos agen
tūrose už viešbučius, keliones 
ir automobilių nuomą. -Mano
ma, kad šie palengvinimai smar
kiai padidins britų keliones į 
Ameriką. Praėjusiais metais 
Amerikoje viešėjo tik apie 300,- 
000 britų.

Užsienio 
Britanijoje 
pasitaisė ir 
mėtį davė perteklių pirmą 
tą per 5 metus.
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prekybos balansas 
praėjusiais metais 
per paskutinį pus- 

kar-

die-♦ Čikagoje Naujų Metų 
ną buvo nušauti penki asmenys 
ir 28 sužeisti.

kad visiems keleiviams ir lakū
nams būtu atnešti šilti pietūs. 
Piratai privertė lakūnus skristi, 
kur jsakyta, pagrobę du vaikus, 
kuriuos jie grasino nužudyti, jei 
lakūnai neklausys.

Piratu pilietybė nežinoma. Jie 
Buenos Aires pareiškė, kad jie 
lėktuvą pagrobė dėl to, kad jie 
turį problemų su savo vyriausy-



Pasikalbėjimas su karininku V. Perminu
Atsakomybė prieš visuomenę ir eilėraščiai turi skambėt

.ŠKTJRAS PERMINĄS

toras Perminąs yra plunksnos 
žmogus, jau ilgą laiką skelbiąs 
savo eilėraščius periodinėje spau
doje. Detroito lietuvių gyveni
mas ne’sivaizduojamas be De
troito Lietuviu Namų. Tad an? 
dieną užsukau j Viktoro Permi- 
no namus ir paprašiau jį pasi- 
dalinti mintimis su Naujienų 
skaitytojais.

— Kokiose sąlygose ir nuotai
kose atsirado Detroito Lietuvių 
Namai? — paklausiau visuomet 
I nk* .ųą ir nuotaikingą šeiminin
ką-

— Namų Draugija gimė tik
tai reikalaujant Amerikos įsta
tymams. Visą kitą darbą apsi
ėmė ir atliko Dariaus ir Girėno 
Klubas.

' c ra ka K. Sragausko

DETROIT, Mich. — Š. m. rug
pjūčio mėn. 19 d. karininkui Vik
torui Perminui suėjo 60 metų. 
■Jis yra uolus Detroito visuome- 
ninkas, žymiai prisidėjęs prie 
Detroito Lietuvių Namų įstei
gimo. Kita medalio pusė — Vik-

— Ko valdžia reikalavo?
— Nepakankamas atstumas 

nuo bažnyčios iki perkamų na
mų neleido pardavinėti alkoholi-
nių gėrimų. Tada buvo sugal- i 
vota padaryti dvi organizacijas: Į 
viena savininka ir viena nuomi-■ ‘ - *■ . I
ninką. Klubas pasidarė nuomi-: 
ninku, o Namų Draugija savi- j

os 'v.- ų<- a skon, 
oo* LteponH

HIRUITlirf CENTER, IKC

DETROITO LIETUVIŲ NAMAI

ninku. Matuojant nuo bažnyčios , bas neša visa naštą. Klubo sve
iki nuomininko atstumo užteko, j tainė į metus padaro -10,000 doL

— Kokiu pagrindu sudaryta i apyvartos. Padidintos nuomos
Namų Draugija? forma (vieninteliu legatniu ke-

— Nariai yra šimtininkai, tai liu) klubas visą pelną atiduok
yra paskolinę be. palūkanų 100 i da namams. Garbė priklauso 
dol. Nariai yra teisėti šeiminin- . klubui už namų išlaikymą. Nevi- 
kai. Draugijon yra suėję Įvai- Į si palaiko narnas. LB lenda i 
rių pažiūrų ir tikėjimų asme-lsklepusirdaronamamsnuosto- 
nys ir jie visi šiame darbe lygia-j IĮ. Jeigu namuose vyksta pa- 
teisiai dalyvauja. Į rengimas, svetainėje vyksta apy-

— Kokiu pagrindu sudarytas Į varta. Reikia išlaikyti 4 tamau- 
Dariaus ir Girėno Klubas? • tojus (3 bartenderlus ir prižiū-

Tupt*#. ov 5? I 1 So Western, PR 8-5875
, „ r * ■ - i v i į- **0 *# • S

«jh i'.irti* .ju«j ik Girnom nu*.
C k r: „ai xpkm»rhen>aU atdara n<»« .*»

t

W -- ■. |.. I| «*i . r r ■ T, .-hįt^ ~ ,T_ ~ ĮĮl . UTBIf - t tL - ** »>■>.» »»l ll ■■ ■ ,

— Klubas yra kultūrinė or- 
i ganizacija. Nario mokestis 3 
i dol. i metus. Klubo tikslai: 1. 
gilinimasis į lietuvių praeitį ir 

Į kultūrą, 2. lietuvių kalbos ir li- 
Į teratūros pažinimas, 3. sporto 
j ugdymas, 4. koncertų, pasilinks- 
Į minimų ir šokių rengimas, 5. 
padėti nesenai atvykusioms lie
tuviams pilnai suprasti ir pa
žinti JAV. konstitucijos prin
cipus. Iki šiol buvo klaidingai 

: rašoma, kad klubas Įsteigtas
1953 m. lapkričio mėn. 27 d. Iš 
tikrųjų klubas įsteigtas tų pa
čių metų rugpjūčio mėn. 9 d.

j Laikinoji valdyba:
Viktoras Perminąs — pirmi- 

I ninkas, Adolfas Armalis — se- 
! kretorius, Jonas Paškauskas — 
I iždininkas, Andrius Ambroze- 
! vičius — revizorius ir Petras Pa- 
| dolskis — garbės narys.

Steigiamajame susirinkime 
dalyvavo 32 asmenys.

— Ar per tuos septynis me
tus Lietuvių Namai atsiekė tai, 
ko buvo norėta?

— Namai Įdėtą pinigą jau pa
teisino. Visos organizacijos tu
ri susirinkimams vietą nemoka
mai. Kiekvieną sekmadieni vi
sos salės pripildytos. Bet iš or

! dėtoją), reikia jiems mokėti aL 
■ gas. Tačiau yra daug organiza
cijų, kurios palaiko namus. Sn- 
minėtina: abu susivienijimai, 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centras (čia einąs Altos parei- 

į gas), Baltas, ša-liai, ramovė- 
nai, birutininkės. skautai ir kt

— Kokie ateities tikslai ir 
kas šiandien daroma namu rei
kalais?

— šiais metais namu padėtis 
buvo kritiška. Dėl keletos ne
pilnamečių negrų padaužų ir 
neatsakomingu straipsnių laik
raščiuose žmonės pabūgo namų 
vietovės. Namą Draugijos ir 

i Dariaus ir Girėno Klubo pirmi
ninkas dr. Vyt.cMiIeris surizika
vo nupirkti tris namus ir jų vie
toje Įrengti automobiliams pa
statyti aikštes. Jo rizika vedė 
Į laimėjimą, šiandien žmonės 
noriai neša šimtines apmokėti 
skolą ir pilnai Įrengti automobi
liams pastatyti aikštes. Dar ma 
žai vietos. Dar reikėtų nugriau
ti kokius tris namus, tik tuomet 
užteks vietos. Taipogi būtinai 
reikia sceną tvarkyti. Reika
lingas dažymas. Kalbama apie 
namų praplėtimą. Turėtumėm 
apsistoti prie tai ką turime, o 
tik patobulinti ir pagražinti. Vi
sa tai Įrodė, jog Hetuviai, perėję

troito Lietuviu Namai”, 1962—i 
1967, 28 puslapių leidinys — 
rel kolext, vas; J. Gaižutis, A . 
Perminąs, Ed. Vasiliauskas). 
Kas paskatino imtis šio darbo?)

— Tai yra laiko ir žmonių už-! 
rašymas. Norėjau suminėti tuos, Į 
kurie dalyvavo namų gimdyme j 
ir jų penkmečio šventėje. O be 
to, tai nešė pelną. Pirmasis lei-t 
dinys davė -500 dol. pelno. Dėl 
to paties pelno šiais metais su
galvojau pravesti dailės kūri
nių laimėjimą, kuris namams I 
atnešė 1,500 dol. pelno. O gal Į 
tuo pačiu ir populiarinau meną

— Kalbėjome apie dalykus ir Į 
reikalus šalia Jūsų, nors ir la- į 
hai arti Jūsų. Trumpais bruo-i 
žais nupieškite savo biografiją?Į

stu gamtą visą jaunatvę pralei
dau lauke, pU’gonc, kautynėse.

— Ar ateityje ište site poezi- 
jos riiū* |ni ? Jau daug eilėraščiu 
buvo Kuryje. Ar dabar, išėjęs 
pensijon, atsėdėsite grožinei Ii- 
teratm, ar . K.oxie J ūsų reilcalavi—

j GERAS DAKTARAS

. ŽMONA: Ar gali sau įsivaiz
duoti, tas daktaras man uždrau-

\ yrąs: Ką sakai! O aš tą dak— 
tarą skaičiau tokiu niekam tiku
siu!

— Dar knygai neturiu medžia
gos. Ateitis parodys. Eilėraštis

GERA MOTERYSTĖ

Gera moterystė yra kaip svei
ka cebulė (svogūnas) ; vyrai ją 
giria su ašaromis akyse.

turi skambėti. Eiliavimo muzi-' pirkite jav taupymo bonus

Frank Žagas. President

are very 
interesting

And what is most interest
ing about quarterly divi
dends is that it means more 
money for you. More Often. 
If you>e interested, come to 
Midland Savings today.

PASSBOOK SAVINGS 
Paid and Compounded

QUAPTERLV

a Apdrausta iki S20.C00

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50632 

PHONE: 2544470

6-MOWTH SAVINGS CEPTIFIQATES 
Paid Quarteriy 
$1,000 

MINIMUM

ganizacijų parengimų mokesčio
namai negali išsilaikyti. Klu-

1

PATARNAVI 4AS.NARIAMSŠTAI

Sr., President and Chairman of the Boaiu

TEL. GR 6 - 7575
Frt 9 to 8, Saturday 9 to 12:30Mon 12 P M «> R P Nt. Tues. 9 to 4, Thurs and

all 
spec'l

Ant visy knygeliu 
saskaity

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

• Sell A redec-n U. S. Bonds
» Two large free park'g lots
• Save-by-Mail Kits
• Travelers Checks 

Safe Deposit Boxes

TEIKIAMAS MUSU PtL ^AS

SAFETY OF
7 YOUR SAVINGS

Savings I
1

□nd Loan Association

IT* S3®!?
UP TO 

520,000.

Cer^irikaty sąskaitos

Cerhfikalai išduodami tūks 
tnn'infcmU tun
būti $1,000. Pelnas mokama^ 
Kas trys menesia;

Vacation Club
Co'tege Bonus Savings
Home Mortgage Loans
Home improvement Loans
Christmas Club 
insured Family Savings

• Notary Public Service
• Free community rooms for 

your organiz'd meetings
• Cash checks and pay 

family bills with our 
money order checks

6245 $0. WESTERN AVE

per karą, bombardavimus, ne-1 
tateklius, yra užsigrūdinę ir j 

! lengvai nepasiduoda. Dr. Vyt j 
Mileriui priklauso pagarba, kadi 
šiandien judėjimas eina. Sve-i 
tainės pelnas smarkiai paaugo. į 
Jei jis sutiktu kandidatuoti to-j 
tam terminui, tuomet palaiky-į 
siu jį visomis išgalėmis. Į Nau-! 
ju Metu sutikima užsiregistra
vo keli šimtai asmenų. Tai ro- į 
do pagyvėjimą ir entuziazmą.

— Kokie at eitįes Dariaus ir j 
Girėno Klubo tikslai?

— Dariaus ir Girėno Klubas! 
neša didelę atsakomybę prieš į 
lietuvių visuomenę išlaikant sve-! 

J taine, atsiskaitant su valdžia.; 
:ra sunku tiems veikėjams ką! 
nors kita nudobti. Jų pagrindi-1 
nis darbas L. Namų išlaikymas. I 
o tuo jie atlieka visus kitus sa-l 
vo tikslus.

— Lietuvių Namai yra tapę; 
lietuvių dailininkų galerija, ten I 
ateina visi lietuviški laikraščiai į 
ir žurnalai, išskyrus komunisti-- 
nius. Ar Jūs unite matyti na- i 
muose ką nors naujo?

— Reiktų Įsteigti salę lietu-1 
viškoms senicr oms Delyg Ealze- J 
ko muziejus Chicagoje. Detroi
te yra daug lietuviškos medžia
gos apie šią Amerikos vietovę. Į 
Nereikia leisti jai pražūti. Tu-! 
rime palaikyti Detroito lietuvių 
gyvenimo duomenis, čia berods > 
yra tautietis, turįs visus spau-i 
dos rinkinius. Savo laiku šauliai i

from the "accessibles"
Jūs galite naudoti šį 16 vienetu nerūdijamo plieno įran

kiu setą kiekviena proga. Bambu išvaizdos nerūdijamo plie
no ir iusito koteliai (panašūs į sidabru padailintą juodmedi) 
sukelia rytietiško skonio, teigiamai nuteikiančio visam mais
tui. Sis puikus 16 vienetų setas duodamas jums veltui, kai 
atidarysite naują §500,00 ar didesnę taupymo sąskaitą arba 
jei pridėsite tokią sumą prie dabar esamos sąskaitos, šv. An
tano Taupymo Bendrovė siūlo Jums platų taupymo planų 
pasirinkimą, įskaitant ir 5*4%. Pradedant viencMŠEąokėji- 
mo certifikatu (mažiausiai $7,500.00) ir baigiant visų jūsų 
reikalavimų patenkinimu. Atsiprašome, kad duosime tik 
vieną dovaną šeimai ir nešinsime jos paštu. Pasiūlymas pa
sibaigs sausio 15 dieną. Telefonuokite arba užeikite šiandien.

’ aint 
kiithony 

avinsrs
1447 South 49th Court (

Gcero, nfinob 60650

PBON£. 6564330 JOSEPH f. MI8AUSKAS, EXEC SECT

Ittapsbor Fedbrvl few m* Cdrportffon, WwMngtow, D.C.
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ANTANAS GRINIUS J me: ką reikia <«r EILĖRAŠČIAI AP:E S!AURE

Mėgstu skaityti reportažus 
apie tail, km :r i ..m žmonės pra
leido atostogas. O tos atostogos j 
yra praleidžiamos įvairiai: vieni 
važiuoja į Karibų salas, kiti — 
į Havajus, tretieji traukia į Pu
erto Ricq, o kai kurie važinėja

visą pasaulį.
'Skaitau ir džiaugiuosi visų 

atostogaujančių parašytais re
portažais, nežiūrint iš kur ir

pastebėjau, reportažo “Atost<h 
gos ant kopėčių” dar niekur ne
buvo. O visgi atostogos, pra
leistos ir ant kopėčių, yra įdo
mios. šiaip žmogus nematai ir 
neseki miesto judėjimo ir net 
nežinai kas tavo kaimynystėje 
darosi.

Alano namas kastai tokio pra
dėjo skirtis iš kaimynystėje sto- 

. vinčių namų: apšepęs, murzi
nas ir negražus. Pasižiūriu, pa
sižiūriu aš į jį, net baisu darosi! 
O to laiko taip nėra! Gi namas 
lyg šnekėte į mane šneka:

— Argi tu nematai, kad ma
ne prausti ir valyti reikia?

t žmonių, pavyzdžiui, kad ir pas* (U Henriko Nagio poezijos kjiy- 
• daktarą? , gos “Broliai Baltieji Aitvarai”)
: Nieko, — ji mums atsako.'
— įeini ir atsisėdi 

tai atostogų paimsiu ir tave su-; yra žaraaju, pa^mi ;r skaitai. I 
tvarkysiu. j kokį labas, rvtas arba la-

Taip ir padarau. Pasiimu niekas k negalv<>
atostogų ir pirmadienį iš pat jx 
ryto, pradedu aš valyti, gražinti j - 
ir dažyti savo namą. Ir tik da-1 Mai^horizon

Į bar, dirbdamas prie namo, aš ąį,
pamatau kas dedasi mano gatvė- Kaimynas 
je ir kaimynystėje.

Anksti rytą pro šalį nešina* Isprausęs žaidžia su ja. Euciuo-! 
pieno bonkas praslenka pieni-pa’ - ir skaniai į lupytes,! 
ninkas. Praslenka taip tykiai ir.^^P kokią jauną mergaitę.
ramiai: “nei kriuki nei mikt”. Gera šunims Amerikoje gy-Į 
Nei labas rytas, nei padek Die-:'‘eati’ — -pagalvoju sau vienas, 
ve! Nieko jis nesako. I Tur būt, niekas taip gerai ne-

įgyvena Amerikoje kaip šunys.
Šaligatviu kaukšėdami savo prausia, šukuoja ir su jais 

batų kulnimis vaikai eina į mo- į automobiliuose visur kur kartu 
kyklą. O apie- vidudienį sa di- f važiuoja. 0 kai suserga — pas 
džiausiu krepšiu pro šalį pra-1 geriausius daktarus veža ir gy-

damas

ntą, sveikinti nėra mada.

čiu šaligatvio užsimerkęs ir sa-

kursus, kurious aš atvažiavęs į 
Ameriką lankiau. Tuose kursuo-

4640 SOUTH ASHLAND AVENUE
TeL YArds 7-1272

Atdara vakarais: pirmad. ir ketvirtai, o kitomis dienomis iki 
6-tos vaL vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
HARRY SE1GAN kviečiu visus vyrus ir jaunuolius atvykti ir Įsiti
kinti, koks didžiulis ^/ra pasirinkimas rūbu rudens ir žiemos sezo
nui, geriausiu firmiį kaip Groshire, Botany "5C0", Phoenix ir kit. 
naujausios mados.

KĄ TIK GAUTA I§ ITALUOS KOSTIUMU, MARŠKINIŲ
IR KITOKIOS APRANGOS.

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, 
musų siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pritaikins ir nie
ko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniuku aprangos gaunamos, Įskaitant stambius (husky).

»r jei ten> saul£

Tarp lango ir gurios

i kaip ledas.
Begalinėj baltoj tylumoj 
viešpatauja žiema.

valipu kopėčiomis aukščiau
s dar didesnis pa-

~ au namą, o mano stovi prie lange ir lauki 
, ... **u<2as ^rausj^’ s’a'j praskrendančių paukščių, 
kuoja kalyty “Lauy vadinamą.; ,

jralinkusio pakeleivio, 
laukinio žvėries
arba
tik sutemos.
Sniegas, užgulęs stogus,

po stora ledo danga.
I Eskimo žingsniai. 
Indėno strėlė.

! Harpūną. Elnias, Suomio 
i Legenda. Baladė, švftrus 
ir permatomas sonetas, 
šiaurė yra visų poetų namai. 
Visų medkirčių. Vargdienių. Ir 
atsiskyrėlių. Plėšikų, 
kurie
Iš turtingųjų ėmė ir vargšams i 
šiaurė yra 
balta ir skaudi

Ir baltas riksmas.
šiaurė; erškėčių krūmas 
ir laužo ugnis. Tavo 
ir mano 
namai.

akys»

• Trumpiausiai kiaušinius pe-j e Mažiausią kiaušini deda ža- 
Jri dirvų vieversėlis (Alanda ar-' Heji ir pilkai-baltieji paukšty- 

vensis), tik 11 dienų; ilgiausiai 
peri albatrosai (Diomedea ez 
lans) — 89 dienų.

1 čiai vadinami kalibrai (Melisu- 
ga minima) Jamaikoje. Jų kiau- 

i šinėliai yra perlų didumo, iki 
112.5 milimetrų ilgumo.

dalijo.

palaidoja ir ant kapo gražy pa

yra stiprus ir šeimininkas pir
ma turi iš šio pasaulio iškeliau
ti, tai, žiūrėk, ir testamentą pa
liko. O kas paskui? Paskui ne 
tik šuniukas, bet ir jo prižiūrė
tojai turi gerą gyvenimą, šuniu
kas dar labiau prižiūrimas ir juo
rūpinamasi...

Antrasis mano kaimynas piau- 
na medį. Motorinis pjūklas žvie
gia ir žviegia kaip skerdžiama 
kiaulė: “Pribaikite arba paleis
kite!”... Jau tas žviegimas bai
gia apkurtinti mano abi ausis.

Tretysis kaimynas plauna žo
lę. šis pjūklas nors ir motorinis, 
bet žviegia kiek mažiau.

Aš dvi pėdas padažau, lipu že
myn ir perstatos kopėčias, vėl 
lipu aukštyn ir vėl dažau. Ir taip 
per visą dieną. Geriausias spor
tas. Ir jokių suliesėjimo piliulių 
imti nereikalinga. Mano laši
niai tirpte tirpsta.

Gatvės antroje pusėje į sto
vintį automobili susėdę trys ber
niukai. Jie signalizuoja, pypina 
ir be rakto nori užvesti automo
bili. Nesiseka jiems tai padary
ti. Išlipa visi trys ir bando 
stumti. 'Auišdmobilis sunkus ir 
nei iš vietos- nepajuda. Vienas 
jų uždarydamas smarkiai tren
kia duris ir sušunka; “God bless 
America”’!

— Amen, — pasakiau ir tuo. 
baigiu savo dienos darbą.

e Didžiausią kiaušinį yra pa
dėjusi leghornų veislės višta 
Vinlande (New Jersey valstijo
je) 1965 metais. Kiaušinis tu
rėjo dvigubą tryni ir dvigubą 
kevalą ir svėrė 453.5 gramus, 
tai yra virš vieno svaro.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

MOKAME V1ENERIŲ METŲ $10,000 

AR DIDESNIEMS CERT1FIKATAMS

TAUPYMO KNYGELIU 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Q A I O M L.
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION.

1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60608

Įsteigta 1923 metais TeL HA 1-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

kelius 
ir širdį.
Sniegas, užgulęs b-žynus 
ir atsiskyrėlę eglę 
tavo žemės ir tavo 
dangaus 
Kai sugrįžta 
tu stovi prie lango 
ir lauki 
pavasario.

ATSARGUMAS

šiaurė yra žiemkentis grūdas. 
Po sniegu tekanti upė. 
Banguojantis ežeras

Mažoji Lizutė su motina nuvy- 
žvėryną ir bevaikščiojant Į 

pro sargų maitinamus žvėris vie- į 
nas toks, uniformos kepure ap-; 
simovęs Lizutę užkalbina. “Tai, | 
sakyk, mergyte, kiek tau metų ?”

Mergytė, prieš bet ką atsaky
dama, prašė mamos ausies ir 
tyliai paklausė; “Mamyt, ar aš 
turiu tam dėdei atsakyti? 0 gal
būt jis yra autobuso kondukto
rius?”

GELBĖKITE SAVĄJĮ ROMOS
KATALIKŲ TIKĖJIMĄ

Ginkite šventą savo doktriną ir tradicijas, 
eidami į tikrąsias Romos katalikų

LOTYNIŠKAS MIŠIAS, 

prisilaikydami teisių, kurias suteikė II-oji 
Vatikano San taryba, šv. Juozapo 

Katalikų Bažnyčioje
2307 So. Laramie Avenue Cicero, Illinois

Sekmadieniais laikomos mišios 8:00 vai. ryto, didžiosios — 
10:00 v. r., ir 12:06 vai.

Baltimorės katekizmo klasės kiekvieną sekmadienį 1:30 p.m. 
sekamos švenčiausio sakramento palaiminimu.

Lotyniškos mišios 10:00 vai. ryto sekmadieniais Holy Fa
mily Mission, esančioj 4848 No. Central Ave., Chicago, Ill. 
Mišios laikomos pagal teisyną ir apsaugą Aukščiausiojo 

Maltos Ri.v.ių j v. J c Jeruzaliečio Ordiną.

M

v
lliai® m

" į/>' ■> ‘ 'S:?? &

Standard Federal pays 5!4% interest per 
annum on savings certificates of $1,000.00 
or more. Issued for 6 months.

A 90 day gold eagle passbook account which 
pays 5% per annum ($50.00 minimum) is 
also available. Regular passbook savings 
earn 4%% per annum. Interest is compounded 
daily, paid quarterly.
Savings in by the 10th earn from the 1st.

I _
ond Loen Association of Chicago

Assets over $141,500,000.00 - Reserves and Surplus over $12,000,000.00
(rore^han twice the legal requirements)

Federal Charter ■ Federal Supervision B Justin Mackiewich, President
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI 7-114Q
HOUXSiMml, Thur*. 9 AJA.-8 P.M. ■ Tues., Fri. 9 A.M.-4 P.M. ■ Sot. 9 A.M.-12 Noon ■ Wed.-No Business Transacted
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“Socialistine statyba” Lietuvoje
Okupantas savo spaudoje dažnai mėgsta pasigirti, kad 

paskutiniais metais gyvenamų namų statyba Lietuvoje 
eina visu smarkumu. Tikrasis gyvenviečių planas dar 
neįsisiūbavęs kaip reikia, dar vis trūksta medžiagų ir 
specialistų statybininkų, bet įvairiose vietose namų sta-į 
tyba einanti gana smarkiai. Vilniaus centre pastatytas] 
viešbutis “Gintaras”, Vilniaus priemiesčiuose auga Laz
dynai ir Žirmūnai, o provicijose gyvenviečų statyba taip 
pat plečiasi. Vilniun atvažiavusius turistus agy^ėndi- 
na “Gintare”, i Žirmūnus nuveža svečius ir parodo pra- 
kastas gatves ir projektuojamų namų pamatus, bet par
važiavusių svečių į provincijas neįleidžia, nes ten dar ne
turi kur jų apgyvendinti.

“Kultūrinius” ryšius su užsieniečiais tvarkantieji 
sovietų agentai, dažnai kalbantieji lietuviškai, aiškina, 
kad “socialistinė statyba” dar neina reikalinga sparta. 
Miestuose ta statyba yra žymiai toliau pasistūmėjusi, 
bet provincijose daug sunkiau. Pramonė dar nėra paga
minusi reikalingų medžiagų, kad galėtų viską paspar
tinti. Miestuose nėra pakankamai modernių viešbučių ir 
restoranų, o kolchozuose iš viso dar nėra svečiams vietos. 
Šeimos ankštai susiglaudusios, vos pajėgia rasti vietos 
saviesiems, o apie kitus ir kalbos negali būti. Viskas pa- j 
sitaisys, sako, netolimoje ateityje.

Kaip okupuotoje Lietuvoje sprendžiamas butų klau
simas, Amerikos lietuviai patiria iš prasiskverbiančių 
laiškų, iš pasikalbėjimų su giminėmis Vilniuje, iš Ameri
kon išleistų gastrolierių ir iš pavėluotai ateinančios ko
munistinės spaudos. Visi žinome, kaip Lietuvon nuvež
tos arba nusiųstos skepetaitės pardavinėjamos rusams ir
mokama už statomus arba naujai įsigytus namelius. Visi | 
skaitėme, kaip sunkiai lietuvė moteris turi dirbti, kad 
galėtų įsigyti palūžusią lūšnelę, ginančią josios vaikus 
nuo vėjo ir žiemos šalčių. Visi skaitėme, kaip Dr. Algir
das Margeris, išvažiavęs į gimtinį savo kaimą senatvės

Lietuvių Bendruomenė nepadėjo 
išlaikyti Jaunimo Centro

Gruodžio įnėn. 15 d. kun. J. bendruomeninių institucijų. 
Kubilius SJ, Tėvų Jėzuitų na- Lietuvių Bendruomenė plačiai
muose, spaudos, radijo ir Lie- naudojosi Jaunimo Centru sa- 
tuvių Bendruomenės atsto- vo suvažiavimams, posėdžiams 
vams kalbėjo: “Jaunimo Cent- ir ruošiamiems parengimams, 
ras ypač daug pasitarnauja Kai tik buvo pradėti statyti 
Lietuvių Bendruomenei. Jo pa- Jaunimo Centro namai, tuo-
talpose yra prisiglaudę dalis metiniai Lietuvių Bendruome-

---- ---------------BĮ------------------------ t---------------------------—

jos ir žvalgybos karininkų namai. Antroje vietoje skuba 
įtakingesnių kompartijos narių statyba. Trečioje vietoje] 
eina aukštesnių sovietų kariuomenės kariškių ir bendrai 
karo jėgoms reikalingų namų statyba. Pramonės darbi
ninkams reikalingų gyvenviečių statyba yra pačioje pas- 

į kutinėję vietoje. Darbininkų namams vis trūksta vamz
džių, nebaigiamas įvesti šildymas, o vanduo dažnai pra
siveržia nuo antro aukšto lubų. Apie gyvenvietes kolcho- 
zininkams dar sunkiau. Ten viskas eina labai lėtai. Vis
kas dar planavimo stadijoje. .

Sovietų karo vadovybė neiškentė ir savo spaudoje 
pradėjo statybos reikalą kelti viešumon. Vyriausiuoju 
sovietų karo jėgų statybos viršininku yra generolas ar
chitektas V. Karagelanovas. Jo pavoduotoju yra pulk. 
A. Ryžakas. Karių spaudoje jiedu nusiskundžia, kad vi
soje eilėje karo apygardų sovietų karininkai ir jų šeimos 
neturinčios tinkamų gyvenviečių. Vienur atvežti pečiai, 
bet kambariuose nėra šilumos. Kitur įsukti termometrai 
šilumai kontroliuoti, bet termometrai neturi gyvsidabrio. 
Keliose vietose pradėtos didelės kareivinių statybos, bet 
niekad nebaigiamos. Žiemos metu patys kariai turį ieš
kotis priemonių kambariams sušildyti Geriausia karių 
statyba eina Pabaltyje, labai blogai Odesoje, Urale ir
Sibire.

Sovietų valdžia, norėdama paskatinti gyvenviečių 
statybą, išgalvojo įvairiausius ordinus statybininkams. 
Karių laikraštis apskaičiavo, Kad krašte yra net 500 sta
tybininkų, turinčių socialistinės statybos darbo didvyrių 
medalius. Spaudoje buvo paskelbti vardai 150,000 darbi
ninkų, gavusių paprastus darbo ordinus.- Sovietijoje yra 
daugiau negu 500 statybininkų, turinčių įvairius paskirų 
valstijų atžymėjimo ženklus. Apdovanotų darbininkų gal 
daugiau negu didvyriškų karių, bet gyvenviečių statyba 
neina pirmyn. Valdžios atstovams neateina mintis, kad sta* 
tyba trukdo komunistinė sistema, o ne paskiri darbininkai. 
Amerikoje, Anglijoje, Vokietijoje statyba ėjo ir eina vi
su smarkumu, tuo tarpu rusų okupuotuose kraštuose ji 
eina vėžio žingsniu. Statyba paspartėtų, jei būtų duota 
žmonėms ir vietos organizacijoms laisva iniciatyva.

Gal geriausias buvo vieno lietuvio kolchozininko, kaip 
rašo viename laiške, M. šumauskui padarytas pasiūly
mas gyvenviečių klausimui spręsti. Kai Vilniun sušaukti 
statybininkai negalėjo rasti tinkamo plano gyvenviečių 
statybai paspartinti, tai ginčų besiklausąs kolchozinin- 
kas gavo reikalingos drąsos ir pasiūlė:

visokeriopą paramą ir net tei
gė, kad ji apmokėsianti bent 
šviesos ir šilimos išlaidas. De
ja laikas bėgo, Jaunimo Cent
ras teikė savo patarnavimus, 
o Lietuvių Bendruomenė ža
dėtos paramos iki šiol neište-
sėjo. Iš Lietuvių Bendruome
nės negavome nei cento. O vis 
dėl to Lietuvių Bendruomenės 
žodis turėtų būti ir šiame rei
kale svarus. Lietuvių Ben-
druoinenė kaip tik turėtų kuo 
aktyviausiai dalyvauti ir Jau
nimo Centro praplėtimo dar
buose, tam reikalui per savo 
apylinkes ieškodama būdų rei
kiamoms lėšoms sutelkti. Su 
viltimi žvelgiame į ateitį ir ti
kime, kad šiuo atveju LB jau 
nebeliks nuošaliai ir konkre
čiais darbais Jaunimo Centro 
statybą parems”.

Į šį kun. J. Kubiliaus SJ tei
gimą atsiliepė dabartinis JAV 
Lietuvių Bendruomenės Cent-
ro Valdybos pirmininkas inž. 
Br. Nainys. Jis pripažino, kad 
tokie pažadai yra buvę ir kad 
LB iki šiol Jaunimo Centro iš
laikymui bei statybai nėra da
vusi nei cento. Apgailestauda
mas, kad ir pati LB esanti la
bai biedna, nuoširdžiai ir šiltai 
vertino tėvų Jėzuitų užmojų — 
Jaunimo Centro praplėtimo ini
ciatyvą ir pažadėjo visokerio
pą Lietuvių Bendruomenės pa
ramą vykdant statybos darbus. 
Jis pareiškė tėvams jėzuitams 
padėką už globojimą bendruo-
meninių institucijų dabarti-
niuose rūmuose ir teigė, kad 
Jaunimo Centras Lietuviu Ben
druomenei ypač labai reikalin
gas.

Pokalbyje spaudos ir radijo 
atstovai kėlė mintį, kad visos 
lietuviškos organizacijos šią 
žiemą savo veiklą nukreipti} 
kaip tik Jaunimo Centro staty
bos kryptimi. Tam yra įvairių 
būdų. Sakysime, organizaci
jos ruošia Įvairius parengimus. 
Bent vieno iš jų pelną reiktų 
skirti Jaunimo Centro statybai. 
Arba štai kokio nors organiza
cija telkia lėšas sayo narių tar
pe ir įrengia kokias nors patal-
pas — kavinę, Foto Archyvą, 
mokyklos, klase, biblioteka ir 
t. t. Tokios organizacijos įam
žintų save mūsų tautiniame pa
minkle ir jų veiklos bruožai iš
liktų ilgam. Tuo pačiu keliu 
gali eiti ir ' pavieniai asmens,

karšti, džiaugiasi “ant kampo” gavęs vieną kambarėlį 
pas savo marčią, “tokią jam gražią ir gerą”.

Reikia pasakyti, kad gyvenviečių statybos reikalai 
blogai eina nętvien rusų okupuotoje Lietuvoje, bet ir ki
tuose rusų pavergtuose kraštuose. Statyba, sunkiai stu
miasi pirmyn ne vien paprastiems darbininkams, bet ir 
privilegijuotiems. Greičiausiai iškyla aukštesnių polici-

— Atidarykite sieną į vakarus, tai Lietuvoje atsiras 
butų perteklius. Daugelis paliks ne tik gerus butus, bet 
ir juose esamus rakandus... Išleidus norinčius išvažiuo
ti, bus išspręstas butų klausimas... '

Visi pripažino, kad pasiūlymas gyvenviečių klausi
mą tikrai išspręstų, bet niekas ir šiandien nežino,, koks 
pasiūlytojo likimas.

šeimos ir vienkartiniai suva
žiavimai.

Apie Jaunimo Centro svarbą 
nebetenka kalbėti. Jis taip rei
kalingas — kaip kiekvienam 
kasdieninė duona.

Ir kai Kalėdų švenčiu laiko
tarpyje stabtelėjau į Kernavės

KO LAUKTI 1970 M.?
“Laukiama” sodalinią neramu
mu ir juodąją panterą “parti

zaninio karo miestuose”
Sonntagpost gruodžio 28 d. 

laidoje ateinantiems 1970 me
tams spėja įvairių negerovių. 
Esą, Nixono anti-infliacijos kur
sas gresiąs JAV-bėms ne vien 
“mini-recesija”. Vadovaujantie
ji Amerikos ekonomistai 1970 
metams, infliacijai tebepasilai- 
kant, pranašaują sunkių ūkinių 
atoslūgių ir rimtą krizę. Taip 
pat, esą, reikia skaitytis su kai
riųjų ekstremistų keliamų ne
ramumų didėjimu.

Kairiųjų radikalų negrų “Juo
dųjų panterų” organizacija virs
tanti vis didesniu pavojumi JAV 
santvarkai. Atrodą, kad “pan
teros” partizaniniam karui JAV 
didmiesčiuose esą pakankamai 
ginklais apsirūpinę.

Tunto skaučių -ruoštas Kūčias 
ir kai stebėjau keletą šimtų 
jaunučių mergaičių, kai stebė
ja u vėlius, gyvenau Kūčių 
nuoty^Ka, įkyriai piršosi mintis 
paklausti: kur prisiglaustume 
tokių gražių švenčių metu, kur 
kartotume savo šventas tradici
jas, kur ugdytume savąjį jau
nimą, kur jaunas atžalas ruoš
tame lietuviškam gyvenimui 
jeigu neturėtume Jaunimo Cen
tro namų?

Tą vakarą tuose namuose 
klegėjo jaunatviškas juokas, 
vystėsi gražus bendravimas, vi
sus supo šilta lietuviška šilu
ma. O kur prisiglaustume, kur 
sustotume, kurty.? jeigu ne
būtų savų namų.

Jaunimo^Centras ir yra ta 
gyvoji • lietuviškojo gyvenimo 
širdis, kurios gyvastingumu, 
ugdymu ity išlaikymu turime 
rūpintis visi lietuviai, ne tik 
Chicagoje gyveną, bet ir viso
je Amerikoje.

Ši žiema tebūnie didis dar
bymetis Jaunimo Centro pra
plėtimo darbams. Apie kitas 
problemas dar nekartą sugrį
šime spaudoje ir su mielais 
skaitytojais pasidalinsime min
timis.

i Ką sako Edgar Hooveris
Juodųjų panterų gaujų susi

rėmimai didmiesčiuose (San 
Francisco, Sacramento, Oak- 
lande, Chicagoje, Jersey City, 
New Yorke, New Havene) Hoo- 
verio manymu 1970 metais bus 
didesni ir dažnesni negu buvo 
iki šiol.

Edgar Hoover, FBI direkto
rius, teisingai sako, kad kiek
viena šautuvais ginkluota mi- 
litantų grupė yra pavojinga, ta
čiau “Juodieji panteros sudaro 
krašto saugumui didžiausią pa
vojų”.

Gerai informuotuose Wash- 
ingtono sluoksniuose toliau pa
reiškiama:

Visa Panterų partija priskai
to tik iki 1,200 aktyvių narių. 
Jie yra pasiskirstę grupėmis 
apie 300 miestuose. Kiekviena 
grupė (kadras) koncentruoja 
aplink save didesnes gaujas. New 
Yorke pagrindinė grupė turi 
apie 150 narių. Jų gaujos pri
skaito apie 3,000 narių. Jos įs
teigtas praeito balandžio mė
nesį. w .

šios negrų organizacijos pa
vojų patvirtina patikimos FBI 
informacijos, esą ji netolimoje 
ateityje planuojanti pradėti “na
minį partizaninį karą”. Tokio 
karo metodų panteros pasimo
kę Kuboje ir komunistinėje Ki
nijoje, o lėšų gauną iš įvairių 
kairiųjų grupių bei miestuose 
panterų uždedamų ir išrenka
mų kontribucijų. Po vidutiniškai 
§20,000 kas savaitę panteros 
pajamų gauną iš savo savaitraš
čio, kurį pardavinėja po 25 c.

Be to, stambios sumos šiai 
“partijai” suplaukiu iš įvairių 
turtingų pataikūnų ir iš įsilau
žimų ir plėšikavimų, kuriuos kai 
kurie nariai esą įpareigoti at
likti partijos naudai.

Vyriausybė ėmusis žygnįs to
kiam panterų partizanų karui 
pačioje užuomazgoje užgniauž
ti.

SKAITYK BNAUJIENAS8 - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS^ 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

K GRINDA

LIETUVIŲ KALBA ANT GENOCIDINIŲ
MASKVOS SVARSTYKLIŲ

šį straipsnį, ryškiai nušviečiantį okupan
tų rusinimo politiką Lietuvoje, perspaus
diname, autoriui ir leidėjui sutikus iš šio
mis dienomis išleisto “Varpo” Nr. 9.

Red.

KOMUNISTINĖJE VALSTYBĖJE 
ĮSIGALĖSIANTI VIENA KALBA

Sovietinė Lietuvos okupacija yra atne
šusi grėsmingas bandymo dienas ir vienai 
ryškiausiu lietuvybės apraiškų — lietuvių 
kalbai.

Sovietinis komunizmas, kur viskas įvai
riatautėje valstybėje diktatoriškai iš Mask
vos tvarkoma, nori susidaryti ir savo įsi
vaizduotą vienalytę visuomenę, kurią bū
tų lengviau pakreipti bolševikiniams už
daviniams. Be kitko, tam yra kliūtis bu
vimas Sovietų Sąjungoje daugelio tautų, 
kalbančių įvairiomis kalbomis. Todėl Le
ninas ir Stalinas skelbė, kad ilgainiui ko
munistinėje santvarkoje išnyksią tautiniai 
skirtumai, tautos susiliesiancios (I. Lenin, 
Sočinenija XXII, 135; I. V. Stalin. Sočine- 
nija XII, 396.) Ne tik susidarysianti viena 
“sovietinė tauta'’, bet pagaliau ir viena 
kalba.

šito nusistatvino sovietiniu diktatūros 
vairuotojų visada buvo laikomasi ir dabar 
tebesilaikPma, tiktai taktiniais sumeti
mais daugiau ar mažiau taikantis prie ki
tėjančių laiko ir vietos sąlygų bei tarptau
tinių aplinkybių.

, Stalino laikais vis buvo skelbiamas
■ “tautinės formos ir socialistinio turinio”
. šūkis, t. y. įjungtos į sovietine imperiją 
j tautos turi gyventi “socialistinį” (sovieti- 

nes diktatūros nustatytą) gyvenimą, bet 
j jos galinčios kultivuoti kai kurias (“pažan- 
į gias”) savo kultūros apraiškas, įskaitant 
ir savo gimtąją kalbą. Tačiau ir Stalinas 
nemanė, kad “kalbų suklestėjimas” S. S- 
goje yra tikslas ir kad tos nerusų tautų kal
bos galės taip vystytis be galo. Jis aiškiai 
sakė, kad tautiniu kultūrų ir kalbu sukies- 
įėjimo galutinis tikslas esąs paruošti sąly- 

] gas toms “kultūroms ir kalboms susilieti Į 
: vieną socialistinę kultūrą ir bendrą kalbą, 
I kai socializmas įsigalės visame pasaulyje”
■ (I. V. Stalin. Sočinenija XII, 396. Plačiau 
] apie Stalino laikotarpio S. S-gos nerusų 
j tautų ir jų kalbų rusinimą rašo ukrainietis

prof. R. Smal-Stocki, The Nationality 
Problem of the Soviet Union and Russian 
Communist Imperialism, Milwaukee 1952; 
W. Kolarz, Russia and her Colonies, New 

j York 1952). Tačiau ta kalba nebūsianti 
nei rusų, nei anglų, nei vokiečių

Naujas S. S-gos tautų asimiliacijos tarp
snis prasidėjo su Chruščiovo atėjimu į so- 

] vietinės imperijos diktatorius. Chruščio
vas turėjo ambicingą tikslą — paspartinti 
“komunizmo statybą”, “perėjimą iš socia
lizmo į komunizmą". Jis ne tik vežė rake
tas į Kubą, bet ryžosi pagreitinti ir tautų 

. “susiliejimą” jr vienos kalbos įsigalėjimą 
i visoje sovietijoje. Tatai atsispindėjo ir S. 
i S-gos XXII komunistų partijos suvažiavi- 
i ino (1961) režoliucijosc. kuriose buvo 
nustatyta ir ^techninė ir ekonominė bazė" 

S. S-gos tautoms asimiliuoti. Buvo ten pa
brėžta, kad “šalia gimtosios kalbos, sava
noriškas mokymasis rusiškai turi pozityvią 
reikšmę... Rusų kalba iš tikrųjų tapo 
bendrąja tarpusavio susižinojimo ir ben
dravimo kalba visoms S. S-gos tautoms”. 
(Program of the Communist Party of the 
Soviet Union, adopted by the 22nd Con
gress of the C. P. S. U., October 31, 1961, 
New York 1961. 118). Tatai faktiškai reiškė, 
kad jau nesislepiant sukama į vienos, bū
tent rusų, kalbos vartojimą visoje S. S-goje. 
Tai turėjo galvoje ir sovietiniai propagan
dininkai. rašydami, kad sovietijoje kuria
ma “viena tauta su viena kalba”. (A. A. 
Isupov, Nacionalnyj sostav naselenija SS 
SR. Moskvą 1961. 9.) Dabar jau ir neru
sų tautoms vilioti “tautinės formos ir so
cialistinio turinio” blizgutis metamas į 
šiukšlyną, nes tame suvažiavime buvo nu
tarta, kad “tautinė forma” nesanti sustin
gusi, bet kintanti: “išsivysto tarptautinė 
kultūra, bendra \ įsoms sovietinėms tau
toms". (Program of the Communist Partv 
117.).

Chruščiovą nuvertus, nerusų tautos, 
pagal galimybes. >mė reikšti nepasitenki
nimą dėl pagriežtintos Maskvos rusinamo
sios politikos. Pasirodė spaudoje balsų 
prieš atvirus asimiliacinius kėslus, nerusų 
kalbų skelbimą. (V. S. Vardys, Altes und 
Neues in der sowjetischen Nationalitaeten- 
poiitik seit Chnix hows Sturz — Osteuro- 
pa XVIII, 1968, XI tt; B. Lewytzkyj, Die 
sowjetishchc Nalionalitaetenpolitik žwi- 
sclien dem XXII. and XXIII. Parteitag — 
ibid. XVI, 1966, 115 tt)

Brežniovas su Kosyginu, perėmę Chruš
čiovo diktatorystę, tai matydami, ypač iš 
pradžių, sulaikė perstaigią tautų asimilia
cijos ir rusinimo politiką. Atsargiau tuo 
nistų partijos suvažiavimas 1966. (Plg. B. 
klausimu pasisakė ir S. S-gos XXIII komu- 
Lewytzkyj, Verschmelzungen der Natio- 
nen — Osteuropa XVI, 1966, 547 tt.) Ta
čiau tai buvo padaryta taktiniais sumeti
mais. Galutinis tikslas, asimiliacija ir ru
sinimas, pasiliko tas pats. Tik pasiryžta 
apdairiau ir atsargiau to tikslo siekti.

Kreipiamas rimtas dėmesys i ’ kalbą, 
kalbinę asimiliaciją, nes, mat, kalba ir bol
ševikams sudaro vieną iš pagrindinių tau
tybės dėmenų. (Plačiau apie sovietinę kal
bų politiką, ryšium su S. S. XXII koin. par
tijos suvažiavimu, aiškina K. Ch. Chana- 
zarov, Sbliženije nacij i nacionalnyje ja- 
zyki v SSSR, Taškent 1963.) Į tautos sąvo
ką, pagal komunistinius aiškintojus, aps
kritai įeina: kalba, teritorija, ekonomi
nio gyvenimo ir psichinio pobūdžio ben
drumas. (Chanazarov, ibid., 114. Vėliau 
kilusiose sovietinėse diskusijose tautybės 
sąvoka kiek modifikuojama, žr. E. Ober- 
laender, < Der sowjetische Nationsbegriff, 
Koeln 1967.) Kai kurie sovietiniai autoriai 
tiesiai sako, jog visi tie tautybės dėmenys S. 
S-goje jau esą kaip ir subendrinti, nes čia 
atskirų tautų tarpe nebelikę esminių skir
tumų, išskyrus kalbą. Tik kalbų nesą ga
lima taip suliedinti į vieną “sovietinę kal
bą”; kaip Stalinas manęs. (Chanazarov, 
ibid. 222.)

Todęl jau, ypač nuo Chruščiovo laikų, 
yra įkinkyti įvairūs specialistai tiek tauty

bės, tiek kalbos klausimams spręsti sovie
tinės imperijos “įtvirtinimo” reikalams. 
Buvo įkurta ir speciali taryba S. S-gos 
mokslų akademijoje, kalbotyros institute 
tirti “tautinių kalbų raidos dėsningumui 
ryšium su socialistinių tautų raida” (nau- 
čnyj sovet po kompleksnoj probleme “Za- 
konomernosti razvitija jazykov v sviazi s 
razvitijem socialističeskich nacij”) šitoji 
taryba turėjo patarnauti S. S-gos komunis
tų partijos kalbinei politikai. Be kitko, prieš 
porą metų išėjo tos tarybos aprobuota kny
ga, parašyta Dešerijevo, nagrinėjanti “Kal
bų raidos ir tarpusavio įtakos dėsnius so
vietinėje visuomenėje”. (J. D. Dešerijev, 
Zakonomernosti razvitija i vzaimodejstvi- 
ja jazykov v sovetskom obščestve, Moskva 
1966. ’

Nors tai ir mokslo įstaigos aprobuota, 
knyga tėra akademijos skyriaus duoklė 
komunistų partijos kalbinei politikai, ir 
apskritai nieko bendra neturi su objekty
viu arba juoba humanišku kalbų likimo S. 
S-goje problemos sprendimu. Objektyvios 
knygoje tėra tik tos vietos ar duomenys, 
kurie nesipriešina a priori nusistatytajai 
sovietinei kalbų politikai, šiaip knygoj 
verčiamasi tais pačiais sofizmais, tiesos 
slėpimu bei iškraipymu, kaip ir bet kuria
me politiniame komunistų partijos pareiš
kime ar aiškinime, šiame straipsnyje dau
giausia ir pasiremiama šia Deširejevo kny
ga sovietinei kalbų politikai parodyti.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį a u j i e n a s”
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;<5 S PALVI m ūkas vedė

IR GERKLĖS LIGOS 
pritaiko akinius 

2858 W. 63 r d STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 
Rezid. telef.: W Al brook 5-5076

nuo 7 iki 9 vai., vak. Treč. uždarytai 
Ligonius ppriima tik susitarus.

Rtz. tel. 1394683

DR. K. G. BAIUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEŽ1S 
telef.; PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 3148 WEST 63rd STREET

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

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

1434 WEST 71st STREET 
Ofise*: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Urmad. ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
«ntrad., penktadienį nuo 1—5, tree 

ir šeštad. tiktai susitarus.
Hl

M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 WEST 51»t STREET 
valandos: antradieniais, penktadte- 
7^826 2-9 v., šeštadieniais 10-1 v. p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant, Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 5Irt STREET

T«l. Ą GR 6-2400
‘Zai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad.. penkt. 10—4, ir 

žežtad 10—2 va]

Rez. GI 8-0873

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

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

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

OR. 4. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET.
- - - OFISO VALANDOS: ; : 

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. tele*.: GArden 3-7278

’■•si ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 W. 63rd STREET
Vai.: pirmad.. ketirtad. 5-8 vaL vak., 

antrad., penktad. 1—4 popiet

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEQ 
^454 WEST 71sf STREET

Priėmimo vai.: nuo 9—11 vai. ryto ir 
nuo 4—8 vai. po pietų. šešta<L nuo 

9:00-—2.00 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

vak.,

DR. FRANK PLECKAS 
UPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. — Tek 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PC’SLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel. 925-8296 r

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad.. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

(Arch Su

ORTHOPEOIJOS TCC
2850 West 63r€ St. Ch

e ko|oms , jy 
jus 9—lJni 
35 LAB. P:

kriminalo besaikis didėjimas. Į na myli lietuvius ir mokinosi lie- 
Mus baugina intliaeija, kuri i tuviškai kalbėti. Motinėlė džiau- 
yra blogesnė net už depresiją. ■ giasi turėdamas sūnų, kuris su-

Kova prieš visokias blogybes! tvarko jos visas keliones lėktu- 
tęsis ir šiais metais; kova užjvais. Pas sūnų jau buvo keletą 
žmogaus teises, žodžio ir spau 
dos laisvę pavergtoms 
kada nors bus laimėta.

rėdaini, kad jie būtų geresni,Isikratyta sąmyšiais ir vergija, 
.laimingesni. Tačiau kitą rytą j Kadangi milijonai žmonių 
atsikėlę nieko naujo neranda-®vieni kitiems linki laimės, sėk
me, gatavai ant stalo padėta.

J Darbas, pareigos ir rūpesčiai 
— i pasilieka kaip buvę, savo vie

toje. Tada ar verta piestu šok
ti Naujuosius Metus pasitin
kant ir dar su skaudančia gal- 

įva atsikelti?

, į Jeigu nebūtų Naujųjų Metų, 
tai kuo tada žmonės save ap
gaudinėtų? Tada nei nuošir- 

,džių, nei veidmainiškų linkė
jimų nebūtų. Nereikėtų rezo
liucijų daryti, priesaikauti, kad| 
negersiu, nerūkysiu, kaip Dr.įs<i 
Jonas Adomavičius ir Vėžio 
institutas pataria. Maloniomis 
blogybėmis atsikratyti neleng
va, .. Užtat prižadai neišlai
komi. Bet tikėtis ir laukti ge- 
renės ateities visada galima. 
Tik, suprantama, ir pačiam’ 
sau reikia padėti, kad toji lai
mė ateitų. Juk aitvaras nieko 
ant stalo nepadeda. . .

Praeitais metais buvo daug 
ko pasiekta moksle, pvz. du 
kartus buvo nuskrista į Mėnulį. 
Astronautų žygį reikia laikyti 
didžiausiu atsiekimu. Buvo 
daug širdžių “persodinta” iš 
vieno žmogaus į kitą. Pasi
ninkams pakelta 15%. Buvwr 
daugiau gerų darbų padaryk, 
Bet blogybių srityje nė vieiĄ 
gero darbo. Senos blogybės il
gai tupės ant piliečių sprandų. 
Mes lietuviai atskirti nuo savo 
tėvynės Lietuvos jau per ket
verte šimtmečio, kaip ir dau
gelis kitų, tautų, kurias pavergė 
rusiškasis komunizmas. Kelia

ą. Bet
HL 60629 senųjų metų

***____ Į pakvėpuosi m
awwiiiM.in7.Ti C t 'ni'J^riOlįu 'BĮ

--------—įriją. Naujuosius 1970 metus vi- 
pasitikome su viltimi ir no-

Apdraustas perkraustymas

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Pl*c« 

T«L: FRontwr 6-1882

PERKRAUSTYMAI

Laidinui — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

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

Šokių Muzikos
IR KITOKIOS

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOC

Visos programos iš W0Pa, 
1490 kil. A. M.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 r v.
Tek: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVF
CHICAGO, ILL. 6062C

PAINTER
AND FIX-IT MAN ’

Reasonable.
References and Insured.

562-1975

CARPENTRY WORK 
Porches repaired, basements panelled, 

additions, fire damage repaired. 
Free estimates. 

Reasonable. 
Call 477-8019 

ASK FOR GORDON

IIIUIXIXK1IKII1KIKI

A -J MĖSOS KRAUTUVĖ
PRIME & CHOICE MĖSA, 
LIETUVIŠKOS DEŠROS 

Užsakant didesni kiekį parengimams 
duodame nuolaidą.

2433 WEST 69th STREET 
CHICAGO, ILL. 60629 

Savininkai;
ANTANAS ir JERONIMAS PLIENIS 
\tdara nuo 8 vaL ryto iki 6 vai. vak. 
IBBBBEEBEBBBBBEBBEBB

BBBBBMBBBBBBBBBBBB*

-AIKRODZIAI IR BRANG FH'YRĖS 
ParUavuna* ir Taisymai.

*646 WEST 69th STREET
Tek: REpublic 7-1941

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 WEST 71*t STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2.123
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

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

iviti rasys isto-
ta u toms
Bus at-

kartų. Mums irgi malonu,'kad 
mūsų lietuvis pasižymi gabu
mais ir kyla pareigose.

žvalgas

jRBMMMWBMMiaMmWBIW UTT"11!

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSLNASr^X 

“NAUJIENOSE**

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

PREVENT 
FOREST 
FIRES!

mės ir kitokių pasisekimų, tai 
ir aš norėčiau nors truputi 
šio to palinkėti intelektualams

o dau- 
eikšmės savo

daugiau nuta- 
kaip tris per

1. Mažiau “meno”, 
giau turinio ir 
kūryboje.

2. Negalima 
pyti paveikslų,
savaitę. (Kitas patartų — tris 
paveikslus per metus).

3. Iš karsto prikeM Ameri
kos Lietuvių Dailininkų Sąjun-

L Rašydami žinias apie dai
lies parodas* surengtas moder
niuose muziejuose, “'kritikai” 
ir ^kritikės” turėtų žinoti, kad 
sauja plaukų ir kruvinos kel
naitės, pakabintos parodoje, 
joks menas. Protingas žmogus 
juk netikės.

5. Lie^^ių Dailės Institutui, 
kuris ^iradėjo rodyti senatvės 
žymes, patariu atjaunėti, isi- 
leidžiant moderniškesnius jau
nus dailininkus.

6. Čikagos Švietimo Tarybai 
patariu statydinti mokyklas be 
langu. Piliečiams bus mažiau 
išlaidu... i

7. St Balzekui. j r. Lietuvių 
Kultūros Muziejaus preziden
tui, ir menininku globėjui, 
linkiu pastatyti naują muziejų, 
kur visi "našlaičiai" galėtų su
tilpti po vienu stogu.

Tiesa. Muziejus jau prade
damas statyti. Yra įkurtas "Ply
tos fondas”, į kurį rėmėjas su
moka S10.00 ai daugiau. Au
kotojo vardas įamžintas plyto-

Plastikos dantys
Amerikos Mokslui Remti dr- 

jos suvažiavime Bostone dak
taras Milton Hodosh iš Brown 
universiteto referavo apie sa
vo jau gaminamus dirbtinius 
dantis, kurie galės būti Įdeda
mi pavieniui pagedusio ar ki
taip nebetinkamo ir pašalinto 
danties vietoje. Toks iš labai 
tvirtos plastikos ir kaulų mil
tų padarytas dantis Įsodina
mas Į senojo duobutę (šokėtą) 
ir pritvirtinamas prie gretimų
jų dantų. Plastikiniai dantys 
“Įaugą” kaip natūraliniai.

Kol kas tokius dantis gavo 
tik babūnai, bet anksčiau ga
vusieji jau 10 metų kaip jais 
griaužią lyg tikrais babūnų 
dantimis.

Geras ženklas dar tas, kad 
kūnas tų plastikinių dantų ne
atmeta, kaip tai daro su kito
mis dirbtinomis dalimis. Nie
ko nepranešama ar ir su žmo
nėmis tie dantys jau bandyti.

-NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI. 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERINUSIUS 
RAŠTUS.

Susirinkimu ir parengimu

baimės viduje hipiu širšynas, je. Tai kilnus sumanymas. Be

CARPENTER WORK
CARPENTER — HANDYMAN — 

GENERAL CARPENTER —

VERY REASONABLE
ERNIE — 489-5172

DONALD E. PALM, Sr. 
Complete cleaning & paper hanging. 

Fully insured.
PLASTERING, TAPING & 

.. SPRAYING.
525-8018

DECORATING 
Interior, exterior. 

Free estimates. 
299-3159 or 356-8705

BEVERLY HILLS G8LINYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 80833 Ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

KSSS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ? TUTOMOBILIAMS PASTATYT)

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

z-;

g i

to, būtinai Balzekui reikia di
delių patalpų su auditorija, 
paskaitų sale, meno galerija, 
knygynu ir t. t. ir t. t.

Prof. Šniokštas

Mirė prof, ^'eighardt
Praeitų metų gruodžio 9 d. 

nuo širdies smūgio mirė Meno! 
Instituto profesorius tapybos 
klasėje Paul Weighardt sulau
kęs 72 metus amžiaus. Chica
nos Meno Institute jis pradėjo 
dėstyti 1946 metais atvykęs iš 
Paryžiaus.

Weighardt mokėsi 
rijoje, Cologne, 
jusi moderniosios 
torių Paul Klee 
Drezdeno meno 
Jis buvo geras mokytojas. Visi 
studentai ji mylėjo. Jis rūpi
nosi studentams stipendijomis.

metinis susi
et 8 vai. vak. 
esančioj 4500

— Joniškiečiu Klubo 
rinkimas įvyks sausio 6 
Vengeliausko svetainėj. 
So. Talman Avė. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti, nes bus svarbių klu- 

| bo reikalų.
Mary U r be Ii s, sekret.

— Chicagos Lietuviu "Kęstučio" 
pašalpos klubo metinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, sausio mėn. 

j 4 d. 1 vai. po pietų, Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai pra
šomi atkreipti dėmesį, kad nario mo
kestis bus priimamas tik nuo 1 vai. 
popiet. Valdyba

— Krakiškiu Draugiško Klubo me
tinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio mėn. 4 dieną 2 vai. popiet Ma
plewood svetainėj, 4256 So. Maple
wood Ave. Nariai prašomi atsilanky- 

Prancū- nes -Ta svarbių reikalų aptarti.
Eugene Strungys, nut. rast.

Laidotuviy direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

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

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

pas išgarsė- 
dailės inova- 
Bauhause ir 
akademijoje.

HUMPHRIES PAINTING, GUTTER 
and roofing service. Gutters cleaned, I...........  , ,
repaired, replaced. Painting; tuck- Keletą stipendijų jis pats davė
pointing; chimney repairs: cement 
work. Basement water proofing. Spe
cial! Gutters painted inside and out. 

All work guaranteed.
Cal! 561-1738

gabiems studentams.

CRANE SAVINGS and Loan Association

WminmiiJBBft įj-

. 8. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell f Jreet.
NEMOKAMAI

Tel. LAfcryette 3-1083
AUTOMOBILIAMS

ROCKFORD, ILL. -
1 Jaunas lietuvis padangių keliais

Alfonso ir Petronėlės Savic
kų sūnus Danukas gimė Rock- 
forde. Iš mažų dienų jis ramus, 
kantrus, drausmingas ir pasi
žymintis dideliais gabumais. 
Visą laiką jo svajonė buvo avi
acija. lėktuvai ir su paukščiais 
skraidymas padangėse. Tai bu
vo jo svajonės. Baigęs gimna
ziją kolegijose pasirinko avia
ciją. Sulaukęs atitinkamo am
žiaus Įstojo i kaft> aviaciją, 
reigose kiekvienais metais 
kilo aukštyn ir jau pasiekė 
pitono laipsnio.

Jo tėvelis Alfonsas Savickas 
buvo pirmojo karo veteranas. 
Jam mirus pa skrido sūnus ir 
motinai padėjo sutvarkyti visus 
laidotuvių reikalus. Be dvasi
nių apeigų jis buvo palaidotas 
su atitinkamomis karinėmis 
apeigomis. Alfonsas Savickas 
buvo pirmas Lietuvių klubo tvar
kytojas. o jo mona Petronėlė 

Į svečius vaišino su valgiais. Da-1 
už- 
Jis

Pa
vis 
ka

PintRni

VIETA

on 
investment 

account

1966 METŲ SPALIO I

1 mokama vieny
— mėty eertifi-
A uitoms. Maži a u-

šia 55,000 
•r daugiau

MOKAME NUO
(dėti prieš mėnesio 15 d duoda dividendus už visa mėnesį 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašoma aplankyti nau|< rrnHy narna.

VALANDOS: Pirmad ir ketvirt 9:00 ryto — 8.30 vakaro Antrad tr 
penktadienį 9:00 ryto — 5^00 vakaro; Šeštadieniais 
9:00 ryto — 12:00 dienos Trečiadieniai uždaryta

OIL-NOS

Inukas, galima -akyti, klube 
I augo, todėl ir isus pažino. 
I puikiai kalba i tuviškai.

PETRAS KASMAUSKAS

tuviu Direktorė Jean 
Tel. 652*5245.

Visi a. a. Petras Kasmauskas 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Amerikoj išgyveno 61 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Petro

nėlė, gim. Ambrozaitytė. trys 
dukterys — Florence, jos vyras 
Robert Sokup, Elena Kasmaus- 
kaitė, Bronė Mikalajūnas, jos 
vyras Juozapas, 4 anūkai, sesuo 
Mary Sirbikas, giminaitės — 
Ona Rudinskas, jos vyras Ed
ward su šeima ir Stefanija Šid
lauskas. jos \yras Justinas bei 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Gyv. 1222 So. 51 Ave., Cicero, Iii

Mirė 1970 m. sausio mėn. 1 d., 
sulaukęs 75 metų amžiaus. Gi 
męs Lietuvoje, Tauragės aps.. 
Skaudvilės valse.

Kūnas pašarvotas J. Vance 
koplyčioje, 1424 So. 50 Ave., 
Cicero, Ill.

Pirmadienį, sausio 5 dieną 
8:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios i Šv. Antano parapijos 
bažnyčia o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių 
šv. Kazimiero kapinėse.

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-5672

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

P. J. RIDIKAS
',1 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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NIEKUR GERIAU!

769-2181

rovę.
Visockytė, mokyt pa- vičius).

dtit

vvtstančio

J

Jau galima Įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

■- ■-

6455 So. Kedzie Ave. PR 6-2233

A. & L INSURANCE & REALTY

WALTER RASK, presidents*r

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI

NOTARY, INCOME TAX SERVICE
4259 &,.MAPLEWOOD AVENUE

t AMERICAN 
TRAVEL SERVICE

JOBS WITH SECURITY 
IMMEDIATE OPENINGS

176 puslapiai, yrs fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina S2.00.
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba ir Remontas

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

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
Leonas Franckus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos — 
(Standartinės ir Automatinės) 

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

TeL: PR 5-9533

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo 
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—S ir 5—8

AND LOAN ASSOCIATION
Chicago, Illinois 60632

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

Chicago, Ilk 50632. TeL YA 7-5950

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
lių gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimoki- 

limo sųlygos.

ATIDARYTA SEKMADIENĮ, 12—5 
vai.. 6347 No. Tripp, Sanganash Park, 
Bi-level rezidencija, 2 vonios, poilsio 
kambarys su baru, 2% mašinų gara
žas. Tuoj pat galima užimti. $39,500.

Tel. 2834345 -

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

savaitėje. Nereikia, virti, 
tarsime dėl algos.

Susikalbėti angliškai.
Tel. 369-8046

and other general office duties. 
Company benefits.

Contact Mrs. HANDLEY 
for interview, 

835-4124

2 TYPISTS
GLENCOE. FULL-TIME 9-5 

Varied duties—Addressograph; Mim- 
eo,

“DONELAIČIO”

135 ST; ir 86 AVĖ. Lietuviai savininkai.
TELEF. 349-0600

tiek ir pa- 
nokyklai ryž

to, ištvermės ir 
ateinančiuose metuose.

Pakviestas Kr. Donelaičio

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Higus ir sąžiningas patarnavimai Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

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

Penkios die- 
Susi-

G. Aioiingerio giesmei “Prie Jėzaus prakartė ės° scenai renkasi Aukšr. Mokyklos mokinės 
(Jos giedojo ir J. Si uaus "Nakties tyleįo")

• Foto V. Noreikos

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

hma-ups k I. t 
4394 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. ‘TEL VI U9TO

Parduodamos baigiančios pranykti nepriklausomos Lietuvos sidabri
nės monetos: 5 litai su J. Basanavičiaus atvaizdu, 10 lity — su Vy
tauto Didžiojo, 10 lity — su prezidento Antano Smetonos ir kitos.

mokin
jungd;
numą. Buvo kuo pasigėrėti vi
siems. Didieji turėjo atkreipti BENDRAI NAMU RUOŠAI 

reikalinga moteris 21-50 m. amžiaus. 
Gyventi su jauna šeima priemiestyje, 
atskirame kambarjrje. Penkios die
nos

Chlcavo, IIL MM43. Tai. 23M7ftT
Pardavinėjame lėktuvu, laivo, trau
kinio bilietus ir paruošiame kelionio

. -!

• *

*M
"H*

HBLP WANT 50 — MALE
DarbUirkv Reikia

HELP WANTED — MALE 
Dsrhininky ReikU

ii

k

MILWAUKEE ROADS NEEDS
RAILROAD CAR MEN

WELDERS - CAR CLEANERS — OILERS NEEDED 
EXPERIENCE NOT NECESSARY. WILL TRAIN.

Free suburban train transportation from Elgin and other Milwaukee 
, * ’ Road points.

Apply at CAR FC.1EMANS OFFICE, located 1% mile East of York Rd. 
and Green St., BensonviUe, Hl. or phone.

766-1100 Ext. 331 or 330
An equal opportunity employer

FOR SR~AL ESTATE FOR SALE 
Nai Žemė — Pardavimui

PASKOLOS, PE DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

vįįįf

'dėmesį Į pati montažo tekstą, 
'kruopščiai paruoštą jaunųjų 

KALĖDINIS DŽLAUGSMAS i;aMyb,.ir deklamadn. Ma- 
/nikus žavėjo spalvingos J.

Šis džiaugsmas pasikartojo čių proga taip gausiai susirin-ĮJurkšaičio dekoracijos — žė- 
vienuoliktą kartą gruodžio 20 kusius mokinius ir svečius, lin-Įrintys angelai, žalieji nykštu

kai, šokančios snaigės, Įvairūs 
miško žvėreliai ir net kalban- 

pasisekimo fys medžiai, čia labai daug pa
sidarbavo mokyt. Ir. šerelienė, 
kuri yra ne naujokė sceninėje 
veikloje. Tautiniai šokiai bei 
mažųjų išpildyti žaidimai bu- 

jvo paruošti mokytojos Dalios 
j Valatkaitytės ir Ir. Smieliaus- 
kienės . Muzikiniai kreditai pri- 

j klauso mokytojams A. Pauli- 
'kaičiui ir V. Gutauskui, kurie 
taip gražiai sugeba perduoti 
mūsų jauniesiems savo meilę 
lietuviškai dainai ir giesmei.

j Bedainuojant mažiesiems at-

d., Jaunimo Centre.. Kr. Done- kėdamas tiek jiems 
laičio lituanistiniu niokvklu čiai Donelaičio 
įuostoje Kalėdų eglutėje. to, ištvermės

Dr. Petras Basutis, Tėvų ko
miteto narvs, pradėjo progra-J 
mą sveikindamas Kalėdų š;en. i mokyklų vedėjas širka, tų mo- 

! kyklų tikrasis "spiritus mo- 
vens”, džiaugėsi, kad Donelai
čio mokykla — šeima, kaip jis 
ją pavadino, didėja kas metai. 
Dėkojo jis pasišvenfusiems 
mokytojams, . dėkojo taip uo
liai dirbančiam ttvų komitetui, 
dėkojo ir tėvams, kurie šešta
dieni dažnai atsižadėdami as
menišku ■ Įsipareigojimų ar

ui veža savo jaunimą įvyko ir šio vakaro dalinas kal- 
iietuvišką šven-jtininkas, taip nekantriai lauk-

noK.
Foto V. Noreikos

Pati “Eglutės” programa, su
daryta kalėdinėje nuotaikoje 
ir gražiai pritaikyta, praėjo 
labai sklandžiai. Į dviejų veiks
mų montažą, parašytą mokyt.

tas Kalėdų senelis. (A. Rima- 
,. Nudžiugo vaikučiai ji 

pamatę, o gal dar labiau juos 
j viliojo tas sunkusis maišas ant 
senelio pečių.

Buvo apdovanoti ir taip 
gausiai suvežti jaunieji broliai 
ir sesutės. Nors kai kurie iš 
pačiu maži]jų ir “be rolių” daž
nai užsimano “vaidinti” ir ne 

Irenos šerelienės, buvo labai pa gaida, ne laiku kokią gies- 
pintos. giesmės, dai-pnę ar dainelę sudainuoja, vis 

iniai šokiai

re:.<s: avus.

a i v * mSAnAidV v

1, v/ KJ,

, CHICAGO, ILL. 60608

P. ZABLOCKIS, 2333 ONTARIO ST., Vancouver 10, BC, Canada

trolios atsiminimai

*• r

Per Her annum on 
Investment bonusSavings

Savings Insured to $15,000.00
1! ft V )N SAv
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j dėlto priešmokyklinio amžiaus 
vaikučių toks ankstyvas daly
vavimas jų tautiniam vysty
muisi ir brendimui yra labai 
svarbus. Norės ir jie neužilgo 
tų gražių tautinių rūbelių, no
rės sekti savo vyresniųjų bro
lių ir seserų pėdomis.

Ir pedagoginiu ir tautiniu at
žvilgiu mūsų moksleiviu — 
jaunuolių visokiausi susibūri- 
nai, susiėjimai turi neįka" 
nuojamos vertės. Kai jie - 
ypač tautiniais rūbais pasipuo
šė susitelkia dainai, šokiui, vi
sokiems minėjimams, tuo pa
čiu jie giliau įauga į lietuvybę.

Ir žiūrovas, turėdamas prieš 
akis tokį gražų būrį lietuviš
kai pasipuošusio ir nusiteiku
sio jaunimo, tvirčiau tiki, kad 
dar ilgiau ir šitame kontinente 
girdėsis lietuviškas žodis, bus 
skaitoma lietuviška knyga ir 
didžiuojamasi lietuviška kil- 
ne. Lionė Ramonienė

Aukos Dr. P.
Grigaičio paminklui

Be jau paskelbtos sumos dr. 
Pijaus Grigaičio paminklui sta
tyti, yra gautos dar šios aukos: 
J. šmotelis Įnešė paminklo fon
dui Dan Kuraičio surinktus 
$187.00. P. Brazaitis iš So. Bo
stono surinko $43.00. Aukojo: 
P. Brazaitis iš So. Bostono — 
$10.00, A. Alekna iš Miami, Fla.
— $5.00. J. Vinciūnas iš Cam
bridge, Mass. — $5.00, A. J. Ne- 
makštis iš Newton, Mass. — 
$5.00, S. Janaliūnas iš So Bo
ston, Mass. — $5.00, E. T. Bra
zaitis iš Staughton, Mass. — 
$5.00, SLA 359 kp. iš Dorche
ster, Mass. — $5.00, A. Waleika 
iš Betford. Mass. — $1.00, L. 
Paulauskas iš Lowell, Mass. — 
$1.00 ir A. Chaplikas iš So. Bo
ston — $1.00, viso 43.00.

J. šmotelis iš Chicagos surin
ko rišo $78.81. Aukojo: W. A. 
Kondrat — $25.00; J. Poniška
— $33.84, Jonas ir Tilė Pabars-

kai — $5.00, Jonas ir Irena Šir- 
kai — $5.00 ir Antanas ir Ona 
Viliai — $10.00, visi iš Chicagos. 
Per P. Stravinską iš Clevelan- 
do surinkta__$26.00. Aukojo:
J. Mačiulis iš Lakewood, Ohio
— $5.00, J. A. Giulėnas iš Euc
lid, Ohio — $5.00, P. Stravins
kas iš ęiėvelando — $16.00. 
SLA 134 moterų kuopa per Mrs. 
H. čižauskienę iš Chicagos — 
$125.00. J. Bacevičius iš Rock- 
fordo, III. surinko — $6.00. Au
kojo: J. Babelis iš Rockfordo, 
Iii. — $5.00 ir J. Stadalius iš 
Rockfordo — $1.00. J. Griga
lius iš Chicagos — $5.00, J. Mo- 
čiškis iš Chicagos — $10.00 ir 
Mrs. Anna Grabas iš Chicagos
— $10.00.

šio sąrašo aukotojai suauko
jo viso $490.84.

Iš anksčiau paskelbtų aukų 
buvo $3.656.00.

Iš viso dr. Pijaus Grigaičio 
paminklui statyti auku vra gau
ta .$4.146.84.

Visiems aukotojams Komiteto 
vardu dėkoja

Algirdas Budreckas

Daužvardžių padėka 
ir linkėjimai

Žmonos ir ?-savo vardu šir
dingai dėkoju visiems kartu ir 
kiekvienam atskirai už malo
nius Kalėdų švenčių sveikini
mus ir Naujų (1970) Metų lin
kėjimus.

Atsfprašom, kad nepajė^ėm 
asmeniniai ir atskirai kiekvie
nam sveikintojui atsilyginti. '

Visus prietelius bei tautie
čius, tiek pavienius, tiek or
ganizacijas, nuoširdžiai sveiki
nu švenčių proga, ir linkiu vi
siems sveikų bei laimingų ir 
sėkmingi} Naujųjų Metų, tiek 
asmeniniai, tiek? organizaciniai.

Organizacijoms linkiu tinka
mai pasiruošti ir prasmingai 
paminėti 1970 m. džiaugsmin
gąsias bei liūdnąsias ir skau
džiąsias sukaktis: Lietuvos Stei- 

amojo Seimo ir Lietuvos — 
.^ovietų Rusijos Taikos Sutar
ties pasirašymo 50 metų sukak
tis, ir sovietų bei nusikaltimo 
prieš Lietuvą ir taiką 30 metų 
sukakti — iškelti jomis lietuvių 
tautos bei Lietuvos teises ir 
joms padarytas skriaudas.

Petras Dauivardis' 
Lietuvos Generalinis Konsulas

Nepiliečni registracija
Imigracijos ir natūralizaci

jos Įstaigos Chicagos skyriaus 
direktorius pakartotinai pri
mena visiems svetimšaliams jų 
pareigą per ši sausio mėnesį 
užregistruoti savo adresą.

Registracijos kortelės gauna
mos Imigracijos ir natūraliza
cijos Įstaigoje ir visuose pašto 
skyriuose. Registracijos kor
telę užpildžius reikia grąžinti 
Įstaigai arba pašto skyriui, iš 
kurio buvo gauta. Už nepilna
mečius iki 14 metų korteles už
pildo tėvai ar globėjai.

■ t I 1 1 Į t f t

NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių įtaikia

GOOD MANICURIST
80th COTTAGE

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidento '

Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL I
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-

Accounts receivable clerk 
requires typing and typist 

for clerical work.

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET

for small loop 
patent law firm.

Call 922-6262

DICTAPHONE 
TYPIST ’

One who does good work. 
Reas, wages.

BEVEIK NAUJAS 4 modernių bu- 
įtu mūras, 3 po 4 ir 7 kambariai, 59 ir 
Kedzie apylinkėje

MAISTO KRAUTUVE Brighton
Parke. ______
' DU PO KETURIUS, medinis ir ga
ražas. Vienas butas su baldais, antras 
tuščias. 42 gatvė ir Rockwell $13,500.

ŠIMAITIS REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

2737 W. 43rd STREET 
TeL CL 4-2390MACHINE 

OPERATORS
Good Working Conditions.
Steady Year Round Work.

APPLY
LOYAL CASKET CO.

134 S. California, Chicago, Hl. 
SA 2-4065

TEL. 925-6015

PALOS PARK — ORLAND PARK
rajone sklypai 80 x 125 pėdu su vand. ir kanaliz. Kaina nuo ? 

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

PERKAME, PARDUODAME, MAI- 
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolų, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS

2658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454kihmus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

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

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

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

2 BUTŲ po 7 kamb.^tvirtas mūras. 
Alumin, langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuvės. Arti mūsų. $29,500.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

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

Direktorius, primindamas šią 
pareigą, paskatina svetimša
lius, kurie nėra Jungtinių Ame
rikos Valstybių piliečiai, per šį 
mėnesį, tai yra iki sausio 31 
dienos, įsiregistruoti, nes są
moningas tos pareigos neatli
kimas gresia rimtomis baus
mėmis.

“NAUJIENŲ” KALENDORIUS
“Naujienų” Kalendorius iš

siuntinėtas visiems skaityto
jams. Kioskuose, ir krautuvėse 
dienraštį perkantieji turėjo gau- V 
ti kalendorių pas pardavėjus. 
Kiekvienam pardavėjui dar prieš 
šventes įteiktas pakankamas 
kalendorių skaičiusi

Kalendorių galima gauti 
“Naujienų” Administracijoje. 
Pačiose “Naujienose” jis kai
nuoja 50 centų. Kas nori užsi
sakyti kalendorių paštu, tai pra
šomas atsiųsti vieną dolerį ir 
tikslų adresą. Užsakymus gali
ma siųsti tokiu adresu;
“Naujienos”, 1739 S. Halsted St., 

Chicago, Ill. 60608

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447
INCOME TAX 

4M5 So. ASHLAND AVI.
\^LA 3-8775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automoblftg draudimai

♦ “Naujienoms” reikalingas 
spaustuvės darbininkas. Geriau 
būtų susipažinęs su spaustuvės 
darbais, bet išmokytume ir 
spaustuvėje nedirbusį. Čikago
je gyvenantieji galėtų užvažiuo
ti į “Naujienas” ir išsikalbėti 
administracijoj, o kitose kolo
nijose gyvenantieji galėtų para-* —- J ~1 i ootnnnentus { visus passuuo Kraštu.
švti tokiu adresu: “Naujienos”,1 Pildome aplikacijas tiems, kurie atei-
1739 So. Halsted St., Chicago, I
. . . n praleisti Lietuvoje pas gimines.
Illinois 60608.

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, Inas ir nota 

taniuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778 

k»fnsvtma« vFlfrrd krMt>kttAs bat kada

PASISEKIMĄ BIZNYJE




