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PATIKIMAS AGITATORIUS PUOLA JAV AVIACIJA IR KARO LAIVYNAS
VATIKANO RADIJO TRANSLIACIJAS Į
Vatikano radijo laidos lietuvių kalba gerokai pykdo sovietinį 

režimą Lietuvoje ir,,kaip jau minėta, Maskvoje išeinančio sovietų 
Rašytojų draugijos organe “Literaturnaja Gazeta” paskelbtas 
straipsnis, puoląs tas valandėles lietuvių kalba, kaip tik liudija' 
—okupantas susirūpinęs jų poveikiu Lietuvos gyventojams, gi I 

jie jas seka, klauso, jomis domisi. Vakarus jau pasiekė minėto; 
straipsnio maskviniame laikraštyje — lietuviškas, pilnas tekstas. ’ 
Jis paskelbtas “Literatūros ir Meno” savaitrašty (nr. 50, gruo
džio 13 d.) ir pasirašytas paties vyr. redaktoriaus, Vytauto Ka
daičio.

Kas Radaičiui ir, aišku, reži
mui, nepatinka, yra tai, kad, tas 
Vatikano radijas, kaip - teigia 
Kadaitis, “įvairiom progom šmei 
žikiškai tvirtinai, kad lietuvių 
tauta šiandien esanti pavergta, 
engiama... Ji vaizduojama, kaip 
“kankinių tauta...” Kadaitis 
pyksta, kad tas radijas naudoja 
lietuvių spaudos JAV-se ir kitur 
medžiagą ar, kad informuoja
ma apie lietuvių organizacijų 
(jų terminu “nacionalistinių”...) 
veiklą. Tai, girdi, atskleidžia 
“vatikaniškųjų propagandistų 
simpatijas”.

Kadaitis — propagandininkas 
toliau puola Romos lietuvių ka
talikų institucijas, kaip šv. Ka
zimiero Kolegiją (tai esąs “an
titarybinės nacionalistinės vei
klos centras Romoje...”), nu
rodo į Kolegijos veikėjus, kurie, 
esą, diktuoją Vatikano radijui, 
“ką reikia kalbėti ir ką — pur- 

. vais drabstyti”. Kadaitis mi
ni ir LKM Akademiją, ją tepa
vadinęs Institutu, užkabina ir 
Kankinių Koplyčią Vatikane, 
ypač, kad ji, anot Vatikano 
radijo, būsianti “kovos prieš pa
vergėją simboliu”. Nurodoma 
ir į “Lietuvos atstovybę Vatika
ne”, kurioje esą, politinės para
mos iešką JAV ir kitur veikian
čių lietuviškųjų organizacijų va
dovai. \

Pagaliau, rūstybė skirta ir El- 
ta-Press biuleteniui Komoje bei 
jos redaktoriui prel. V. Mincevi
čiui. Tik Radaitis klysta, kad 

. Mincevičius biuletenį redaguo
ja lietuvių ir italų kalbom (tik 
italų), ir jis klysta, kad Eltos 
informacija “brukama diploma
tams, politikams, spaudai” — 
ne, Eltos biuletenį gavę, toji 
spauda ar politikai medžiaga 
apie Lietuvą, jos ar jos Bažny
čios padėtį, pasinaudoja patys.

Pagrindinis. Kadaičio kaltini
mas — kad lietuvių “antitary
binę veiklą” (atsieit, laisvo žo
džio sklidimą eterio bangomis) 
remia net oficialieji “Vatikano 
sluoksniai”. Dėl to kliūva ir 
pačiam Vatikano radijui ir lie
tuvių bičiuliui kardinolui Samo- 
re ir kitiems.

“Tai plėšikiškas mūsų respu
blikai politinis aktas” — rūstau
ja Radaitis ir primena, kad Lie
tuva — “suvereni tarybinė so
cialistinė respublika”. Kad ji 
nesuvereni — į tai jau atsaky
ta, tai gerai žino ir Vatikanas 
ir Vakarų pasaulis.

Pravartu priminti, kad Vyt. 
Radaitis Lietuvoje jau pasižy
mėjęs, kaip ateistinės puopa-/

IŠ VISO PASAULIO

SAIGONAS. — Praėjusią sa
vaitę Vietname žuvo 65 ameri
kiečiai. Tai, palyginti, nedide
lis skaičius, tačiau jis persvėrė 
žuvusių amerikiečių skaičių per 
40 tūkstančių ribą. Nuo 1961 
metų Vietname žuvo 40,044 . 
amerikiečiai ir 263,003 buvo su-j 
žeisti. Vietnamiečių praėjusią 
savaitę žuvo 304, o komunistų 
— 1,999 kareiviai.

WASHINGTONAS. — Ame
rikoje Jaycees organizacija ir 
sen. Robert Griffin iš Michiga- 
no buvo suorganizavę kalėdinių 
kortelių siuntimą šiaurės Viet
namo delegacijai Paryžiuje. Kor
telėse be linkėjimų buvo prašy
mas paleisti amerikiečius belais
vius. Sakoma, kad tokių korte
lių pasiųsta 125,000.

HONG KONGAS. — Komu
nistinėje Kinijoje nesibaigia var
žybos dėl įtakos valdžioje. Vyk
sta propagandos karas tarp dvie- 
jų grupių: vienai vadovauja Mao 
Tse Tungo žmona Chiang Ching, 
kitai — gynybos ministeris Lin 
Piao.

, PHOENIX. — Astronautas 
Frank Borman svarsto 1974 me
tais kandidatuoti i senatą.

VIENA. — Čekoslovakijos ra
šytojas Pavel Kohout negavo lei
dimo išvažiuoti Į Šveicariją, kur 
jis buvo kviečiamas skaityti pa
skaitų. Spaudoje Kohout buvo 
puolamas ne tik už Duhceko re
formų rėmimą; bet ir už tai, kad 
.jis teisinęs Izraelio agresiją prieš 
arabus. Rašytojas yra žydų kil
mės.

Spalio mėnesį Kohout buvo su 
keliais kitais rašytojais pašalin
tas iš komunistų partijos.

Pragos Tautinio teatro nariai, 
apie 280 asmenų, gavo , leidimą 
išvykti j Italiją gastrolių, kurios 
truks 10 dienų. Pragoję kalba
ma, kad greičiausiai, .dalis tea
tro narių liks vakaruose.

Libija perėmė iš Amerikos 
pirmą Wheelus aviacijos bazės 
dali — šaudyklą, virs kurios bu
vo iškilmingai iškelta Libijos 
vėliava.

gandos skleidėjas. Išleistos trys i kinys). 
jo ateistinės knygelės ir jos vi-l 1967

ną redaguoja agitatorius, kuris 
ir pats abejoja savo, kaip ra
šytojo, sugebėjimais (1951 m. 
išėjo jo kritikos straipsniu rin-

sos pasižymi aštria, pikta agi
tacine publicistika.

Jis yra dirbęs partijos centro 
k-te ir laikomas visiškai patiki
mu agitatorium. Todėl nuo 1969 
m. liepos mėn. jis pateko į “Li
teratūros ir Meno” savaitraščio 
vyr. redaktoriaus kėdę.

Tai nestebina, nes neabejoja
ma jo partine ištikimybe. Ta
čiau įdomu, kad rašytojų orga-

Izraelis nesirengia arabams sugrąžinti Jeruzalės. Tą Įrodo ir platūs miesto atstatymo darbai. Bu
vusioje Jordano dalyje statomi studentu bendrabučiai.

Pakeistas Lebano kariuomenės vadas
TEL AVIVAS. — Izraelis pranešė, kad jo lėktuvai susitiko 

Sirijos lėktuvus ir oro kovose tris sirų Mig-21 numušė, šis lai
mėjimas pakėlė Sirijos lėktuvų nuostolius po 1967 metų karo 
iki 17 lėktuvų, jų tarpe 13 naujų Mig-21, kurie laikomi geriau
siais sovietų lėktuvais arabų aviacijose. Visų arabų šalių aviaci
jos po karo netekusios jau 79 lėktuvų, izraelitams praradus tik 15. 
Izraelio lakūnų pranašumas parodytas ir trečiadienio įskridime 
Į Egiptą. Lėktuvai puolė taikinius 18 mylių nuo Kairo centro. 
Pulta Helwan vietovė, prie Nilo upės. Netoli yra viena didžiausių 
Egipto plieno liejyklų, kuriais statyti sovietai davė Egiptui bi
lijoną dolerių.

Tas puolimas parodęs, kad Iz
raelis, nepaisydamas Egipto 
priešlėktuvinių įrengimų ir jo 
aviacijos, karaliauja padangėse, 
Izraelio lakūnai skrenda kada 
ir kur nori. Egiptas pranešė, 
kad šeštadienį rišame Egipte 
prasidės aviacijos pratimai ir tę
sis 14 dienų ir naktų. Norima 
išbandyti krašto gynybą.

VALIAUSIOS ŽINIOS
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SIŪLO KIEKVIENAS SAVO SPRENDIMU
-WASHINGTONAS. — Gynybos sekretorius Melvin I.aird 

spaudos konferencijoje pareiškė, kad Amerikai gali tekti statyti 
naujų puolamųjų ginklų: naujų bombonešių arba patobulintų 
povandeninių laivų raketų, jei sovietai toliau didins savo SS9 
puolamųjų raketų tinklą. Gali tekti išplėsti ir gynybos raketų 
sistemą, kuriai pradėti kongresas neseniai nenoromis davė lėšų. 
Sekretorius Laird patvirtino Strateginių Studijų Instituto Londo
ne žinias, kad sovietai stato SS9 lizdus tokiu tempu, kad iki 1974 
metų jie gali turėti jų 430. Daug priklausys ir nuo pradėtų de
rybų su sovietais dėl strateginių ginklų lenktynių sustabdymo.

Ar bausti kareivius 
už civiliu žudymą?
WASHINGTONAS. — Ame

rikos visuomenė buvo klausinė
jama Louis Harris viešosios opi
nijos tyrimo agentūros apie My 
Lai kaime įvykusias civilių žu
dynes. Buvo klausiama, ar ka
reiviai turėtų būti patraukti 
teismo atsakomybėn ir baudžia
mi, ar ne, jei jie įrodytų, kad jie 
šaudė civilius gavę įsakymą iš 
aukščiau.

EDGARTOWNAS. — Apklau
sinėjimo dėl Mary Jo Kopechne' 
mirties aplinkybių dalyvius ir 
stebėtojus labai nustebino ir su
krėtė pasirodymas vieno vyro, 
kuris esąs nepaprastai panašus j 
į žuvusį sen. Robertą Kennedį.! Kitas klausimas buvo: Jei bū- 
Kai kurios moterys net pagalvo- ■ turn kareivis Vietname ir gau- 
jo, kad jog^mato Roberto dvasią, turn Įsakymą šaudyti senus žmo-

Paaiškėjo, kad Italijos laik- nes» m°teris ir vaikus, šaudy- 
raštininkai atsivežė į Massachu- ar ne Ar teisingiau yra 
setts itala, pasiturintį vynuogy- • 
nu savminka, 33 metu Pierino-yra atsisakyti šaudyti civilius?

* 4^ * 7 *

Net 66% amerikiečių pareiš- 
į kė, kad kareivių bausti nerei
kėtų, tik 15% tvirtino, kad juos 
reikia nubausti ir 19% neturėjo 
nuomonės.

Kaip paprastai, Amerikoje 
tarp atskirų ginklo rūšių vyksta 
tylios varžybos. Aviacijos va
dai spiria vyriausybę statyti 
naują bombonešį B-l, kuris pa
keistų didžiuosius bombonešius 
B-52. Aviacijos nuomone, rei
kėtų sustiprinti Amerikos pa
grindinių puolamųjų raketų liz
dus. Jie įrengti po žeme cemen
to ir plieno garažuose. Siūloma 
iš kiekvieno tokio požeminio ga
ražo išvesti penkius ar šešis po
žeminius kelius į visas puses, 
panašiai, kaip rato stipinai iš
eina į visas puses. Raketos bū
tų kilnojamos iš centroį visas 
šakas. Gavus žinią, kad prieš o 
raketos atskrenda, puolamosios 
JAV raketos būtų patrauktos į 
vieną ar kitą pusę, apie mylią 
nuo centro. Tuo būdu, sovie
tų raketa, atskridusi sunaikin
ti Amerikos raketos, jos senoje 
vietoje jau neberastų.

Buvo planų padarytį Minute
man raketas judomas. Jos bū-

kariuomenės . vadą generolą 
Emile Bustani ir nauju vadu pa
skyrė gen. Jean Njeimas. Busta
ni, kaip žinoma, važinėjo į Egip
tą tartis su arabų partizanų 
vadais ir leido jiems veikti Le- 
bano teritorijoje. Dabar daug 
kas Lebane tą jo susitarimą kri
tikuoja, nes Izraelis už parti
zanų veiksmus keršija pačiam 
Lebanui.

Prancūzijos vyriausybė pa
tvirtino, kad ji parduos ginklų 
Libijai, tačiau pridūrė, kad 
spaudos pranešimai apie ginklų 
kiekį esą perdėti. Buvo skel
biama, kad Libijos perka 50 Mi
rage lėktuvų ir 200 sunkiųjų 
tankų. Lėktuvų būsią parduo
ta 10 ar 15. Prancūzijai rūpi Li
bijos žibalas, iš kur nacionalis
tinė Libijos vyriausybė bando 
išstumti amerikiečių ir britų ži
balo interesus. Be arabų žibalo 
sustotų visa Prancūzijos pra
monė.

Damaske susirinkę Libijos Ira
ko, Egipto ir Alžiro atstovai 
pasirašė paktą, kuriame žada
ma bendradarbiauti žibalo pra
monės srityje. Bus siekiama “iš
vaduoti arabų žibalo pramonę 

i iš užsienio išnaudotojų rankų, 
bus bendrai kovojama prieš mo
nopolių spaudimą arabų ša- j 
lims”.

Jeruzalėje Pasaulio žydų Kon
greso pirmininkas Nahum Gold
man įspėjo kongreso vadus, kad

1967 m. išleistoje knygoje. 
“Tar. Lietuvos Rašytojai” Vyt. j 
Radaitis apie save štai ką sako: 
“...po daugelių iš mano straips- i 
nių pasirašyti antrą kartą nebe
pakiltų ranka... esu žmogus gan 
aikštingo būdo, mėgstu pasigin- Izraeliui ateina blogį laikai, žy- 
čyti...” jdai visame pasaulyje galį susi-

Tam piktam, aikštingo būdo laukti naujų sunkumų. Gali tek- 
žmogui ir buvo pavesta rūsty- ti žydams sueiti į konfliktus su 
bę kreipti Vatikano ir jo ra- kai kuriomis vyriausybėmis. Žy- 
dijo link.

Varšuvoje vakar įvyko Ame
rikos ir komunistinės Kinijos 
diplomatų susitikimas. Įdomu, 
kad jis vyko Amerikos ambasa
doje, kur kinai niekada nebuvo 
kojos įkėlę. Manoma, kad atei
tyje tie pasikalbėjimai vyks re
guliariai, pakaitomis vienoje ir 
kitoje ambasadoje, išvengiant 
Lenkijos vyriausybės, kurios 
Kinija nemėgsta, tarpininkavi
mo.

Paryžiaus derybų 49-tą se
siją boikotavo abiejų komunis
tinių delegacijų vadai, protestuo
dami, kad Amerika nepaskiria 
ambasadoriaus Lodge vieton ki
to delegacijos vado.

Vakar Edgartowne buvo 
baigtas apklausinėjimas dėl Ma
ry Jo Kopechne mirties. Neži
nia, kada teisėjas Boyle pa
skelbs to apklausinėjimo išva
das.

♦ Aukščiausias Tennessee 
teismas atmetė Martin Luther 
King nužudžiusi© Ray prašymą 
skirti naują teismą. Kaip žino
ma, Ray prisipažino kaltu ir tuo 
užkirto kelią būti naujai teisia
mas. Jis gavo 99 metus kalė
jimo. .

♦ Londono biržėje auksas nu
krito žemiau savo oficialios kai
nos. Pietų Afrika pardavė di
desnį aukso kiekį.

Amerika formaliai perdavė 
Pakistanui savo aviacijos bazę, 
iš kur žvalgybos lėktuvai, kaip 
Gary Powers U-2, skrisdavo šni
pinėti į Sovietų Sąjungą. Pasku
tinieji 54 amerikiečiai išvažia
vo. Pakistanas atsisakė išnuo
moti bazę dar 10-čiai metų.

(E) diškąją visuomenę visame pa

saulyje reikia tiems galimumams 
paruošti, kad jie nenutrauktų 
paramos Izraeliui, nežiūrint ko
kių sunkumų atsirastų jiems at
skirose šalyse, — pareiškė Gold- 
'manas. ,

klausyti įsakymų ar teisingiau I tų vežiojamos ant didelių bėgių 
. ...  . į pa pietvakarių dykumas, ši miu- 

tfArrezzo iš Pogrio Fiorito mie-' J tai atsakė, kad teisingiau į tis susitiktų priešininkų tų apy- 
stelio. Vienas italų laikraštinin-' ri'a neklausyti įsakymų ir ne- linkių gyventojų tarpe, nes jie 
kas pastebėjo dar pernai vasa- šaudyti, o/% pareiškė, kad įsa- būtų isstatyti į pavojų, 
rio mėnesį, kad Arrezzo labai Rymo reikia klausyti, nežiūrint Karo laivyno sluoksniai įro

dinėja gynybos departamentui, 
kad geriausia vieta raketoms 
yra po vandeniu. Laivynas jau 
siūlo naują ULMŠ raketų sis
temą (undersea long-range mis
sile system). Jei sovietų tiks
lios, naujos raketos imtų grasin
ti Amerikos .Minuteman rake
toms, būtų geriausia išvystyti 
naujų galingų povandeninių lai
vų laivyną, kuris būtų ginkluo
tas naujomis, tolimų atstumų 
raketomis. Jos būtų galimam

savo įsitikinimų ir 18% neturė
jo atsakymo.

Buvo paklausta: ar Tamsta 
sutinki su Nuernbergo teismo 
sprendimais, kurie tvirtino, kad 
įsakymų klausymas neprivalo
mas kariams, jei tie įsakymai 
sudaro “karo nusikaltimą”? čia 
39% pasisakė nesutinka su 
Nuerbergo teismo sprendimu ir 
39% — jiems pritarė. Kiti 22% 
nežinojo, kaip atsakyti.

žiaurumai Vietnamo kare dau-
.v.... gelio apklausinėtų buvo aiškina- rpriešui atgrasinimas nuo puoli- 

raštininkai, dėl teisėjo patvar- Į mi, kaip normalūs kiekvieno ka-

panašus į žuvusį Kennedį. Jis 
daug kartų buvo fotografuotas 
bendrovės siūlė jam sutartį ga
minti filmą apie sen. Robertą 
Kennedį. Italijos žurnalas ap
mokėjęs ir šią kelionę į Edgar- 
towną. Jis žadąs aplankyti Bos
tono kardinolą Cushingą.

Vietiniai Edgartowno gyven
tojai galvoja, kad šio italo pasi
rodymas tokiu laiku, kada Ken- 
nedžių šeima susirūpinusi ap
klausinėjimu, yra blogo skonio ir 
netakto ženklas. Suvažiavę laik-

t;

kymų negauną apie apklausinė
jimą jokių žinių, labai apsidžiau
gė italo atvažiavimu, nes jie ga
vo savo straipsniams medžiagos.

ro palydovai.
mo, nes po jo sektų visiškas 
puolėjo sunaikinimas iš jūros.

Kambodijos princesė Bopha Deve, 
princo Norodom Sihanouk duktė, nu
stebo žmoniy rodomu jai dėmesiu, kai 

ji lankėsi Indonezijoje.

WASHINGTONAS. — Ang
liakasių unijos veikėją Yablons- 
kį nušovė du ar daugiau asme
nų, — praneša vietinė policija, 
nes jo kambaryje rasta dviejų 
rūšių šovinių: 30 kalibro ir 38, 
iš viso name buvo iššauta 11 kul
kų.

Canonsburg kasyklų unijos 
pareigūnas Pellegrini pranešė 
policijai, kad nežinomi asmenys 
paskambinę jo žmonai telefonu 
ir trumpai pranešę: “Įspėjame. 
Iš eilės sekate jūs”. Pellegrini 
unijos rinkimuose rėmė Yab- 
lonskio kandidatūrą. Kitas uni
jos veikėjas, kartu su Yablons- 
kiu kandidatavęs į unijos vado
vybę. Elmer Brown irgi pasi
skundė policijai, kad jam neži
nomi asmenys telefonu patarė 
“nekišti nosies”, “rūpintis savo 
reikalais”...

- Pennsylvanijoje, Ohio ir Vir
ginijoj daugelyje kasyklų su
stojo darbas, nes Yablonskio pa
gerbimui darbininkai nutraukė 

• darbą.

Sen. E. McCarthy 
kalbėjo su Paleckiu

MASKVA. — Senatorius Eu
gene McCarthy, demokratas iš 
Minnesotos, bandęs nesėkmin
gai tapti demokratų partijos 
kandidatu į prezidentus, lanko
si Maskvoje. Senatorius Maskvo
je būsiąs penkias dienas ir no
rįs susitikti su sovietų vyriau
sybės atstovais.

Pirmas susitikimas senatoriui 
buvo suorganizuotas su sovietų 
“parlamento” vadais, su Aukš
čiausio Sovieto pirmininku Iva
nu Spiridonovu ir su Tautybių 
Sovieto pirmininku Justu Pa
leckiu.

Sen. McCarthy norįs pasima
tyti ir su premjeru Kosyginu, 
su kuriuo svarstysiąs, kaip pa
didinti prekybą tarp Amerikos 
ir Sov. Sąjungos.

ROTTERDAMAS. — Olandi
joje 22 valandas siautė gaisras 
dideliame Rotterdam© prekių 
sandėlyje. Nuostolių padaryta 
keli milijonai dol.



Detroito naujienos
sius į minėjimą Stasio Butkaus 
šauliai vaišins šaltais užkan
džiais, o jūrų “švyturys” šau
liai skaniais pyragaičiais ir ka
vute. Įėjimas ir u'kandžiai — 
vaišės visiems veltui ir jokios 
aukos nebus imamos.

ekis pats ra
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' žuvusius 19’39 vai. rvto Šv. i c , . •, T. . .. x Sausio -t d. įvykęs Lietuvių"tano bažnyčioje bus atna- * Cf , ,. . . * .2. Lamuose SLA. 3u2 kuopos našaujamos sv. m’.sios. Mišiose . . . . , . ,. . :r:ų mėnesinis susirinkimas kariaunai dalyvauja su vėliavomis. , , ... __ _ •___ ,tu buvg ir metinis, nes jame kuo-

C > vai. l ietuvių Namuose pos valdyba išdavė raportus ne 
•'•s. of:-2-iųs paminėjimas. Pa-1 tik už mėnesi, bet ir už visus 

ka'-’ą skaitys isterikas Jonas rietus. Sekretorius V. Rastenis, 
v-obn. Detroito Pramos Mėgė- jei ne visų metų, tai bent poros 

■ Esm'vris, vadovaujamas rež.! mėnesių 
”. ' i!'š:enės, suvaidins St. La u- i skaityti, 
"rus “Pavojingas Mokytojas” 
o I tuarnst

'< ■ •. • ■

gabalėlius. Ateis laikas, kad 
-IT. „ J rUSlSKHSLS
maskvinis komunizmo skrais
te prisidengęs imperializmas 
sprogs. Tik laiko klausimas.

O tuomet naujieniečiai ir be 
likuckio su enkavedistais pata

rimo ras priemonių, kaip į lais
vą nepriklausomą Lietuvą pa
tekti,. Stasys Juškėnas

."kis arsi! epdamas į mano 
• a ;itų metų straipsni “Enkave

distai rašo, o Mikuckis pasirašo”! 
(Naujienos 145, 146 nr. nr.) ra-i 
šo, kad “Laisvės” redaktorius 
dr. A. Bimba 1S69.VII.1 rašęs, į 
zad Juškėnas Dalyvavo sąmoKS-; įėnas buvo “Hitlerio karėtų sąr- 
le ginklais nuversti Lietuvos > gj-Įx)je
liaudies valdžią . j ne5 įao jau eau rašęs.

čia turiu pastebėti, kad dr.jTokiu kvaiJu teigimU; tiklu, ir 
X. Bimia labai klysta. Jokių; kvailiausias “Vilnies” ar “T -ais- 
liaudies valdžių nei su ginklais, vės„ sukvailintas lietuvis nepa- 
nei be ginklų nevergiau. Prie- esu tikras> Juo.
singai. Iki 1941 m. ko\o mėn. z&s Mikuckis tuo netiki, bet kągi 
15 d. ryto su gimdų rankoje. i^:evartautas ^įg 
saugojau “liaudies” - tiksliau,. PašieFdamas Juškėna, kad Ne
baisaus ir žiauraus rusiškojo i Wojs b,irtoveSi girdi>
okupanto lietuvių tautai primes- įko gero su naajieniečiais para_ 
tą vadinamą “liaudies valdžią”. žiutais nusneisias Lietuvos va- 
0 kovo mėn. 21 d., ašarodamas i duoti

Atsistojimu ir susikaupimo į apleidau savąją tėvynę Lietu-

ggRl 
acs**^

. . , Bostone lietus ir sniegas sukėlė potvynius, kurie paprastai matomi tikJTOtOKOlus turėjo per-, s pavasarį.
Įdomus buvo ir finan-:

su sekretorės E. Jodinskienės
Aušros” mokykla; raportas. Ir j i raportavo tiek

:s mums montažą. Kokį? i gruodžio mėnesio, tiek visų me-1
:ę pamatysite. Minėjimo | tų pajamas ir išlaidas.
amą rraves mokytoja Ste-p Kuoua metų bėgyje turėjo j
auneEenš. Visus atvyku- j $9.925.81 pajamų ir $9,257.76 iš

syje. Taip pat įrašęs savo duk
relę Birutę j SLA narius ir pa
ėmė jai $1,000 apdraudą. Tokiu 
būdu visa Januškų šeima pri
klauso SLA.

- -h

rinrv-.
L?” iž‘<r

154 P31

riarh-

£’S

savo daro! Gyvenant drauge vie
noj e stovykloje tokių blogų reiš
kinių, kokiais dabar pasižymi 
Mikuckis. tikrai nebuvo paste
bėta.

Į Mikuckio teigimą, kad Juš-

daugiau neatsakysiu,

E t.. 536 esi.'
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laidų. Kasoje 1979 m. sausio 1
d. buvo $441.08. Iš apyskaitos 
duomenų matosi, kad skiltyje 
daug tokių organizacijų yra su
rėžyta: Amerikos Lietuvių Ta-

| ryba, Ealfas, Tautinių šokių 
grupė “šilainė” ir kitos. Ji ne
pamiršo ir Naujienų laikraščio 
buvusio redaktoriaus P. Gri-

i gaičio ir jo paminklo statymui Į liauskas ir Domininkas Eisman- 
‘ irgi pasiuntė atitinkamą sumą "’ - ■>-----
pinigų.

Iždininko E. Trimerio kaso? 
i knygos sutiko su finansų se- 
, kreterės E. Jodinskienės knygo
mis ir pajamų bei išlaidų apy
skaitos susirinkimo buvo patvir
tintos. Iždo globėjas Mykolas

Į Balčiūnas savo raporte pranešė, 
I į kad- visos knygos finansų se- 
č • kretorės buvo prieš susirinkimą 
s ■ patikrintos ir viskas rasta tvar- 
| j ko j e. Kuopos pirmininkas P. Ja- 
I j nuška savo metiniame raporte 
S Į, nušvietė praeitų metų kuopos at- 
«\ liktus darbus ir ateinančių me-

i tų darbo gaires. Jis pranešė, 
kad kuopos mėnesiniai susirin
kimai ir šiais metais vyks kiek
vieno mėnesio pirmą sekmadie
nį.. Kitas kuopos susirinkimas 
Įvyks vasario 1 d., sekmadienį,

. 12:00 v. Lietuvių Namuose, 
i Taip pat pranešė, kad Įvykstan- 
ičiame kovo mėnesyje susirinki-

vyks irgi kovo mėn.
Gaišuojama už pa- Į jr jįg su vitaičiu jį išgelbėję, 
gildomąją Tarybą q dabar Susivienijimas, vieton 

ir išrinkti delegatai .

minute buvo pagerbti paskuti
niu laiku mirę kuopos nariai: 
Valentinas Bauža, Julius Vasi-

LIKVIDUOTA JAUNŲ 
VAGILIAUTOJŲ GAUJA

Chicagoš šiaurės priemies
čių Evanstono ir Skokie polici
ja surankiojo dalį penkiolikos 
narių paauglių gaujos, kuri ne 
iš “reikalo”, o iš pomėgio ver
tėsi vogimais ir plėšikavimais.

Vagišių gaujos skaičius nu
statytas 15; iš jų 5. jau suimti, 
kiti 10 tebegaudomi. Jų am
žius nuo lb iki 13 metų, visi pa
siturinčių tėvų,' vienas net ad
vokato vaikas. Per porą metų 
jie padarę daugiau kaip 50 api
plėšimų už daugiau kaip $30, 
000.

Vagišiai turėję savo tarpinin
ką, kurs jų pavogtus daiktus

Į tai galiu Mikuckiui atsaky
ti: Kiekvienas despotizmas, ver-

į gija, žiauri priespauda ir kito- _ _
i kios žmonijai neštos negerovės' laikydavo ir parduodavo, pats

60608

tas. Nors antraštėje ir sakoma, 
kad “Įvesdinta 352 kuopos nau
ja valdyba”, bet to Įvesdinimo 
taip ir nesimatė, čia papasa- į niuje II tome, 
kosiu kaip kuopos sekretorius 

-V. Rastenis pas pirmininką P. 
Janušką teiravosi apie naujos 
valdybos įvesdinimą, kadangi 
visa senoji valdyba praeitame 
susirinkime.vienbalsiai buvo iš
rinkta 1970 metams ta pati.

— Tai kaip ten bus su tuo įves- 
dmimu — sekretorius V. Raste
nis klausia P. Janušką.

— Aš pirma įvesiu tave, o pas
kui tu visus, •— ar ne taip ? — 
nusišypsojo P. Januška ir jam 
paaiškino: — Kadangi visa kuo
pos valdyba yra ta pati, tai ir 
įvesdinimo ceremonijų nedarysi
me.

Senas Susivienijimo narys ir 
ilgą laiką buvęs iždo globėjas 

j Aleksandras -Miškinis savo žo
dyje aiškino kaip Prūseika no
rėjo šį Susivienijimą pagriebti,

va.
Rašo, kad Juškėnas skelbęs I 

nacionalistinėje spaudoje jo ei-į 
tas pareigas Lietuvoje. Jo ma-isasaauJcia žūsta ■ duodamas užsakymus kokius
nymu, visos jo Lietuvoje parei- SUSprOgįnėdamos į mažiausius į daiktus reikia vogti.
gos esančios surašytos Lietuviu 
enciklopedijoje Bostone ir Vil-

Užtikrina, kad jis pats, ne en
kavedistai jo rašinį rašę: “StJ 
Juškėnas kliedą, kad man en-Į 
kavedistai pakiša pasirašyti j 
straipsnius. Jo liūdesiui pasa
kysiu, kad rašau savo noru ir-sa
vo bute. Aš tikras, kad išpa-

šo Naujienos”.

taip grubiai, naiviai, neapgalvo
tai ir jokios logikos neišlaikan
ti straipsni pats poetas Juozas 
Mikuckis parašė, tai tikrai su
laukusiam 89 metų amžiaus se
neliui, galvelė susisuko. Kvakš- 
terėjusia tapo.

0 vistiek jo buvę draugai ir 
net bendradarbiai — Balys, Pet
ras ir kiti primygtinai užtikri-

Balčiūnas. Tvarkdarys A. Kriš
čiūnas, korespondentas A. Gri-

Tai ne milžino kojos, apžergusios didelį medį, o Kanados girininko 
batai prie tik pasodinto daigo. Kanada iki 1975 metu pasodins 100

a, me, Kuris j
į > 1 . d., bus 
|:statytus i 
a i Kandidatus
|; į Susivienijimo Lietuvių Ameri-
r koje ' seimą, kuris Įvyks New' 
| i Yorke. Be to, pranešė ir links- 
j i ma :
į yra užsimojusi vienoki ar kitokį 
į parengimą surengti kovo mėne-

padėkos, sudarkė abi jo Įnašų 
.mokėjimo knygutes!

F. Motuzas savo žodyje pažy
naujieną: kuopos valdyba m®jo, kad pagal

PASSBOOK 
SAVINGS

S-MONTH SAVINGS 
CERTIFICATES

PAID AX’D 
COMPOUNDED

QUARTERLY
iki £20,000

's: Monday, Tuesday, Friday, 9-4:30 • Thursday, 9-8 • Saturday, 9-1 • Closed Wednesday

Ka;p .ir kiekvienais metais, taip ir šiais, 
MIDLAND S A V. & LOAN ASS’N, vi
siems, kurie atidarys naują taupymo 
sąskaitą ir įdės nemažiau kaip S250.—, 
arba padidins savo sąskaitą tokia pat 
suma, mes duosime dovaną — 4 gabi, 
Duirdea gražu, vertingą ir meniškai įpa
kuotą rankšluosčiu komplektą. Tad ne
laukite ir tuoj atvykite, nes dovanų 
skaičius ribotas. Pastų dovanos nesiun- 
Ciamos.

ANO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE • CHICAGO. ILLINOIS 60632 

PHONE 254-4470
. FRANK 2OGAS, PRESIDENT

£ wr

tvarką kiekvienas pasiūlymas tu 
į ri būti paremtas. Ir jei jis nė 
Į ra paremtas, tai ir nesvarsto 
1 mas. Kuopos pirmininkas ža 
dėjo turėti tai galvoje ir laiky
tis tos tvarkos.

Man labai rūpėjo tos A. Miš 
kinio sudarkytos Įnašų Įmokėji 
mo knygutės. Aš prie jo pri 
slenku ir sakau:

— Parodyk tu man tas kny 
gutes ?

A. Miškinis ištraukia knygu
tę ir duodamas man sako:

— še! žiūrėk, kaip sudarky
tos!

Aš pasiimu tą knygutę, žiūriu 
ir nieko ten ypatingo nematau. 
Vienas skaičius, esantis šone, 
išbrauktas ir knygutės lape įs
trižai pažymėta, kad sumokėta 
už visus metus. Sena skaitlinė 
ir priėmusio parašas. Tai toks 
yra pas A. Miškinį knygučių 
sudarkymas, o mano akimis žiū
rint viskas tvarkoje ir dėl tokių 
niekų nereiktų kitiems galvų 
kvaršinti.

352 kuopos valdyba palikta 
ta pati. Ji yra tokia: pirminin
kas P. Januška, vicepirmininkas 
Vincas Tamošiūnas, finansų se
kretorius E. Jodinskienė, sekre
torius V. Rastenis, iždininkas 
E. Trimeris, iždo globėjai: P. 
Vencelevičius, B. Burba ir M.

nauju

kis ir dr. AL ^Miškinis.

YOUR SAYINGS

Ant visy knygeliy 
saskaity

•Sell & redeem U.S. Bonds
• Two large free park'g lots
• Save-by-Mail Kits
• Travelers Checks
« Safe Deposit Boxes

Nuošimčiai priškaitomi 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

UP TO 
S20,000.

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

ŠTAI NARIAMS

John Pakel, Sr., President and Chairman of the Boaru

6245 SO. WESTERN AVE. 1

Certrfikaty sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $1,000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

TEIKIAMAS MŪSŲ PIL 4AS PATARNAVIMAS

• Notary Public Service
• Free community rooms for 

your organiz'd meetings
• Cash checks and pay all 

family bills with our specH 
money order checks.

2 — NAUJIENOS, CHICAGO S, IL1------ FRIDAY. JANUARY 1970



Aukšdaus 
orę

rl
skai-

Kill

ėjų apie Bra- 
Lrutalumą ir 
rūmų metodus 
kano “ofieia- 
”, Dokumen-

savo vandens švaru 
da^ar arba

nieko nebedel

vrrv a Tina 11. z'ii'cs vyskupai |
Popiežiui

— Popiežiui

Henrique Pereira Neto sužalo- tik pateikti paskutinių dviejų 
;as kūnas buvo rastas pakartas Į metų įvairiose vyskupijose baž- 
į lempos stulpą prie viešo kelio. Į nyėias apleidusių jų skaičiai, pa-

IS prt:2 
D metų akt^

_ «ms institucija, p 
Environmental Quality (Taryba ApUnko> K

Šis pirmasis prezidento aktas 
naująją dekadą pradedant yra 
nepaprastai reikšmingas ir 
svarbus visiems žmonėms, nes 
nuo tų. žygių, kurių šis, aktas 
autorizuoja 
siant-griebtis, priklausys svei
kata, amžiaus ilgumas ir paga
liau pati gyvybė, šiandien gy
venančios į>entkartės ir dar la
biau ateinančios gen’kartės.

Mums, Amerikos lietuviams 
ši pradėtoji kovos prieš gyve
namosios aplinkos terši...ą de
kada dvigubai aktuali ir įdomi, 
kadangi į pradedamąją kruci- 
adą atsakingoms pareigoms 
yra pakviestas ir mūsų tautie
tis — inž. Valdas Adamkus, pa
skirtas Vidaus Reikalų depar
tamento federalinės vandens 
kontrolės administracijoje Vi
durio Vakarų srities (regiono) 
direktorium.

ma ir prak 
čioje 
h'sii

tramsnm

materialistinės civilizac 
tobulintos technologojos tiesia
mu patogiu keliu pakalniui, ir 
kaip, lyg tyčia Likimui laiku 
sušukus “Stok!”, staiga lyg iš 
saldaus 
riausioji 
spauda, 
pagalba 
suomenę, o tpji prikėlė admi
nistracijos mašineriją.

Naujasis, ne tik paskiriems 
kraštams ar kontinentams, bet 
visai žmonijai ir visai mūsų ~ ’tarptautinis’

■» Ac _ -

miego pakirdo jaut- 
visuomenės dalis —- 

radijas ir TV, kurių 
prikėlė plačiąją vi-

’ari

r i

poli 
nūs

ths s
pasmer

pran Trzų? italų ir bri 
adre? etas ponti- 

r taikos ko- 
k^dinolui į

----- ~ — rodantieji, kad evangelikų pasi- 
Kiek Vakarę Vokietijoje įtraukia didesni skaičiai kaip ka- 

I talikų.
Pavyzdžiui, Nordrhein-West

falen krašte 1967 metais evan
gelikų išstoję 7,903, 1968 m. jau 
11,300. To paties krašto Koelno 
>'r Paderborno arkivyskupijose 
ir Aachcno, ’Tiunsterio bei Esse- 
no vyskupijose 1967 metais ka
taliku išstoję .",174; 1968 me- 
* t\į skaičiai nepateikti, bet nu- 
sišlcundžiama, kad nuostoliai

kotcl'kv ir evcnreliky
DK prau’ša J termos. kad 

Vakarų Vokietijoje da*- 1961 me
tais 96.2 nuošimčiai gyventojų 
buvo registruoti kaip priklausą 
katalikų arba evangelikų konfe
sijoms. Tais metais bažnyti- 

priklausė 
i jų 29,-

Tais metai 
bendruomenės 

54.18ŲOOO vokiečių, 
’00,000 buvo evang. 
78 f, 103 katalikai.

Kiek yra šiandien, nepaskelbta, j nariais esą žymūs.

1

Maurice Roy,
Skunde pareiškiama, kad 

“Brazilijos valdžia yra pripa- 
Hnta demokratinių valstybių ir į 
šventojo Sosto, thčiau ji savo

Paskirtasis JAV vidaus departamento federalinės vandens kontrolės admi- policijos metodams vartoja bru- 
nisiracųoie Vidurio Vskarv (Midwest region) direktorium inž. Vaidas Adam- tales tortūraš”. Tie metodai esą 

kus su JAV senatorium Ralph Tyler- Smith ir Iii. seh. L. Laniganu. 1 
(L. L. nuotrauka)

j vartojami ne vien prieš opozi- 
: ei jos lyderius, mokytojus, ra- 
(šytojus ir darbo unijos narius.

Jau galima įsigyti muziko Juozo Str Uos kny^ąLIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti" viršeliai. Kaina $2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

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

». V-:

MOKAME VIENERIŲ METŲ 510,000 

AR DIDESNIEMS CERT1FIKATAMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

TAUPYMO KNYGELIŲ 

SĄSKAITOMS

Be kitu atveju dokumente pri
mintas ir tas, kur Glindos ir Re
cife arkivyskupo Helder Pessoa 
Camara bendradarbio kunigo

XI u A

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

*

aplinkos' užteršimą ir užnuodi- 
ijimą vvkdo pati valdžia.
i ' (b. d.)

ii

j to pollute, defile, soil, mess up, augmeniją žudančius skysčius.! ’oet jr prie§ kunigus, net prieš 
iviolate; lietuviškai reiškia pur- Kas liūdniausia, kad tame• vienuoles.
ivinti, teršti. Taigi pollution — gamtai nusikaltime su priva- 
poliucija yra pasidaręs bend- čia pramone leiiktyniuodanias

> terminas ir dalyvavo ir tebedalyvauja ir 
nesvarbu, kaip kuriame Lietu- valdžios įstaigos. Taip yra Sal
vos kaime tas žodis, išsivertus, bant apie Ameriką, bet komu- 
iš rusiško buvo “supurvintas”, nistų užvaldytuose kraštuose 
jis lieka tuo, kas yra poliu- prjvačios pramonės nėra, dėl- 
cija, su kuria pradedant JAV ‘., t x , • i • to visų tu kraštų gyvenamosiosprezidentu, baigiant kiekvie- 
nu iš mūsų pradedame lemtin
gą kovą už žūt — ar būt!

Kaip čia seniai, dar mūsų 
pačių amžiuje, džiaugėmės; 
kiekvienu nauju medžiaginės į 
civilizacijos laimėjimu, tech-j 
nikos išradimu ir lengvesniam Į 
bei patogesniam žmonių gyve
nimui pritaikymu, kaip antai i 
automobilio ir lėktuvo ant že-l 
mes ir ore pasirodymas, ang
lies, naftos, gazolino kuras,! 
rūkstančių fabrikų kaminų 
miškai — kiekvieno krašto ger
būvio ženklas ir kiekvieno 
miesto pasididžiavimas. I

Jau šiandien i visą tai žiūri
ma, kaip į pasibaisėtinai grei
tai artėjančios visuotinos pra-t 
gaišties avangardus.

Kas laidare ?
- Pasidavė tai, kad žmogus, 
besistatvdamas geresni gvve-! 
nimą, fakdnai jo dar nepasie
kęs jj jau suterš? ir užnuodijo.

Iki šiol optimistiškai buvo 
tikima, ir tikinama, kad gam
ta yra pajėgi pakelti ir iškėsti 
bet kokias jai daromas skriau
das. šventai prisilaikant pri
vačios nuosavybės absoliutu
mo, niekas firmos, fabriko ar 
šiukšlyno savininkui pegalėjo 
nieko pasakyti, juo labiau iša
kyti. Savininkas savo nuosavy
bėje galėjo daryti ką norėjo, 
leisti i orą nuodingas dujas, 
versti i vandeni nešvarybes ir

POLUCIJA — DIDŽIAUSIAS 
VISŲ PRIEŠAS

Neseniai šiuose puslapiuose 
skaitėme keletą straipsnių, pa
vadintų “Civilizacijos palai-

gražiajai mėlynajai žemės pla
netai pavojus yra bendru var
du pavadintas po l i u c i j a. 
Angliškai daiktavardis pollu
tion — yra išvestas iš veiksma
žodžio pollute, kas angliškai 
reiškia 1) to make foul or un
clean; dirty; 2) to make moral
ly unclean; desile. Lotyniškai, 
originaliai, šis žodis — veiks
mažodis yra polluere, reiškia

Poliuctios versme

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du dideliu? 
darbus. Pirma, jie padeda Jums pasiekti asmeniš
kus jūsų užsimojiųius. 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

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 A3A% per annum. Interest is compounded 
daily, paid quarterly.
Savings in by the 10th earn from the 1st.

1800 So. Halsted St Chicago, 111. 00608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais <3TeJ- HA 1-3070
Įstaigos pietuose .kiemas automobiliams pastatyti

FEDERALS
Savings and Loan Association of Chicago

Assets over $141,500,000.00 - Reserves and Surplus over $12,000,000.00
(more than twice the legal requirements)

Federal Charter 8 Federal Supervision 3 Justin Mackiewich, President 
4192 Archer Avenue at Sacramento 53 Chicago, Illinois 60632 ■ VI 7-1140
HOURSt AAon^ Thurs. 9 AJA.-8 PJA. ■ Tu«$., Fri. 9 A.M.-4 P.M. S Sot, 9 A.M.-12 Noon ■ Wed.-No Business Transacted
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Yablonskio nužudymo atgarsiai

šoferių unijoje, taip jautėsi angliakasių unijoje W. A. 
(Tony) Boyle, kuris unijos “sostų” paveldėjo iš John L. 
Lewis. Tiesa, po Lewiso “atsistatydinimo” iš preziden
to vietos I860 m. Thomas Kennedy iš vardo pasidarė uni
jos prezidentu. Tačiau faktiškai unijos vadovybė pasi
liko Lewiso rankose, o jo valios vykdytoju buvo Boyle, 
nes Kennedy visą laiką sirguliavo. Kai jis 1963 mirė, tai 
Boyle pasidarė prėzidentu. žinoma, su Lewiso palaimini
mu. 1964 m. buvo pravesti rinkimai, kuriuos Boyle be- 
veik be jokios opozicijos laimėjo (už jį buvo paduota 80 
nuošimčių visų balsų).

Gruodžio mėnesį vėl buvo renkamas unijos prezi
dentas. Kaip paprastai, Boyle nesitikėjo didelės opozi
cijos. Tačiau jo dideliam nustebimui, kandidatu pasis
kelbė Joseph A. Yablonski, gana populiarus angliakasių 
tarpe unijos pareigūnas. Rinkiminę kampaniją jis pra-

Angliakasių unijos pareigūno Joseph A. (Jock) Ya
blonskio nužudymas ne tik yra plačiai komentuojamas 
Amerikoje, bet taip pat ir užsienyje. Neatsiliko net so
vietų laikraščiai, kurie, pranešdami tų šiurpią žinią, be 
niekur nieko padarė išvadą: būtent, kad toji žmogžu
dystė esanti susieta su moraliniu krašto politikos nuo
smukiu! ( . ■

Tai, žinoma, labai pigus ir niekuo nepagrįstas aiš- 
kinimas. Ką bendro turi krašto politika su tuo', kas vyk-Į 
sta (ir kas vyko) angliakasių unijoje, kurios reikalus 
menamai tvarko pačių unijos narių išrinkta vadovybė?

Jei unijoje dėl vadovybės pasireiškia kova, tai kraš-i 
to valdžios politika čia yra niekuo dėta. Kova dėl vado
vybės juk labai aštrioje formoje prieš kelius metus pasi
reiškė sunkvežimių šoferių unijoje. Į tos unijos reikalus | 
valdžia įsimaišė tik tada, kai unijos.vadovybėje buvo su
sekta korupcija. To įsimaišymo pasekmė buvo ta, kad j 
unijos prezidentas James Hoffa atsidūrė teisme ir buvo 
keliems metams pasiųstas į kalėjimą.

Kaip Hoffa jautėsi savo rūšies caruku sunkvežimių

dėjo vesti smarkiai atakuodamas Boyle ir kaltindamas jį nebuvo apiplėšimas, nes nebuvo paliesti nei pinigai, nei 
korupcija bei unijos nugyvendinimu. ' kiti namuose buvę vertingi daiktai. Visas reikalas yra

Iš tiesų angliakasių unija dabar yra tik šešėlis tos'policijos ir Federalinio investigacijos biuro aiškinamas.
galingos unijos, kuri palyginti nelabai seniai vaidino ne- Reikia tikėtis, kad tiems saugumo organams pavyks su- 
paprastai svarbų vaidmenį darbininkų judėjime. Savo' rasti kaltininkus.
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Pinigus reikia siųsti pašto Mone>

ALEKSANDRAS STULGINSKIS
P. Stravinsko paskaitcį, skaityta Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro 1969.XII.7 suruoštoj akademijoj

(Tęsinys 6)
C, ĮsisavintLnos idėjos

Pažinę Aleksandro Stulgins
kio gražiąsias idėjas, turėtume 
įsisavinti jas.

Kai kurios jo idėjos gal yra 
priimtinos tik jo pasaulėžvalgi- 
nės ar politinės grupės žmo
noms, bet daug jų yra ir bendrų 
visiems lietuviams.

Bandysiu čia pateikti bent 
vieną kitą sugestiją,, kaip tu
rėtume Aleksandro Stulginskio 
principus ir idėjas pritaikyti mū
sų dabartiniame gyvenime, kaip 
turėtume gyventi ir dirbti, sek
dami Aleksandrą Stulginskį.

I. Pirmiausia, būkime idėjos 
žmonės, koks buvo ir Aleksand
ras Stulginskis.

Gyvename žmonijos sumate
rialėjimo, idėjinio pasimetimo, 
to, anot Herman Rauschning, 
delirium amžių.

Tas sumaterialėjimas, epikū
rizmas (tik gyvenimo patogu
mų, smagumų ieškojimas) reiš
kiasi ypač gi Amerikoje, mūsų 
gyvenamajame krašte. Mate
rializmo kirminas graužia ypač

laiku ji priskaitė apie 600,000 su viršum narių, šiandien 
ji beturi apie 200,000 narių, kurių beveik pusę sudaro 
pensininkai!

Rinkiminė kampanija pasižymėjo nepaprastu šiurk
štumu, aistringumu, nesiskaitymu su žodžiais bei kalti
nimų teisingumu. Boyle, įtūžęs ant Yablonskio, pavadi
no jį išdaviku ir iškėlė aikštėn jo .menamus jaunystės 
nusikaltimus. ’

Kai rinkimai pasibaigė ir balsai buvo suskaityti, tai 
rezultatas buvo tokis: Boyle gavo apie 81,000 balsų, o 
Yablonski — 45,500 su viršum. Yablonski ir jo šalininkai 
tuoj pareikalavo, kad būtų pagal Landrum - Griffino
aktą pravestas tyrinėjimas, nes, esą, balsavimuose bu
vę padaryta daug suktybių. Tuo pačiu metu buvo daro 
mi žygiai byloms užvesti.

Kaip matote, ir po angliakasių unijds prezidento rin
kimų pasiliko labai įkaitusi atmosfera. (Kaltinimai vienų 
ir antrų nepasiliovė. Ir kai tekioje įkaitusioje atmosfe
roje įvyko baisi žmogžudystė — nužudymas Yablonskio, 
i jo žmonos ir dukters netoli Clarksville (Ra?ih — tai nie- 
! ko nuostabaus, kad pradėta daryti visokiausi spėliojimai 
bei įtarinėjimai. Yablonskio sūnūs, pavyzdžiui, tiesiog 
sako, jog tai “profesionališkų žmogžudžių” darbas. Tuo 
lyg metamas šešėlis ant tų, prieš kuriuos Yablonski vedė 

!k°vų-
Tačiau nedera daryti betkokias išvadas bei įtarinė- 

i jimus, kurie nėra faktais paremti. Kol kas tikrai yra ži
noma tik tiek, kad tų siaubingų žmogžudžių motyvas

| gi mūsų jaunuomenę. Dėl to jos \ 
i ir mūsų idėjiniuose darbuose, 
; visuomeninėje veikloje mes labai 
pasigendame.

Mūsų pareiga grąžinti mūsų 
jaunuomenę j idėjos kelią; ant
raip, ji žus ne tik mūsų tau
tai, bet ir Amerikai, kartu ir 
visai žmonijai.

Todėl visi, vyresnieji ir jau
nieji, įsisavininkime Aleksan
dro Stulginskio idėjiškumą!

II. Ugdykime mūsuose visuo
meniškumo dvasią.

Mūsų turimos gražios idėjos 
tegul išsilieja realybėje mūsų 
gyvybinė energija, tepasireiš
kia jos mūsų plačia visuomeni
ne veikla, visose mūsų viešojo 
gyvenimo srityse.

Jūs, kurie lankote viešuosius
susirinkimus, užpildote sales 
(kaip ir dabar, va, taip gražiai 
užpildėte šią . salę, minėdami 
Aleksandrą Stulginskį)', nerei
kalingi mano parapginimo būti 
visuumeniškais><Bet yra pasy
vioji visuom^ės dalis, kurią 
reikia išvesti į visuomeninio 
darbu lauką; reikia pasyviuos- 

sius užds^ti ir 
visuomeniškai veikliais

Žinoma, abstrakčią žodžią 
(kuriais ir aš pats čia gal kal
bu) neužtenka. Reikia šią mū
są visuomenės pasyvumo reiš
kinį ramiai ir giliai studijuoti. 
Reikia aiškinti šios ligos prie
žastis ir po to jas planingai, si
stemingai šalinti, tą pasyvumu 
ligą gydyti. Tai mūsą aktyvio
sios visuomenes (Mūs^ą veikėją 
ir ją centrą) uždavinys.

III. Mylėkime žmogą krikš
čioniškąja artimo meilė, kaip jį 
irgi mylėjo Aleksandras Stul
ginskis.

Meilė žmogui betgi nereiškia 
meilės jo klaidoms. Su klaida 
visur ir /visada kovokime, ne
žiūrint kas bebūtą josios auto
riai, net ir tada, kai klaidą daro 
mūsų idėjos draugai, vad. “sa
vieji”.

Su klystančiais, netgi ir su 
piktaisiais (pvz. su komunis
tais) kovokime tegul ir stipriais, 
bet vis tiek teisingais ginklais, 
niekur nevartodami melo (net 
ir humoristikoje), demagogijos 
ir pan.

IV. Būkime su visais teisin
gi, ne tik su savo idėjos drau
gais, bet ir su savo idėjiniais 
priešininkais, net su idėjiniais 
?antpuoliais ? Pastebėję kokį 
neteisingumą, daromą tegul ir 
mūsą priešui (asmeniškam ar 
idėjiniam), nesidžiaukime tuo, 
o ginkime neteisės paliestąjį, net 
tą savo priešą. Taip gi daryda
vo ir Aleksandras Stulginskis.

V. Būkime principo žmonės. 
Principu laikykimės visur ir vi
sada, net ten ir tada, kur ir ka
da galime susilaukti dėl to ko
kią nesmagumų.

Pažinę tai, kas gera ir tei
singa, atsistokime gėrio pusė
je; nedarykime to, kas bloga, 
ką teisia mūsų sąžinė. Gėrio 
pažinimas įpareigoja mus sto
vėti jo pusėje, antraip būsime 
kartu su nuodėme nuteisti mūsą 
sąžinės. Gi teisingai sakoma, 
kad su pažinimu gėrio ir blo
gio atėjo Į pasaulį ir nuodėmė, 
o su nuodėme ir jos teisėjas są
žinė.

Alfred Adler teisingai sako, 
kad daugiui yra lengviau dėl pi
nigų kovoti, negu pagal princi
pus gyventi, bet taip daryti yra 
veidmainystė. Todėl principus 
ne tik skelbkime, ne tik dėl jų ko
vokime, bet ir pagal juos gyven
kime, kaip tą darė ir Aleksan
dras Stulginskis.

VI. Būkime tolerantai kitaip 
tikintiems ar ir visai netikin
tiems, kitaip galvojantiems ar 
kitaip problemas sprendžian
tiems žmonėms.

Tolerancijos dvasioje aiškin- 
kimės visus mūsų nesusiprati
mus, presumuodami savo prie-

rHDCijH tciškim kit
jų žmogui; reiškia pripaž 
jam laisvės ir teisės turėti 
įsitikinimus savo princip 
idėjas, taip pat ir pripaž 
jam teisės į akciją savo 
principus gyvendinti ir sav 
jas skleisti.

VTL Būkime tiesaus būdo, koks 
buvo ir Aleksandras Stulginskts.

Tiesą liudykime drąsiai ir vi
sur, ypač spaudoje, kuri gi yra 
tiesos ginklas kovoje su netei
sybe, su blogiu. Jei betgi kar
tais tam ar kitam mūsų pasitai- ( 
ko suklysti, turėkime drąsos sa- 
vo klaidą pripažinti ir pakanka- I 
mai valios nuo jos atsiriboti,! 
atsistoti paaiškėjusios tiesos' 
pusėje. Argi ne taip darė Alek- j 
Sandras Stulginskis?!

Iš antros betgi pusės, jei kas ■ 
mūsų padaro kokią didelę (jį j 
labai kompromituojančią) klai
dą, tai kelkime ją aikštėn, smer
kime ją, bet nereikalaukime, 
kad pats tos klaidos autorius 
save apsikaltintų. To nereikalau
ja nei teismas iš kaltinamųjų 
suolan pasodintų nusikaltėlių 
(kaltinamųjų). Nemo se accu- 
sare debet nisi coram Dea (nie
kas neprivalo save apsikaltinti, 
nebent tik prieš Di&vą).

VIIL Būkime rimti, svarsty
dami rimtas problemas, kaip 
pvz., Lietuvos laisvinimo ir ki
tas.

Apie rimtus dalykus kalbėki
me rimtai. Nevartokime leng
vos, mažavertės propagandos, 
demagogijos, ypač gi savo spau
doje. Mūsų humanistika tebū
na gyva, net ir, kur reikia, stip
ri, bet neprofanuojanti idėjų, 
kovojanti tik su blogiu.

IX. Praplėskime savo protus, 
būkime eruditai, koks ir Stul
ginskis buvo.

Tebūnie tokie visi mūsų po
litikos veikėjai. Svarstydami 
teisines Lietuvos laisvinimo ar 
kitas pan. problemas, vadovau
kimės teisės pagrindais. Su tei
sės pagrindais' gali kiekvienas 
susipažinti, netgi ir be augšto- 
sios mokyklos, skaitydamas tei
sės knygas. Su jais taip gi susi
pažino ir Aleksandras Stulgins
kis, prisidėjęs net prie mūsų 
legisliacinės kūrybos, būdamas 
augštose valstybės valdžios vyk
dymo pareigose.

X. Esame krikščioniškosios 
kultūros žmonės, todėl ir reiški- 
mės sava krikščioniškąja kul
tūra, kaip ja reiškėsi Aleksan
dras Stulginskis.

Aibany, N. Y. automobilistas bandė 
senoviškų būdu ištraukti savo autot* 
mobilį sniego pusnies, tačiau pa
veiksle matomas arkliukas neįstengė 

to padaryti.

Gi mes priklausome krikščio
niškajam pasauliui, vedančiam 
žūtbūtinę kovą su antikrikščio- 
niškuoju su bedieviškuoju ko
munizmu.

Praktikuokime gražias krikš
čioniškąsias tradicijas savo pri
vatiniame gyvenime, savo šei
mose, taip pat ir viešajame gy
venime.

Tos gražiosios krikščioniško
sios tradicijos, krikščioniškojo 
gyvenimo stilius ir principai, 
manding, priimtini mums vi
siems, ne tik tikintiesiems, bet 
ir netikintiesiems. Krikščioniš
kojo gyvenimo įstatymą vieni 
galime laikyti Dievo įstatymu 
(lex Dei), o kiti jį galime lai
kyti sveikos žmogaus prigim-
ties, pačios gamtos Įstatymu 
(iex naturde), kuris derinasi ir 
su sveiku žmogaus protu. Svar
bu, kad visi jo laikytumės, pa
gal jį gyventume.

Kada taip galvosime ir jau
sime; kada bendraisiais krikščio
niškosios moralės principais 
(kartu ir pagal gamtos Įstaty
mą) gyvensime, tada ir mūsų 
lietuviškoji bendruomenė bus 
stipri, nepalaužiama jokių pavo
jų iš oro, taip pat ir nepaveikia
ma blogųjų įtakų iš vidaus.

Tokios mūsų lietuviškosios 
! bendruomenės norėjo ir Alek
sandras Stulginskis,, tas. vyras 
iŠ mūsų/tautos elito, kūręs. ir 
mūsuose skleidęs gražiąsias kil- 
niąsias idėjas.

Nusilenkime Aleksandrui Stul
ginskiui. Įsisavinkime jo idėjas.

(Pabaiga)

HAUIIENAS

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS

J)ONELAIČIO LIETUVA 
XX-me AMŽIUJE

IV Dalis

PAKLYDIMŲ RAISTAS
Jo vaikystės dienose, Augustui žukai- 

čiui iš Būjdųpėnų kaimo, lygiai kaip ir 
daugumai^gyventojų iš Katniavos. Kidelių 
ir kitų tos *pusės apylinkių. Paklydimų 
raistas atrodė toks gūdus, jog pavieniai 
žmonės bijodavo Į ji įeiti, kad nepasiklys
tų ir nepražūtų jo klampynėse. Tų apylin
kių gyventojai nė nežinojo, kaip .platus ir 
ilgas tas raistas yra, ir ar jis iš viso kur 
nors baigiasi. Mat. tie kaimai buvo kiek 
atokiau nuo to raisto, žmonės iš tų apylin
kių mažai turėjo reikalų jame, o kas ma
žai pažįstama, tas ir atrodo paslaptinga.

Kitos nuomonės apie Paklydimų raistą 
buvo Juodgalių kaimo gyventojai, užaugę 
pačioje Paklydimų raisto pašonėje. Jiems 
raistas buvo gerai pažįstamas, tarytum, 
būtų jų sodybų pakluonės ir nekėlė tokių 
gūdžių ispūdžiu. kokius turėjo susidarę to
liau nuo raišti, esančių kaimų gyventojai.

Juodgalių kaimas, paskutiniu metu vo
kiečių perkrikštvtas į Grūnhaus, buvo jau 
Gumbinės apskrities ribose. Keliaujant 
Gumbinės - Staluprnų geležinkelio ruožu 
ir norint aplankyti Juodgalių kaimą bei
pasiekti Paklydimų raistą, yra geriausia 
išlipti Trakėnų geležinkelio stoty. Iš čia 
laukų keliukas veda pro Panlydimų dvaro

parką i Juodgalių kaimą. prisiglaudusį
prie tankaus miško pačiame Paklydimų 
raisto pakrašty. Kaimo sodybos, pasislė- 

. pusios senų liepų ir baltaiiemenių beržų 
pavėsy, iš visų pusių buvo apsuptos pla
čių Paklydimų ir Kalpokų dvarų laukų, 
taip pat atsiremiančių i didžiulį Paklydi
mų mišką ir raistą.

Juodgalių kaimo vaikams Paklydimų 
miškas ir raistas, bei kaimo-apylinkių lau
kai buvo užburta pasakų karalystė. Nors 
ir bu\o draudžiama, jie vis tik dažnai iš- 
braidydavo mūru stovinčių • rugių laukus, 
kurie jų vaizduteje atrodydavo paslaptin
gomis stepėmis ar savanomis, su jose be
sislapstančiais indėnų drąsuoliais kariais.

Iš raisto ir durpyno per Kalpokų dvaro 
laukus iškastuose nusausinimo griovius te
kąs vanduo buvo drumzlinas ir parudavęs 
nuo durpių, bet kaimo vaikai jame mau
dydavosi ir braidydavo su didžiausiu ma- 

i lonumu ir pasitenkinimu, o Pliuškės (Plus- 
chke) upokšnio pakrantėse jie prisirink-
davo prinokusių laukinių kriaušių bei pri
siskindavo skanių riešutų ten augančių laz
dynų krūmuose.:

čia pat buvo ir miškas su Įvairiausių 
samanų kiminų paklote, savo tankiais 
krūmynais. Raisto durpyne buvo daug ap
leistų ir krūmais apžėlusiu duobių, iš ku
rių kada tai buvo iškastos durpės, čia tai 
vaikai galėjo iki soties nedraudžiamai 
žaisti, klydinėti ir slapstytis, čia buvo kuo 
ir alkį nuraminti. Raiste vešliai derėjo gir-
tuoklės (Vacciniuin uliginosum) ir kaimo 
gyventojai prisirinkdavo jų pilnus kibirus. 
Iš jų išvirta uogienė buvo naudojama pa-

: dažu prie blynų. Miškas buvo turtingas ir 
skaniai kvepiančiomis žemuogėmis, avie
tėmis, gi raistvne driekėsi ištisi brukny
nų patalai,

Per žiemą Paklydimų raiste paprastai 
viešpataudavo nedrumsčiama tyla ir ra
mybė. Bet vėlyvą pavasarį, kada per sa
manynus būdavo galima jau braidyti ba
somis, durpyne prasidėdavo darbai. Visi 
Juodgalių kaimo gyventojai išvykdavo Į 
raistą durpių kasti. Kiekviena šeima tu
rėjo paskirą durpyno sklypą. Tą sklypą iš 
pradžių reikėdavo nuvalyti nuo sukeroju
sių krūmų ir aplyginti. Vyrai kasdavo dur
pes, gi/moterys ir vyresnieji vaikai krau
davo jas Į karučius ir išvežę ant lygios vie
tos išdėliodavo.

Viršutinis durpyno sluogsnis, sumišęs 
su samanomis, buvo mažai vertingas. Jis 
būdavo nukasamas durpių kastuvais, pa
darytais iš medžio ir apkaltais skarda, kad 
būtų patvaresni. Kastuvu iškasti durpių 
luitai buvo vienodo dydžio. Šio viršutinio
jo sluogsnio durpės greit sudegdavo ir to
dėl buvo vartojamos tik valgio virimui. 
Kur kas vertesnės buvo gilesnių sluogsnių 
minkytos arba mintinės durpės. Iškastos 
jos būdavo suverčiamos Į dideles krūvas, 
apliejamos vandeniu ir tada visa Seimo 
jas kojomis minkydavo kol durpės pavirs
davo i košę. Durpes gerai išminkius, jos 
išklojamos ežiomis ir supiaustomos į gaba
lus durpių peilio pagalba. Po kelių dienų 
tos durpių plytos pradedamos krauti i stir
tas, paliekamos jose iki vidurvasario, o 

i tada vežamos Į namus. Šios durpių plytos, 
juodos kaip anglis ir sukietėjusios i akme

ni, būdavo naudojamos namų šildymui ir 
pečių kūrenimui duoną kepant.

Viena vasara pakeisdavo kitą, bet gy
venimas tekėjo ta pačia vaga šiame ramia
me, tarytum nuo pasaulio izoliuotame 
kampely. Ta pati tyla ir ramybė viešpata
vo ir 1944 metų vasarą, užklydus i Juod
galvių kaimo kapinaites, nors kur tai iš to
lo jau atplaukdavo nerimą širdy sukelią iš 
lėto artėjančio fronto atgarsiai, girdimi 
lyg tolimo griaustinio dundesys.

LIETUVOS PASIENY TARP EITKŪNŲ 
IR VIŠTYČIO EŽERO

Savo pasakojimais knygos “Pajūriais, 
pamariais” autorius Alfonsas Nevardaus- 
kas labai vaizdžiai atkuria patirtus iš
gyvenimus Nemuno deltos ir Kuršių Už
mario pasieny, daug kuo skirtingus nuo 
gyvenimo sąlygų krašto viduje, čia yra su
koncentruota sienos apsaugos tarnyba, 
muitinės, sienos pereinamieji punktai. 
Pasienio gyventojai dažnai turi visokių 
reikalų, reikaliukų tiek vienoje, dek kito
je valstybinės sienos pusėje, todėl jie galė
jo naudotis mažojo pasienio susisiekimo 
privilegijomis ir trumpam laikui pabuvoti 
kitoje sienos pusėje. Panemunių ir Suval
kijos sričių ūkininkai turėjo ir plačiai pa
sklidusius gimines abiejuose sienos pusėse, 
su kuriais palaikydavo tamprius giminys
tės ryšius vieni pas kitus apsilankydami ir 
svečiuodamiesi.

Lietuvos pusės pasienio ruožas tarp 
Eitkūnų ir Vištyčio ežero yra gana išsa
miai aprašytas Mūsų Lietuvos III tome, 

379 - 400 pp. Lietuvos pusėje apie Kybar
tus, prie pat sienos yra Sakalupio dvaras, 
Stanaičiai, Bajorai ir kiti kaimai, gi kitoje 
sienos pusėje yra Stalupėnų apskrities Žy- 
gupėnų, Gudvaičių, Laukių, Radžiu, Va- 
belių, Užnagių ir Plimbalių kaimai su Bil- 
viečių bažnytkaimiu.

Toliau i pietus nuo Kybartų ir Eitkūnų, 
Lietuvos pusėje mes turime pačiame pa
sienyje Daugėlaičių kaimą, Kybeikių dva
rą, Remeikius, Matlaukį, Kurpikus, Kaupiš
kius, GalkiemĮ, Antavilius ir Totorkiemį. 
Kitoje sienos pusėje yra Lengvėnai, šlei- 
viąi, Romeikiai, Pilupėnai, Lankupėnai 
ir Tašiečiai. Jau Vištyčio ežero apylinkėse 
Lietuvos pusėje yra Reciūnai, Nebutinė
mis, gi už sienos yra Venclavičkiai, Nor- 
vidai ir Sudeikiai.

Apimąs 1786 ha Aplotą ir nusitęsiąs iš 
šiaurės Į pietryčius apie aštuonis su puse 
kilometro, bei siekiąs iki keturių kilomet
rų pločio, Vištyčio ežeras yra dėmesio ver
tas ekskursijų objektas, mielai lankomas 
Mažosios Lietuvos gyventojų net ir iš toli
mesnių apylinkių. Iš Karaliaučiaus net 
specialios kelionės būdavo organizuoja
mos į Vištyčio ežerą ir Lietuvos pasienį. 
Miestiečius tokiose kelionėse viliojo neap
rėpiami pasėliais apsėtų dirvų plotai 
su viliojančių javų laukais, nusitęsiančiais 
iki pat horizonto, ganyklos su jose besiga
nančių juodmargių karvių kaimenėmi& 
Niekur čia vaizdo negadino rūkstančių fab
rikų kaminai, gi pakeles puošė čia rūpes
tingai susodintų berželių balti kamienai.

(Bus daugiau)
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G UŽ A US KŲ
BEVERLY HILLS GtLINYČI*

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834^

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. - 534-1220Ui tmei

ns

Y -

IEVAS IR SŪNŪS

Telef.: PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai, 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

miltcno

Im« ANNA BAU
■■ fili fi fi S CLfi ft fl

IR GERKLfiS LIG4
PRITAIKO AKINYl/O

2858 W. 63rd STRE
Ofho telef.: PRmpect
Reod. telef.: WAlbrook

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto.
nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč,. uždaryta.
Ligonius ppriima tik susita

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

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal cnsitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

veiKsm^ — 
saros vėjas”. Si 
gastroliavo Toror 
rines ir du kartu Hamiltone. To
ronte, Prisikėlimo parapijos sa
lėje negalėjo sutilpti žmonės, no
rėję ši vaidinimą pamatyti. St. 
Catharines per .Jonines taip pat 
buvo pilna salė žiūrovų. Ketvir
tą kartą šis veikalas buvo pa
statytas Hamiltone, Tautos 
Fondo parengime, praeitų me
tų lapkričio 29 d. Nežiūrint, kad 
“žydintis vasaros vėjas” arti
mose kolonijose jau buvo staty
tas keturis kartus, bet vis susi
laukia daug lankytojų. Dalis at
vyksta ir iš tolimesnių apylin
kių.

Veikalo pastatymui dirba šie 
menininkai: chorui vadovauja 
muzikas A. Paulionis, tautinių

lui vth aide* 
lis įnašas mūsų išsilaikome sa
vo tautiniuose rėmuose. Be to, 
gautas pelnas panaudojamas 
Lietuvos laisvės reikalams. Tau
tos Fondo parengime gauta apie 
$400 pelno.

Tautos fondas pas mus yra 
išvystęs didelę veiklą. Iš T. F. 
vicepirmininko O. Stasiulio te
ko patirti, kad šiais metais Tau
tos Fondas surinko rekordinę 
sumą tautos reikalams. Stasiu- 
lis dirba pats ir įtraukia į lie
tuvišką veiklą ir savo dukrą. 
Veikėjų lietuvių vaikai nesiša- 
lina nuo lietuviškos veiklos.

REMKITiT TUOS BIZNIERIŲ?
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”■

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS ALERGIJA
2751 WEST 51st STREET

Valandos: antraštiniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 v. p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st STREET

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

šeštad. 10—2 vai.

P. ŠILEIKIS. 0. P. / 
ORTHOPEDAS-PROTEZIST^S 

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

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

Tetef.: P Respect 6-5084

Apdraustas perkraustymas 
iš Įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place

Tel.: FRontier 6-1882

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

PERKRAUSTYMA1

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 W. 63rd STREET 

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

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

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

yfis© tel.; HE 4-1818 arba Ržz 7-9700 
’pzidenciįos: PR 6-9801

DR L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC- 
^454 WEST 71st STREET 

nėmimo vai.: nuo 9—11 vai. ryto ir 
įuo 4—8 vai. po pietų. Šestad. nuo 

9:00^=2^QO p. p.
Trečiadieniaisvždaryta.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

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

SLA 72 kuopa
SLA 72 kuopa 1970 metams 

išsirinko naują valdybą. Išrink
ta: J. šarapnickis — pirminin
kas, V. Bagdonas — vicep., A. 
Kaušpėdą — iždininkas, S. Pili
pavičius — sekretorius, J. Ba
joraitis ir I. Varnas — iždo glo
bėjai, V. Burdinavičienė ir M. 
Ragauskas — ligonių lankytojai.

Į SLA Pildomąją Tarybą kan
didatų nominavimas vyko drau
giškoje nuotaikoje. Į Pildomą
ją Tarybą gautas pavienis re
komendavimas A. Sukausko, 
kandidatuojančio Į iždo globė
jus.

Kuopos pirmininkas J. šarap- 
nickas narius supažindino su Ba- 
tuno veikla, šį klausimą išdis
kutavus prieita išvada, kad Lie
tuvos labui Batun dirba svar
bų darbą. Kuopa nutarė įs
toti į Batun nariu su $10 me
tinio mokesčio. Kad visos SLA 
kuopos su $10 įstotų nariais, tai 
Batuno veiklai būtų didelė para
ma.

Susirinkimas įvyko Pulinaus- 
kų patalpose. Po susirinkimo bu
vo kavutė ir ponų Pulianauskų 
pagerbimaš, jų naujų namų įsi
gijimo proga. Vaišių metu pir
mininkas apibūdino Pulinauskų 
nuopelnus SLA kuopai ir padė
kojo už. leidimą pasinaudoti jų 
patalpomis šioms vaišėms. E. 
Bajoraitienė visų vardu įteikė 
sieninį laikrodį. Tai buvo visų 
bendra dovana. Z. Pulianauskas 
padėkojo už dovaną ir priminė, 
kad SLA reikalams ir ateityje 
leis pasinaudoti savo patalpo
mis.

Susirinkimas ir vaišės praėjo 
nuoširdžioje nuotaikoje.

J. šarapnickas

Prižiūrint graiku sentikių vienuoliui, skulptoriai iškala naujus bi
zantiškus motyvus šv. Kapo bažnyčioje, Jeruzalėje, kurioje pradėti 

dideli remonto darbai.

mas daug geriau ir ilgiau išlai
ko, negu plikas”.

Aną vakarą Joniškiečių Klu
bo valdybos ir revizijos komi
sijos turėjome knygų patikri
nimo susirinkimą 
mininkės Julytės 
namuose. Ten ne 
gražiai atlikta, iš 
rodė, kad klubas labai gerai'siskundė, kad jis buvo keletą 
gyvuoja, bet'buvome ir drau-'valandų kalintas kambaryje 

surištomis rankomis ir nustum-j 
tas laiptais žemyn, paskui au
tomobiliu nuvežtas prie 60 ir 
Union Avė., kur Jennings ir Cog: 
well, jo kankintojai rengėsi jį’ 
nušauti, tačiau Harris spėjęs pa-1 

egzekutoriai

reiškia, jog norint iki teismo 
būti laisvėje reikia užstato gry
nais pinigais įmokėti $750. Nie
ko netrukus keli gaujos nariai 
atvyko atsinešdami $8,000; tai 
yra 8 šimtines ir sumokėję For
tą išvadavo. Jo teismas turi bū
ti vasario 5 d.

klubo pir-
Sačauskas 

tik darbas 
kurio pasi-j Sumuštasis Willie Harris pa- 

rfArfii ^i'sL’iindp tiq Liix’n Volntn

giškos šeimini akės, šauniai pa
vaišinti.

Kitas, Našliu ir Našliukių 
Draugiško Klubo valdybos ir 
revizijos komisija knygas pa
tikrinti susirinko sausio 4 d., 
klubo pirmininkės Marytės Ne-'čiupti šautuvą ii 
beriezos narųuose. čia sąskai- pabėgę, 
tas tiksliai suvedus, surasta,! 
kad klubas stiprus finansiškai 
ir turi daug narių, kurių dau
gumą sudaro visokio amžiaus 
moterys. Sąskaitų darbą už
baigus vyko linksmos vaišės, 
prie gardžiais valgiais ir gėri
mais apkrauto stalo. Mūsų 
draugiškoji šeimininkė Marytė 
su pagelbininkėmis, dar vis 
naujus skanumynus nešė ant 
stalo. Taigį turėjome progos 
smagiai pasisvečiuoti ir apie 
daug ką pasikalbėti.

Klubo metinis susirinkimas 
įvyks šiandien, sausio 9 d., 
Hollywood salėje 2417 W. 43 
St. Nariai prašomi gausiai su
sirinkti ir aptarti svarbiausius

Ieškomas žydų rabinas 
talkininkavęs abortams
Michigan© ir Chicagos poli

cija laukia žydų rabino Max 
Tick tin, 47 m., kurs yra Chica
gos universiteto B’rith Hillel 
fundacijos direktorius, bet 
šiuo metu su grupe kitų rabinų j 
lankosi Jeruzalėje ir grįš sausio 
15.

Rabinas Ticktin esąs narys 
žydų ir protestonų kunigų gru
pės, pasivadinusios 
patariamoji 
problemoms”.
rinčioms gimdyti 
si daktarus kitose 
užsieniuose, kur

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

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

7159 So. MAPLEWOOD A*'*
CHICAGO, ILL. 6062£

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
relet: GRovehill 6-2345-6

Laidotuvių Direktoriai

1410 So. 50th Avė., (>icen
Telef. TOwnhall 3-2108-9

IRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
MKŠT? TliTOMOBILlAMS PASTATYTI

IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠDAIGASENI A ('SI A

AIR-^ONDinONED KOPLYČIOS
TRYS MODERNIŠKOS

VIETA

REpubūc 7-8609 REpublic 7-8631

DOVYDAS P GAIDAS GERAID6S f DAIIKII

"Kunigi] 
tarnybą nėštumo 

grupė neno- 
nurodydavu- 
valstybėse ir 
galima pasi-

HERMITAGE AVENIU
YArds 7-174] 1742

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LIONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tei. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

A FOREST’S FUTURE
IS IN YOUR HANDS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

and all oar wildlife depend on 
you to help prevent 

iorest fires. So please follow 
Smokey’s ABCc Always 

hold matches till cold. Be sure

them again. Crash all 
smokes dead oat.

Pkase! Only yog camDR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

1605-07
Tei.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

Telefonas LAfayette <-0440
reikalus. Susirinkimo pradžia į daryh aborfus

! Kalbamasis rabinas savo pa- 
Įcientes nurodydavęs i Royal
j Oak, Mich., kur vienas dakta- 
ras su žmona laiką 7 lovų ligo- 

f j nine ir atlikdave operacijas už 
’r $500.

8. vai. vakare. A. Jūsas MODERMšhOs

ORGANIZACIJŲ 
DARBYMETIS '

Priešmetiniai susirinkimai 
bei valdybų rinkimai jau pra
ėjo gruodžio mėnesį. Dabar 
vyksta dar svarbesni metiniai 
susirinkimai, nes didžiuma 
organizacijii laikosi principo, 
kad metinių susirinkimų nuta
rimai yra lygūs konstitucijai. 
Jie įrašomi protokolų knygon 
ir būna pildomi kaip pavaduo
tojai nuostatų. Taip pat šiuo 

I laikotarpiu vyksta organizaci
jų revizijų komisijų metiniai 
knygų' patikrinimai, iš kurių 
apyskaitų aiškiai sužinome 
bendrą organizacijų stovį, kas 
gero nuveikta per praeitus 1969 
metus ir kokios darbo perspek
tyvos numatyta šiais naujais 
metais. Laikas greit bėga. Pa
si jusime, kad jau, pamiršus 
parengimus, reikia važiuoti į 
piknikus ar vasaros atostogų. 
Todėl turime būti pasiruošę 
vienus darbus užbaigus pradė
ti kitus, jeigu norime savas or
ganizacijas išlaikyti pilnoj auk
štumoj.

Valdybų rinkimuose mažai 
kas pasikeitė. Pasikeitė tik Chi
cagos Lietuvių Suvalkiečių 
draugijoje, Amerikos Lietuvių 
Piliečių Pašalpos Klube. Joniš
kiečių Labdarybės ir Kultūros 
Klube. Eržvilko Draugiškame 
Klube ir kai kur kitur. Daugu
moje organizacijų pasiliko tos 

'pačios senos valdybos. Pasak 
'to posakio: “Senas apžėlęs kcl- nustatė

TIKRA ŽIEMA
Kelinta diena kai ir Chica-Į 

goję nusistovėjo tikra žiema iri 
nemano atleisti, temperatū
roms dieną - naktį šūkaliojan
tis aplink nulį.

Oficialiu oro biuro praneši
mu, trečiadienio vakarą sau
sio 7-d. 6 vai. popiet tempera
tūra Ghicagoje prie Midway 
buvo 12 laipsniii žemiau nulio. 
Ketvirtadienio rytą 8 vai. tem
peratūra prie Universal Sa
vings, 18 ir Halsted gatvių 
kampe rodė lygiai 0. bet ašt
rus, smarkokas vakarinis vėjas 
veikė taip, lyg temperatūra 
būtų 30 žemiau nulio.

Tuo pačiu metu kitur buvo 
tokios temperatūros: Bockfor- 
de. III., Clevelande, Ohio. Mil
waukee. M is., -10; Duluth, St. 
Paul, Mian, -l^; Indianapolis. 
Ind. -17.

Šilčiau buvo Kanadoje, pav. 
Montreal -1. Toronto plus 6, 
Winnipeg -’3. tik

Šilčiausia buvo
Anchorage tik -5 ir
-16.

— Kelei- -JACKSONVILLE. ■ 
vinio lėktuvo kapitonas, sužino
jęs, kad vienas keleivis su pei
liu grasina lėktuvo patarnauto
jai ir reikalauja vežti jį į Švei
cariją, nusileisdamas taip stai
giai sustojo, kad piratas prara
do lygsvarą ir trys .vyrai jį nu
ginklavo. Paaiškėjo, kad pira
tas yra jugoslavas iš Waukega- 
no, III. Jis pernai buvo suimtas 
už grasinimą nužudyti preziden
tą Nixoną.

Susirinkimy ir parengimu

Edmonton

Aliaskoje:
Fairbanks

PINIGUGAUJOS TURI
šio mėnesio pradžioje poli

cija suėmė juodžių paauglių 
Stone Nation gaujos vadeivą 
Jeff Fortą, kaltinama mušus 
ir kankinus gaujos drausmei 
nusikaltusį kitą gaujos narį. 
Ulinojaus aukšč. teismo teisė
jas Tbomas Kluczvnski jam 

875,000 užstatą, kas

II

I

I 
I 
I
I * 
|
I

— Chicagos Lietuvių Našlių, Naš- 
liukių Draugiško Klubo metinis susi
rinkimas Įvyks sausio 9 d., penktadie
nį, 8 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 West 43rd St. Visi nariai ir na
rės kviečiami gausiai susirinkti, nes 
bus pateikti visų praeitų metu finan
siniai ir kiti raportai. Po susirinkimo 
Įvyks draugiškas pobūvis su vaišėmis 
ir šokiais, grojant G. Joniko orkest
rui.

M. Urbelis, rast.

— SLA 260 kuopos narių metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, sausio 
11 d. 2:30 vai. po pietų, 2549 W. 71st 
St., Chicago. Kviečiam narius atvyk
ti, nes valdybA pateiks metinius m-! 
portus, o po susirinkimo i vyks narių 

.pobūvis. Valdyba
t -----------

— Lietuvių Moterų Draugijos Ap
švietė metinis susirinkimas Įvyks sek
madienį, sausio 11 diena 1:00 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Narės malonėkite atsilan
kyti ir jau laikas užsimokėti savo 
duokles. Susirinkime išgirsite rapor
tus ir aptarsite bėgančius draugijom 
reikalus, kurių yra daug. Po susirir - 
kimo vaišės.

Rožė Oidžgaiviene, rast.

1 
1 
N v
į

Cnicagos
Lietuviu
Laidotuviu
Direktorių
Associacijos

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

BUTKUS O

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
' ’ (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuhlu 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE ' Virginia 7-3672

i

ANTANAS M
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y irds 7-340!

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: V Ards 7-l91>

GEORGE F. RUDMLN
1319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

***MMWBi

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI -
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NETURĖSI PINIGŲ -
nebūsi sutuoktas, pakrikštytas, palaidotas

Ak, ir vėl nauji nuotykiai sacinga žinia, pavadinta “Pa- 
garsiausioje lietuvių kolonijų- rapijonas”v šią žinią, netaisęs] 
je, Marquette Parke, Chicago-Į jos kalbos, čia ištisai cituoju:' 
je. Ir visas reikalas sukasi 
apie parapiją. Visi šaukiame, 
kad tik lietuviškoji parapija 
jjali visus jungti lietuviškiems 
^darbams, kad lietuviškoje pa
rapijoje plačios galimybės iš-

HELP WANT E: 
Dartetalnkv

HIM AM*1

baigtųs, silpnos sveikatos, vos Į 
{paeina. Žmona po sunkios ope
racijos vos iš lovos pakyla. 

iJuos lydėjo sunkios ligos, suė-j 
(dė ligoninės išteklius. Juodu
ribų, kai buvo pajėgūs, visų sa-

- jvo ilgų gy venimų buvo uolūs 
PAR^PIJONAS i katalikai, tūkstančiais auko-

_ .. . . . . Ijo bažnvčioms, vienuolvnams
Parapijonas yra tas kuris prisi-įjr ka(aiikiškoms draug’ijoins.
rašęs prie parapijos ir re- ^iandien be Hteku užmiršti 
mia savo parapija. Ats.lanky-L. kurjems yj j -
mas j bažnyčia, čia nere.s.aH skaito jie biulete.

laikyti hetiBwbę ir ta! yra įro-ĮKad esi parapijonas. Ateityje. |nvje paskelbtą žinią ir šluosto 
džiusi praeitis, ankstyvesnes; leijni neužsiregistruoti su Pa\aįaras sakvdainj.
lietuvių kartos. jrapija x »-—:

Keliais
ir Marquette Parko Gimimo šv. 
P. M. parapijos kleboną prel.
"V. Černauską kalbant apie lie- kyta lietuvių kalba ir su ko-j 
luvybės išlaikymo svarbą, net................................................
ragino tėvus budėti lietuviybės 
Išlaikymo sargyboje, pats di
džiavosi esąs lietuvis. Pripa
žinkime, kad klebono ir seselių kančio lietuvių kalbos. Berods, 
dėka parapijinėje 
sėkmingai veikia 
Parko lituanistikos 
kasdien reguliariai 
mokas.

Bet šalia viso to, 
siu pragiedrulių, daug esamaĮbonas kitam kunigui? 
tamsių šešėlių ir prieštaravimų 
net paties klebono teigimams. 
Liko neišspręstas pirmosios ko
munijos lietuvių kalba klausi
mas. Neatlaidžiai tebevyksta 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinių 
problemų kova ir už tai didi 
dalis tenkanti prel. V. Černaus- 
kui.

Ir kai Į visa tai žvelgi ramiai, 
be pykčio, junti, kad čia trūks
ta tik geros valios. Jeigu šv. 
Kalėdų metu skelbiama Ramy
bė geros valios žmbnėms “že
mėje, tad kodėl tos geros va
lios neparodome žmogus žmo
gui, lietuvis lietuviui. Gerb. 
šios parapijos klebonas su visą 
savo asista susilauktų didelio 
respekto, jeigu parodytų tik 
mažą dalelę geros valios. Juk 
lietuviška parapija, parapijie
čiai lietuviai ar lietuviu kil
mės. Tad argi negalima rasti 
bendros kalbos, kada liečiami 
šventi kiekvieno lietuvio reika
lai. Pagalvokime naujuose me
tuose. Išspręskime visas ptti- 
blemas nuoširdžiai ir gera va
lia. Geros valios parodykime 
nuoširdžiuose pokalbiuose.

šalia anų problemų, gruo
džio mėn. 7 d. parapijos biule
tenyje skelbiama tiesiog sen-

neužsiregistruoti su pa-i *' -
prašome nekreiptis į*

atvejais teko girdėti del krikšto, vestuvių j tui-jnc ()
arba laidotuvlV aPC‘gy- 'nebepalaidos. O juk

Iš citatos matyti, kokia dar-tinę aukoję bažnyčiai, 
isinguinas? ...” 

kiomis klaidomis leidžiamas; c, ~ „,. ... , . , Skaudi tiesa. Kurlietuviškos parapijos biulete-i ] )s.,

“Iš kur da- 
jbar bemokėti mokesčius? Ne- 

numirsime — 
tiek esa- 
Kur tei-

teisi ngu-
Ar tokie patvarkymai ir

& r ? V M sankcijos neišvaro tikinčiųjų iš 
nei vieno lietuvio kunigo, nio- . v >. o * *• -. j bažnyčios? Ar jie artina prie

mokykloje i turime jų. Tad ką jie veikia ? 
Marquette | Atrodo, kad biuleteni redaguo-| 
mokykla, 

turinti pa-

šalia švie-

Kristaus? Pagalvokime, ką 
darome? Ir mokykimės iš Kris- 

icicui jcua8uv.|)aus g\venimo ir darbų. Mokv- 
augęs Kunigas, jeigu pamiršome, iš

naujo. To reikalauja žmogiš
ka prigimtis. Gi Marquette Par
ko lietuvių parapijoje kylan
čios problemos šių Naujųjų 
Metų sąvartoje turėtų būti iš
spręstos visiems lietuviams 
naudinga prasme.

ja čia gimęs ir 
kuriam, suprantama, labai 
sunku tą darbą atlikti. Tad ar 
negalėtų tą darbą pavesti kle-

Lietu- 
viškoje parapijoje su tokiu biu
leteniu rodytis tikrai gėda.

Paskelbtoje žinutėje pabrė
žiama, kas laikomas parapijie
čiu. Atseit, kas užsimoka mo
kesčius ir kas sekmadieni ati- Firminiai rinkimai 
duoda tam tikrą auką ir yra 
Įsiregistravęs Į parapijos kny- Pirminiai rinkimai yra labai 
gas tas yra parapijietis. Ir be svarbūs rinkimai politinėj par- 
aiškinimų aišku, kad sava pa- O tačiau palyginant ne- 
rapija turi rūpintis visi tikin-1 didelis skaičius asmenų teeina 
tieji parapijiečiai. Ką, manau, b® 
jie ir daro. Tik vieni užsiregis
truoja ^klebonijoje, kiti ne. 
Dauguma užsiregistravusių nau 
doja specialius sekmadieni
nėms aukoms vokelius. Kiti 
gi auką atiduoda be vokelių. 
Ir pastarieji, kad ir aukoja, 
bet niekur neatžymėti, pagal 
naują klebono patvarkymą, 
neskaitomi parapijiečiais, atei-

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

?at°9ios išsimokė-j 
^>^=5=^ limo sąlygos.

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

Į balsuoti, šiais metais pirmi
niai rinkimai Įvyks kovo mė
nesio 17-tą, šv. Patriko dieną.

Pagrindinis tikslas pirminių 
rinkimų yra išrinkti kandida
tus respublikonų ir demokratij 
politinėm partijom. Tie kan
didatai, kurie bus išrinkti ko
vo mėnesi, atstovaus savąją po
litinę partiją paskirtuose vie- 

v tose lapkričio mėnesio bendra
tyje negalėsią tikėtis jokių baz- niuose rinkimuose. 
nytinių patarnavimų vedybų, 
krikšto ar' laidotuvių atvejais;

Gerbiamieji, ar ne per toli 
nužengta? Ar Kristus taip mo
kė mylėti artimą? Ar Kristus 
statė pirmon vieton pinigus, 
mokesčius? Ar ,ne Kristus iš 
bažnyčios išvijo prekiautojus? 
Pats Kristus lankė ligonius, 
guodė nelaimėse, padėjo varg
šams. To Jis mokė ir savo 
Įpėdinius. O kur šiandien visa 
tai? Ar aplankome sergančius 
parapijiečius, ar paguodžiame 
skaudžiose nelaimėse esančius, 
ar pasiteiraujame neturčių, ar Į 
jie turi ką valgyti?

i Ir štai jums vienas gyveni-
Aplankau Aliniuose rinkimuose,P miškas pavyzdėlis.

Paskutiniuoju laiku per daug 
žmonių nekreipia dėmesio j 
pirminius rinkimus. Kam tos 
pastangos — jų pasiteisinimas, 
šito viso išdava yra ta, kad 
kandidatus išrenka vietinis 
politinis bosas. Tolimesni re
zultatai yra tie, kad. valdžios 
išrinkimas yra. paliekamas 
partijos profesionalams, o ne 
valstybės piliečiams, kaip kad 
turėtų būti. Kada dauguma 
valstybės piliečių praranda do
mėjimąsi politika, demokrati
ja atsiduria pavojuje.

Viena priežastis, kodėl kai 
kurie žmonės nebalsuoja pir- 

yra ta,

"Su dideliu susidomėjimu yra perkamas 
f POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių

skaitomas
romanas

404 puslapiai.Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių, ir dvasiškių išgyvenimai 
irkit. :

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608.

Par annum on Per annum on
regular Savings Investment bonus

Savings Insured to $20,000.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Ave., Chicago, Illinois 60632

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

S  Į- . —- ................... - ■   ---------- • -■   --..I-—r.
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REAL SSTATS FOR SAL
N*i. -i, — Pirdevkni

EXPERIENCED FURNITURE FINISHERS
• Join our expanding work force ♦ Work Close to hone.

• Exceller.t working conditions * Permanent Work.
Full Time Hours: 8:30 A. M. — 5 P. M.

Part Time Hours: 5 P. M. — 9 P. M. Or Earlier

ENJOY ALL REGULAR EMPLOYEE BENEFITS
• Free pension plan (If Qualified) • 2Q Per Cent Merchandise Discount

• Blue Cross and Blue Shield ♦ Life Insurance.
• Vacation and holiday Pay. i

MUST SPEAK AND UNDERSTAND ENGLISH

4000 WEST DIVERSEY
9 a. M. •— 5 P. M. Monday through Friday.

9 A. M. — 1 P. M. Saturday.

MILWAUKEE ROADS NEEDS
RAILROAD CAR MEN

WELDERS — CAR CLEANERS — OILERS NEEDED

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

Apply at CAR FOREMANS OFFICE, located 1% mile East of York Rd. 
and Green St, Bensonville, Ill. or phone.

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbinlnkv Ir Darbininkių----------------------------------------

REIKALINGI VYRAS IR MOTERIS 
Vyrui — prižiūrėti ’arklius ir jautu
ką, moteriai — dali laiko padėti na
mų ruošoje. Puiki proga tinkamai 
porai. Susikalbėti angliškai. Pagei
daujama gyventi šioje darbovietėje.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Raiti*

INVOICE

Qt ŽEMAIS NUOŠIMČIAI

MUTUAL FEDERAL
PETRAS KAZANAUSKAS,

747

Call collect 312 — 837-6071

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMB. BUTAS 
suaugusiems. 4216 So. Campbell 

Tel. 927-7043 arba YA 7-9580.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

parduoDami
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

6200 So. WESTERN AVE.

bilietus galima užsisakyti tel. 
582 - 9620 arba.po 6:00 vai. 
vak. 778 - 4085.

— “Kas perdaug, :tai še lauk”.

taigi, ir išpardavimams. Kitur 
“išpardavimai” niekada nesibai
gia, o Gradinska krautuvėj yra 
vienas per metus ^Sylvania tėle- 
vi?ijų, Hi-Fi Ster|^.-radijų,-fo
nografų išpardavimas: Vienas, 
bet geras : nuolaidos; lig 150 do
lerių daroinoš'iiė’Šio dirbtinių, 
išpūstų kainų, bėt nuo tikrų 
pardavimo kainų/ Verta susi
domėti. Adresas toks: 2512 W. 
47th St., Chicago, Hl., telef. 

, FR 6-1998. Gradinsko krautu- 
-kad asmuo turi pareikšti ar jis vės skelbimas “Naujienose” yra 
yra demokratas ar respubliko- kiekvieną dieną. (Pr).
nas, kad gautų rinkiminį bilie
tą. Tačiau čiagi nieko blogoj 
nėra būti identifikuotam su 
bet kuria partija. Kiekviena 
partija turi savo atsakomingą 
ir garbingą tikslą mūsų politi
nėj sistemoj. Mūsų valdžia yra 
išrenkama iš abiejų politinių 
partijų.

Tie piliečiai, kurie balsuoja 
pirminiuose rinkimuose, turi 
daugiau progos išsirinkti tokį 
valdžios pareigūną, kokį jie 
pageidauja. Dabar yra laikas 
domėtis ir stebėti tuos kandi
datus, kurie bus pirminiuose 
rinkimuose sekanti kovo mė
nesi. Kazimieras Oksas

♦ New York o Metropolitan 
Operos solistės Lilijos šukytės 
koncertas, ruošiamas Lietuvių 
Fondo, įvyksta Čikagoje s. m. 
kovo mėn. 1 d., 7 vai. vakaro, 
Orchestra Hali, 220 So. Michi
gan Avenue. Koncerto pelnas 
skiriamas paremti lietuvių kal
bos lektūros atidarymo Čikagos 
Universitete.

Bilietai: Lietuvių Fondas, 
6643 So. Maplewood Ave., Chi
cago, Ill. 60629, telef. 778-2858 
ir “Marginiai”, 2511 W. 69th St., 
Chicago, Ill. 60629, tel. 778-4585.

* (Pr)

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

INCOME TAX SERVICE

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET

BEVEIk NAUJAS 4 modernių bu-

MAISTO KRAUTUVE Brighton 
Parke. ______

DU PO KETURTUS, medinis ir ga
ražas. Vienas butas su baldai^ antras 
tuščias, 42 gatvė ir Rockwell. $13,500. šildymas.

Pleasant working conditions for 
national company. 
Excellent benefits.

KEUFFEL & ESSER Co.
500 CENTRAL

Accounts receivable.clėrk 
requires typing and typist 

for clerical work.

. DICTAPHONE
TYPIST . / 

for small loop

One whb does good work.

• -z cM •
769-2181

GLEN<^ J WX?IWE 9-5 
ed duties—Addressogrtoh; Mim-

Compariy benefits. 
Contact Mrs. HANDLEY, 

for interview,

duties.

Film distributor — near Loop. 
Experience preferred. Some ty

ping required.

Call Mr. MAYER at DE 7-2855

BILLER - TYPIST
Will train, good typist for IBM billing

Town. Hospitalization, life ins. & 
profit sharing. Salary open.

SU 7-4500

INCOME TAX SERVICE
2737 W. 43rd STREET

PIGUS LOTAS dviem butam ststy-

2458 W. 69th Si. TeLRE7-720G

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ūp* ir t. r.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-93!

Call: Frank Zapolis 
3208V2 W. 95th St. 

GA 4-8654

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

t RUDIS Tek CL 4-1050

. SlUį^TliNiAI Į LIETUVĄ 
'•^y^lHTuS kraštus 

Pė^OBžiNSKAS, 4065 Archer,

50632. fol. YA 7-5930

L&>5 SINCLAIR SERVICE
Lsonaa Franckus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos — 
(Standartinės ir Automatinės) 

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

TfU FR 8-9533
I tgMtaBaSas i.aiiii—swinni. n1 isnacaw—n ........................  Tragf

LAIKRODŽIAI lit BRANGENYBSS 
. Pardavimas ir Taisymas

•I 2646 WEST 49th STREET
Tolu REpvblk 7-1941

▼T LAX LLCM4L gWU 1U1 WJi UULJJ-lJLg į .

mach. Air conditioned office in Old afiBSOSESBESSSSSSaai

* L. INSURANCE & REALTY

Dirbančiai .moteriškei reikalin.

bendrai namų ruošai 1 dienų savaitė
je, nuolatos. Reikia rekomendacijų.

derni virtuvė ir vonia, naujas šEūy-

draudą, veikia notariatas

NORVILĄ
BEAL ESTATE AND BCILDESS 

2658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

NOTARY, INCOME TAX SERV1CB
4259 Su-KAFLEWOOD AVENUE

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba ir Rsraontas

įryngtn naujus ir perstatas Ti
sų rūšių namo apšunymo peėrss s 
air-condittoniTig Į naujus, ir senus sa
mus. Įrengiu vandens beusrius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atSe-

Domas Žukauskas 
HEATING & SHEET METAL

CHICAGO, ILL. 53809

YISOIŠJLLžS STOG*L>S» aT 
kamuosius vamzdžius suxzisome arbs 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataisa 
me. Nudažome namus iš lauko ir at

INCOME TAX
4445 So. ASHLAND AVt

(Currency Exchange įstaigoj) 
PigOs 'SUt'HZįobiliv draudimai.

apdrausti, visas darbas gsrantuctsr.
Skambinkit

LA 1-6047 arba RO 2-8778

— Povilui Sirgedui, gyve
nančiam Ciceroj, Naujienos 
širdingai dėkoja už prisiųstus 
810 laikraščio paramai.

— Dail. Onos Kronienės ir 
Antano Petrikonio kūrinius ga
lės laimingieji laimėti Dariaus 
ir Girėno lituanistinės mokyk
los šokių vakare. Vakaras 
įvyks sausio 17 d. 7:30 vai. vak. 
Pakšto salėje. Veiks turtingas 
bufetas. Visus maloniai kvie
čiame atsilankyti. Staliukus ir

** Rašyt. Algirdas Landsber
gis, Penkių Stulpų Turgaus Aik
štėje autorius, atvyksta į Čikagą 
sausio 17 ir 18 dienomis ir da
lyvaus savo veikalo premjeroje, 
Jaunimo Centre. Bilietai j spek
taklius gaunami “Marginiuose”, 
2511 West 69 St. (Pr).

Susikalbėti angliškoj 
275-2306 

po 5 vali tak. ir savaitgaliais.

SWITCHBOARD TYPIST 
Good at figures, experienced. 

40 hours. Salary open. 
Benefits.

IMPERIAL SMELTING 
1031 E. 103 ST. 

264-5900

Brangenybės, Laikro<fflaI,Dcvano« 
visoms progoms

3237 WEST 43rd ST„ CHICAGO
Telef. 434-4660

* Cicero Lietuvių Medžiotojų- 
žuvautojų Klubo Užgavėnių ba
lius dėl labai ankstyvų Velykų 
šiemet įvyks prieš pat Atvelykį, 
šeštadienį, balandžio 4 d. Ba
lius, kaip ir pernai, bus Ri
chard’s Ballroom, 3253 So. Har
lem Ave. Dėl informacijų pra
šoma skambinti V. Mieliuliuk 
OL 6-3187. (Pr).

TIKRAS VESTUVINIS FOTOGRAFAS*

Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai 
kreipkitės i mūsų virš 30 metų paty-J 
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka- 
patyrę fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.
AL'S C AND? D PHOTOS
2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois 60632

Paakambinktte W423I Ir paprašy
kite KDDfl BUWULYS

AMERICAN 
TRAVEL SERVICE

WALTER RASK, prezidentas 
9797 So. WESTERN AVI, 

Chleafo, 111. 40643. ToL 23M717'

kinių bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus t visus pasaulio kraštus. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei-

’NAUJIENOS’ KLEKVILTJ

DARbO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS *




