
Price

(OS TAIKOS PLANA
KMORASiž&a
Debesuota, 
gali snigti.
Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:43

NAUJI e MOS 
TL» Dvūv N«w»

*>v TK# Luthuatx»«n N<wj PuMūfMaf
1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 60608 

HAymarket 1-6100

BIAFROS KARIUOMENĖ KAPITULIAVO
Maskva džiaugiasi Nigerijos pergale

LAGOS. — Nigerijos valdžia priėmė Biafros kapituliavimo 
pareiškimą ir įsakė savo kareiviams nutraukti kovas. Nigerijos 
laikraščiai išleido specialias laidas, didelėmis raidėmis pranešdami, 
kad “Sukilėliai pasidavė”. Civilinis karas su atsiskyrusia nuo fe
deracijos Biafra tęsėsi 30 mėnesių ir kainavo apie bilijoną dolerių 
bei kelis milijonus žmonių aukų. Vakarų pasaulis pasirengęs karo 
nuteriotai Nigerijai padėti atsistatyti, Maskvos radijas skelbia, 
kad “pažangios jėgos laimėjo prieš imperializmo jėgas”. Buvusios 
Biafros vadas Ujukwu yra laukiamas Zambijoje, bet ir čia' reiš
kiama viltis, kad ilgai neužtruks ir pasirinks savo egziliniam 
gyvenimui kurį kitą kraštą.

JAV PASIŪLYMAI ESĄ PALANKESNI 
IZRAELIUI, NEGU ARABU ŠALIMS
LONDONAS. — Nors paskutinieji Amerikos pasiūlymai dėl 

Viduriniųjų Rytų konflikto sprendimo labai nepatiko! Izraeliui ir 
buvo jo griežtai atmesti, juos atmetė ir Sovietų Sąjunga, kaip 
praneša AP agentūra iš Londono. Amerikos plane buvo 10 punktų, 
o sovietai aštuonis jų iškritikuoja savo notoje gruodžio 23 d. So
vietai sako, kad Amerikos planas yra palankus Izraeliui, nors 
šio įsitikinimu tas pats planas pataikaująs arabams ir sovietams. 
Maskvos notoje Egiptui paliekama teisė drausti Izraelio laivams 
naudotis Suezo kanalu, statomos sąlygos ir Tiranos sąsiaurio nau
dojimui. Demilitarizuotos zonos turinčios būti ne tik okupuotose 
žemėse, bet ir pačiame Izraelyje.

Nigerijos valdžia praneša, kad 
Ujukwu su 19 kitų savo valdžios 
narių ir su šeima lėktuvu buvo 
išvežti šeštadienio naktį. Jis su 
savim išsivežęs Mercedes Benz 
automobilį ir tris tonas daiktų. 
Lėktuvą parūpinęs Švedijos gra
fas Carl Gustav von Rosen, ku
ris organizavęs Biafros- aviaci
ja-

Apie Ojukwu kalbėjo ir Biaf
ros štabo viršininkas, paskelb
damas kapituliaciją. Jis pami
nėjo, kad “elementai, kurie darė 
susitarimą ir susitaikinimą neį
manomu, savanoriškai pasitrau
kė iš mūsų tarpo”.

Nors Amerika pasiūlė Nigeri
jai 10 milijonų dolerių vertės 
maisto ir vaistų, be to, aštuonis 
transporto, lėktuvus ir keturis 
helikopterius, Nigerija dar ne
atsakė į šį pasiūlymą, nes ji nu
sivylusi ankstyvesnee Amerikos 
laikysena karo metu. Amerika 
atmetė 1967 m. Nigerijos pra
šymą duoti ginklų Biafrai nuga
lėti. Nigerija to negalinti pa
miršti.

Karo pabaiga neužbaigia Ni
gerijos problemų. Biafros su

triuškinimas atnešė daug su
griautų miestų, susprogdintų til
tų, badaujančius milijonus žmo- 

' nių. Praeis daug metų, kol Ni
gerija atsigaus nuo civilinio ka
ro.

Siūlo uždrausti 
auginti opiumą

ŽENEVA. — Jungtinių Tautų 
Komisijos Narkotikų reikalams 
susirinkime Amerikos delegatai 
ragino griebtis’ naujų, pasauli
niu mastu įgyvendinamų prie
monių kovoje su narkotikais ir 
pavojingais vaistais. Naujas 
problemas sukelia “psychotropi- 

. niai vaistai”, kaip LSD, įvairūs 
barbitūratų gaminiai, raminto
jai, energizuotojai ir kiti prepa
ratai. Komisijos svarstymai 
truks tris savaites. Komisija tu
rės paruošti Jungtinėms Tau
toms naujų tarptautinių sutar
čių projektus.

Amerikos atstovas, Narkoti
kų Biuro direktorius, siūlo pra
dėti kietą kovą prieš prekybą 
narkotikais. Jis nurodė, kad me- 
medicinoje opiumas vis mažiau 
naudojamas, nes atsirado naujų, 
geresnių vaistų, tačiau pasau
lyje vis dar pagaminama apie 
1,200 tonų opiumo. Jo sukelia
mos socialinės negerovės pra
lenkia jo naudą ir nešamą au
gintojams pelną, šią žmonijos 
rykštę reikia panaikinti ir visa
me pasaulyje sustabdyti opiu-' 
mo auginimą, — pareiškė ame
rikietis.

BEIRUTAS. — Lebano vy
riausybė gavusi Palestinos ara
bų pažadą, kad jie nesteigs sa
vo stovyklų prie Lebano kaimų, 
neves karinių pratimų pabėgė
lių stovyklose ir nešaudys į Iz
raelio pusę iš Lebano teritorijos.

IS VISO PASAULIO

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
gynybos ministerija paneigė ži
nias, jog Irakas veda derybas, 
norėdamas gauti 50 Mirage lėk
tuvų. Irako delegacija atvyku
si pirkti naujo pastato savo am
basadai.

KAIRAS. — Sovietų Sąjun
ga paskelbė, kad pagal naują su
tartą su Egiptu, ji pristatys 
Egiptui 200,000 tonų kviečių, 
pusę milijono tonų anglies, 12,- 
000 tonų popiermalkių, didelius 
kiekius plieno plokščių, alyvos, 
pramonės mašinų ir miško me
džiagos. Egiptas eksportuos me
dvilnę, ryžius, tekstilę, batus, ki
limus, baldus ir kitas vartoju 
prekes.

NEW YORKAS. — Kredito 
kortelės Amerikoje vis. daugiau 
plinta, šiemet jau devyniose 
valstijose jomis bus galima už
mokėti pajamų mokesčius per 
du bankus Ohio, Colorado ir kt. 
valstijose.

LOS'ANGELES. — Piliečiai, 
kurie Los Angeles gyvena iš 
gaunamos šalpos, ateityje ga
lės nemokamai gydyti ir savo 
“draugus”; kates, šunis ir paukš
telius. Veterinoriai sutiko iš 
šalpą imančių prašyti mažesnių 
honorarų, kuriuos apmokės Gy
vulių Sveikatos privatus fondas. 
Nustatyta, kad “skurdžiai” tu
ri daugiau naminių gyvulių už 
pasiturinčius. Gyvuliams susir
gus, savininkai dažnai negali jų 
tinkamai gydyti.

NEW YORKAS. — Septyni 
kinai jūreiviai iš Hong Kongo 
pabėgo iš olandų laivo New Yor
ke uoste. Jie tikisi gauti leidi
mą apsigyventi Amerikoje.

Indija pirks 
Boeing lėktuvus

NEW DELHI. — Po dviejų 
metų derybų ir skandalų, Indi
jos vyriausybė nutarė pirkti iš 
Amerikos septynis keleivinius 
Boeing 737 lėktuvus, nors už 
juos teks sumokėti doleriais, ne 
rupijomis. Sovietai labai atkak
liai siūlė Indijai sovo lėktuvą 
TU-154 žadėdami jį parduoti pi
giau ir imti Indijos rupijas.

Vyriausybėje kilo skandalas, 
kada buvo parlamente paskelb
ta, kad amerikiečių bendrovės 
atstovas pasiūlė vyriausybės 
agentams už kiekvieną nupirktą 
Boeing lėktuvą po 75,000 dole
rių kyšio.

Vienu metu Indijos vyriau
sybė buvo labai susidomėjusi 
sovietų lėktuvais, ypač, kada so
vietų atstovai .pažadėjo pirkti 
Indijoje 54,000 prekinių vago
nų. Vėliau paaiškėjo, kad so
vietai už vagonus siūlo tik apie 
pusę kainos. Tai visas derybas 
nutraukė ir indai pasirinko ge
resnius amerikiečių lėktuvus.

Stirna, atklydusi Į Bukarešto, Rumunijos aerodromą, lyg klausia kontrolieriaus, kur artimiausias kelias j mišką. 
Stirnos vizitas sutrukdė lėktuvy judėjimą.

Azijos žmonės 
domisi mėnuliu

CANBERRA. — Viceprezi
dentas Agnew Australijoje bu
vo sutiktas nedraugiškai nusi
teikusių demonstrantų, kurie 
buvo kairiųjų organizacijų su
vežti iš kelių miestų. Demons
travo ir kelių mažumų tautybių 
atstovai, sveikindami viceprezi
dentą ir ragindami savo plaka
tuose “stabdyti komunizmo ag
resiją”. Ketvirtadienį Agnew 
išvyksta į Naująją Zelandiją.

iki šiol laikraštininkai, kurie 
lydi viceprezidentą, laiko šią ke
lionę pasisekusia. Daug priside
da Azijos žmonių didelis susido
mėjimas amerikiečių astronautų 
laimėjimais. Viceprezidentą ly
di astronautai Cernan ir Staf
ford. Jie daugiau domina susi
rinkusias minias, negu pats vi
ceprezidentas.

Visų aplankytų valstybių gal
vos gavo Amerikos dovaną: iš 
Mėnulio parvežtų akmenų ir tų 
valstybių nuvežtas į Mėnulį ir 
atgal parvežtas vėliavas. Ko
respondentai pastebėjo, kad po 
Mėnulio kelionių Amerikos pres
tižas Azijoje gerokai pakilo.

Čekoslovakijoje 
kairiųjų sąmokslas
VIENA. — Čekoslovakijos vi

daus reikalų ministerija paskel
bė, kad vyriausybė susekė prieš 
ją nukreiptą “trockistų” sąmok
slą, kurio tikslas buvęs pakeis
ti Čekoslovakijos valdymo sis
temą. Grupė turėjusi ryšius su 
užsieniu, spausdinusi prieš val
džią nukreiptą literatūrą, sieku
si išprovokuoti valdžios krizę ir 
organizavusi partijai opoziciją.

šis pranešimas čekoslovakus 
gerokai nustebino, nes jau ilgas 
laikas valdžia puola “dešiniuo
sius oportunistus”, nieko nekal
bėdama apie kokius “trockis- 
tus”. Manomą, kad ultrakonser- 
vatyvių partijos jėgų ir nuosai
kesnio Gustavo Husako susikir
timas yra neišvengiamas. Par
tijoje vyksta kova dėl įtakos. 
Kairiosios partijos jėgos gauna 
paramos ir iš Kinijos, kurios 
ideologinių draugų nemažai esą 
čekoslovakų partijoje.

Manoma, kad partijos vadovy
bėje vykstanti tyli kova atvi
riau pasireikš sausio 26 d. būsi
mam centro komiteto posėdyje, 
šis susirinkimas atidėliojamas 
jau nuo lapkričio mėnesio.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Aliaskoje, Anchorage vieš
butyje gaisras sunaikino nema
žą pastatą. Dar nežinia, kiek 
žmonių žuvo, 16 paguldyti Į ligo
ninę.

♦ šeši tūkstančiai buvusios 
Biafros kariuomenės pasidavė 
Nigerijos daliniams.

♦ Vatikanas pasiuntė į Nige
riją savo specialų atstovą su Po
piežiaus pinigine dovana. Argen
tinos vyriausybė pažadėjo at
siųsti mėsos. N:%»rija britams 
leido atvežti vaistu ir maisto 
produktų.

♦ Meksikos įlankoje užsidegė 
žibalo gręžimo įrengimai. Keli 
asmenys žuvo, keturi sužeisti, 
žvejų laivai išgelbėjo kitus dar
bininkus.

♦ P. Vietname buvo numušti 
trys žvalgybos helikopteriai.

šiaurės Vietnamas 10 kar
tų daugiau siunčia sunkvežimių 
į pietus, negu jų buvo spalio 
mėnesį. Laukiama naujų komu
nistų puolimų.

♦ Pekine vėl prasidėjo dery
bos tarp Kinijos ir Sovietų Są
jungos delegacijų.

♦ Senatorius McCarthy Pa
ryžiuje pareiškė, kad jis padės 
įsteigti Amerikoje naują politi
nę partiją, nes dabar Amerikos 
žmonės neturį pakankamai pa
sirinkimo.

Olandų vyskupai 
negynė celibato

ROMA. — Vatikano laikraš
tis paskelbė Popiežiaus laišką 
Olandijos vyskupams. Laiškas 
buvo rašytas dar, prieš Olandi
jos katalikų tarybos suvažiavi
mą, kuriame dalyviai 93 balsais 
prieš 2 pasiūlė panaikinti pri
valomą kunigų celibatą.

Popiežius savo laiške ragina 
vyskupus užimti prieš celibato 
panaikinimą griežtą liniją, nes 
įvairūs nukrypimai nuo ligšio
lines doktrinos labai pakenktų 
Olandijos katalikų tikėjimui. 
Celibatas laiške vadinamas “ne
palyginama Romos Bažnyčios 
brangenybe”.

Kaip žinoma, Olandijos vysku
pai celibato klausimu laikėsi la
bai nuosaikiai ir tarybos suva
žiavime nebalsavo nei prieš ce
libatą, nei — už. Kad dabar šis 
laiškas paskelbiamas po suvažia
vimo, stebėtojų manymu, rodo, 
kad tarp Olandijos katalikų var 
dovybės ir Vatikano įtempimai 
ir nuomonių skirtumai didėja.

Paskyrė Švedijai 
naują ambasadorių
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas paskyrė Švedi
jai naują ambasadorių, negrą 
sociologą, Virginijos kolegijos 
prezidentą .dr. Jerome Holland. 
Ambasadoriaus Švedijoje ne
buvo jau visi metai. Tas rodo 
abiejų valstybių- santykių atša
limą.

Švedijos vyriausybė pripaži
no šiaurės Vietnamą, pažadėjo 
jam 45 milijonus dolerių, Švedi
joje prieglaudą randa amerikie
čiai dezertyrai, o švedų vyriau
sybė nekartą yra pasmerkusi 
Amerikos karą Vietname. Dėl 
to, Amerika uždarė savo konsu
latą Goteborge ir 12 mėnesių 
neskyrė ambasadoriaus.

švedus nemažai sujaudino fak
tas, kad Apollo 11 astronautai, 
kurie važinėjo po visą pasaulį 
ir lankėsi kaimyninėje Norve
gijoje, neaplankė Švedijos.

Naujam Amerikos ambasado
riui teks nelengvas uždavinys 
pagerinti šaltus Amerikos-šve- 
dijos santykius.

BALDOCK. — Grupė turtin
gų Britanijos piliečių sudarė 
bendrovę, kurios tikslas iškelti 
iš jūros dugno 1912 metais nu
skendusį keleivinį laivą “Tita
nic”. Darbai būsią pradėti ba
landžio mėnesį ir kainuosią apie 
2 milijonus dolerių.

LOME. — Togo respublikoje 
lanoksi Jungtinių Tautų gen. 
sekretorius U Thantas. Jis seka 
įvykius Nigerijoje, kur jau bai
giasi civilinis karas su Biafra.

BEIRUTAS. — Lebano val
džia nutarė apginkluoti gyven
tojus prie Izraelio sienos ir su
stiprinti pasienio kaimų gyny
bą.
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Kalėdų švenčiy.

Maskva kritikuoja 
kancleri W. Brandtą

BONA___ šiandien Vakarų
Vokietijos kancleris W. Brandt 
turi pasakyti parlamente pa
grindinę savo kalbą apie valsty
bės reikalus. Opozicijos parti
jos veikėjai jau pažadėjo aštrią 
kritiką, ypač kanclerio pradė
tam dialogui su Rytų Europos 
valstybėmis.

Sovietų laikraštis “Izvestija” 
kritikuoja Vokietijos vyriausy
bę už tolimesnį Vakarų Berlyno 
naudojimą savo valdžios komi
tetų posėdžiams. Vokietija sa
ko norinti pagerinti santykius 
su socialistinėmis šalimis, tačiau 
jos darbais rodą, kad ji tęsia 
buvusių Bonos vyriausybių tra
dicijas. Sovietų puolimus pakar
toja ir Ulbrichto režimo spauda. 
Bona turinti atsisakyti savo už
mačių Berlyne ir nekartoti bu
vusių vyriausybių provokacijų, 
— sako vokiečių komunistų 
spauda.

Sovietai pavadino 
Taiwana valstybe 
TOKIJO. — Komunistinės Ki

nijos vyriausybė įteikė protes
to notą Sovietų Sąjungos amba
sadai, kaltindama sovietų infor
macijos agentūrą, kad ji prane
šinėdama apie JAV’ viceprezi
dento Agnew kelionę po Azija, 
pavadino Taiwana “valstybe”.

Kinų spaudos agentūra kalti
na sovietų vyriausybę už provo
kaciją. Sovietų revizionistų, iš
sigimėlių klika savo propagandą 
derina su Amerikos imperializ
mu, siekdama sutverti “dvi Ki- 
nijas”, — sako kinų agentūra 
Hsinhua. Taivanas esąs šventa 
Kinijos Liaudies Respublikos 
teritorija, bet ne “valstybė”, 
kaip skelbia sovietų informaci
jos įstaigos. Sovietų spauda de
rinanti savo pranešimus apie Ag
new kelionę su Amerikos spau
da.

Tuo tarpu, kai keturi didieji 
siuntinėja vieni kitiems notas, 
Izraelio aviacija demonstruoja 
savo pranašumą Egipte ir Siri
joje. žydų lėktuvai bombarda
vo karini aerodromą vos astuo
nios mylios nuo Kairo. Egipto 
lėktuvai nebandė gintis.

Sirijoje Izraelio lėktuvai per
skrido žemai per Damaską, su
keldami šoninius sprogimus, iš
daužydami tūkstančius langų ir 
sukeldami gyventojų paniką. 
Lėktuvai bombų nemetė ii- nie
ko neapšaudė.

JAV’ senatorius Jacob Javits 
Jeruzalėje bando nuraminčl Iz
raelio vadus ir įtikinti juos, kad 
Amerikos politika Izraelio at
žvilgiu liko nepasikeitusi. Jis 
kritikavo ir Amerikos žydų or
ganizacijas, kurios skleidžian
čios paniką pasaulio žydų tarpe. 
Jų vadų kritika Amerikos vy
riausybei gali tik padidinti jos 
užkietėjimą, — pareiškė New 
Yorko senatorius.

Alkoholizmas - 
sovietų problema 
■MASKVA. — Sovietų Sąjun

gos spaudoje daug pradėta ra
šyti apie alkoholio daromą ■ žalą 
ir svarstoma, kaip kovoti su gir
tuokliavimu. “Izvestijoše” prof. 
Gertsenson suveda skaitytojų 
atsiųstus apie girtuokliavimą 
laiškus, kurių gauta 130. Laiš
kuose siūloma įvairių priemo
nių prieš girtuokliavimą. ~ Vieni 
siūlo tiesiog uždrausti vodkos 
gaminimą arba nors sumažinti 
jos pagaminamą kiekį. Kiti siū
lo vodką smarkiai pabranginti, 
siūloma nepardavinėti gėrimų 
šeštadieniais ir sekmadieniais.

Kai kurie siūlo įsteigti dau
giau kavinių, o alkoholinius gė
rimus pardavinėti tik specialiose 
krautuvėse, siūloma girtuoklių 
algas atiduoti šeimoms, suma
žinti girtuoklių pensijas ir ki
taip juos persekioti.

“Komsomolskaja Pravda” pra
ėjusią savaitę išspausdino apie 
girtuokliavimą du straipsnius. 
Viename siūloma “tvarkingiems 
piliečiams” patruliuoti gatves 
ir padėti policijai tvarkytis su 
girtais. Kitame rašoma, jog rei
kia sutrumpinti valandas, kada 
vodka pardavinėjama, nepar
duoti alkoholinių gėrimų jau
nesniems kaip 21 metų.

Užsienio korespondentai pra
neša. kad Maskvoje vakarais 
gatvėse sutinkama nemažai vi
sai prisigėrusių žmonių, kuriuos 
milicija renka ir siunčia į iš- 
sipagiriojimo nuovadas.

— “Tiesa” paskelbė, kad 
kraštotyros muziejuje Utenoje 
surengta nauja paroda: uteniš
kis pensininkas P. Baronas, en
tuziastingas esperantininkas, su
rinkęs daug nuotraukų, atviru
kų, įvairių leidinių, populiarian- 
čių esperanto kalbą. (E)
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Terodo Šatnįcs tunto Tulpės draugovės įaun. skautės Kalėdų 
švenčiu proga kiekviena padarė gerąjį darbelį, pasiųsdamos 21 
siuntinėlį indėnu vaikučiams, su kuriais dirba mokytoja Aldona 
Kairytė. Draugovei vadovauja draugininke B. Abromaitienė ir 

adjutante R. Sapočkinaitė.

S. Dapkaus nuotrauka

Iš kronikiniu užrašu w

Kai tenka patirti ir šilto ir saito ...
lemontas, 1263 m. gruodžio 21 d.

salta ir tamsu. Balkšvas mėnulis ritasi virš ledu apsiden
gusio ežero. Krinta, pirmas kalėdinis sniegas. E/ero pakraštyje 
iėdžiūvusio medžio kamienas primena vienišu suvargusi Lietuvos 
laukų koplytstulpi. Vėjas, žaisdamas su snaigėmis, lydi būrelį 
“Nidos” laivo skaugių ežero link.

PER DAUGELI METŲ ruo
šėme lietuviškas kalėdines atvi
rutes, kurias stengėmės paga
nanti galimai patrauklesnes, mū- 
>u visų nuotaikas aiškinančias. 
šunka« ta* uždavinys, kai me
al ke čia skoni bei pažiūras: kas 

. ienam grar:u kitam ne.'?rašo
me mums atleisti, kad visų pa- 
reidavjmų patenkinti tikrai ne
galėjome.

KIEKVIENAIS METAIS Į ka
lėdiniu atvirukų piešimo talką 
mielai stoja kviestieji dailinin
kai. ’96?-j u metų Kalėdų ir 1970 
'■Taujųjų T’etų šventėms daili- 
fnkčs: B. Bulotaitė, 7. Sodei- 
kienė ir B. Trumpauskaitė su
kūrė ir padovanojo kalėdinius 
nežinias, kurie gražiai atitiko 
mūsų kalėdines nuotaikas. Visi 
džiaugėmės jų gražiais darbais.

KAIP JAU ŽINOME Akade
minio Skautų Sąjūdžio Dr. Vy
dūno vardo Studentų šalpos 
Fondas duoda paskolas lietu
viams- studentams ir kiekvienas 
gautas doleris padaro kelis ge
rus darbus: juo pasinaudoja kas 
kelinti metai vis nauji studen
tai. Vieni grąžina paskolas, ki
ti jų prašo ir gauna. Tik mums 
yra 'žinoma, kiek studentų dėl 
šeimos ligų ar kitų priežasčių 
turėtų nutraukti studijas, jeigu 
ne Fondo pagalba. Duodami pa
skolas. pageidaujame tik vieno:

tose pareigose penke-
mirė gruodžio 
airfield ligoni-

in’a iš sakyklų, prašydami su-i 
trinkusius pasimelsti už mirusį, j 

Prieš kiek laiko velioniui bu
vo pauaryta pakartotina virški- Į 
nimo trakų operacija, bet ir ji I 
jau negelbėjo — ligos įsisenėji
mas. atrodo, buvo išsiplėtęs į j 
visą organizmą.

A. a. Simas Narušis paskuti-1 
niuosius penkerius savo gyveni-*

mo metus buvo paskyręs išim-1 
tinai tik lietuvių bendruomenės 
rcik&l&xns ir jiems Bukojo vis&s Į 
savo jėgas. Tai vienintelis pir-j 
mininkas, kuris buvo apvažinė-į 
jęs beveik visas Australijos lie- i 
tuvių kolonijas ir vietose gvil-f 
denes gyvybinius klausimus. At- s 
sigabenęs iŠ Amerikos “Auk SO j 
Žąsį ir kitus filminių vaizdų j 
gabalėlius, jis pats asmeniškai, į 
nebodamas vargo ir sunkumų, Į 
vyko iš kolonijos į koloniją. La- i 
bai dažnai lokaliniai ir “tarp-Į 
valstybiniai” kivirčai draskyda
vo patį Narušį, o grupiniai ir pa- j 
rapijiniai nesugyveniniai būda-; 
vo sukradnami ant jo pečių. Ir|

Sava veisty ra<ki«
tvaria* ir tvarkingu ui* 

k-ip šiame vaizdely)* parody
ta išimt’ viaa$ bonkute* ir išmazgoti 
rMfynas, patikrinti visus užrašus, 

<>d neįvyktai klatdę, nes v«isiy sm* 
ga‘i būti fsialKkax paf*k 

tau, kckzp vaistu trūksta ir i uos pa> 
ouiunt o*i kokia,n notL

PaSiame erero pakraštyje 
lauželis ir trispalvė pasitin
ka seses jūrų skaučių įžodžiui.

Grupelė tėvu, išsirikiavusios 
Nidos laivo jūrų skautės, vado
vaujamos ps 
nės, pasiruo.

"laša ' cvarauskaitė, Kristina 
b’odvalkytė, Lidija Kazlaitė, 
Rūta Karaliūnaitė, Kristina Ka- 
vol ūt?, Milda Kupcikevičiūtė, 
Jūratė Mackevičiūtė, Videta Ma- 

\ T v . : lašauskaitė. Joana Martinkutė, A. Jovarauskie-U-., A_. ..... ........... .......... .
j j i'viua _neeevieiute, Virginija

1 , ' "J‘Mitkutė. Vida ' Stravinskaitė, savo garbę, as TT.- , ... . T_ .... ,....................... , i Violeta sceroaite ir Jūrate Zei-pasizadu visomis jėgomis steng-L x. ™ . ■« . ■
~ m. kute. Vyr. Skautininke pasvei-tis tarnauti Dievui, Tėvynei ... * . . . . , , . . . ‘7 . . 4. • -r ' Kiną seses, ir visi lekiame i ma-T n.«rn hpnsnmp t.airhnps velia-1 v

: s’nas. palikdami sustingusi eže-
! re, šaltą vėją ir krintančias 
snaiges. Kai mašinų vilkstinė 
nakties tamsoje skuba į jūrei
viškai svetingą Jovarauskų pa
stogę ir sušalusiame žmoguje 
randi tiek lietuviškos šilumos,

tarnauti Dievui, Tėvynei
ižo liepsnoje tautinės vėlia-į 

vos spalvos išryškėja naktiesį 
tamsoje. Ir šaltas vėjas nusi
neša kažkur i tolumų įžodžio pa
skutinius žodžius: “pasižadu 
mylėti jūrą”.

skautiškame gyvenime: kiekvie
nas žmogus gali suklysti, bet ne
reikia nusiminti ; reikia kovoti, 
mokytis iš savo klaidų ir steng
tis būti geresnėmis.

Sueiga baigta. Sesės vaiši
nasi pyragais, tėvai ir vadovai 
dalinasi įspūdžiais. Skamba se
sių dainos, ir-vrsiemskgera ir 
smagu šiltoje pastogėje.

Mašinų vilkstinė skuba į 
Chicagą. šalta ir tamsu. 
Mašinų ūžesyje lyg ir gir
disi švilpančio vėjo šauki
mas: “Gero vėjo “Nidos” 
laivui, gero vėjo... vėjo... 

vėjo L.

dr. Vydūno Fondo Valdybos 
Pirmininkas.

studentas pflvalo dubti l’etu- 
viškose organizacijose

FONDAS PLANUOJA paju
dinti dar vieną sritį: palaipsniui 
aprūpinti žymesnes pasaulio i i- 
Jiotekas lituanistinėmis knygo
mis. Tai būtu didelis ir dauge
lio metų darbas. Tikimės, kad 
rasis ir daugiau panašaus dar
bo pionierių. Darbo užteks vi
siems, kad tik energijos nepri
trūktų. Gal perilgai laukėme, 
kad kas nors tą darbą nudirbtų, 
bet svetimos rankos dirba sve
timus darbus, o savus tenka at
likti savomis.

MŪSŲ išleista R. Spalio kny
ga “Gatvės berniuko nuotykiai” 
susilaukė nepaprastai gražaus 
pritarimo, ir knyga gyvai per
kama. Nereikia įrodyti, kad ji 
yra labai vertinga dovana. Kvie
čiame ją užsisakyti arba įsigyti 
knygų parduotuvėse.

DĖKOJAME už visų pagalbą 
Fondo veiklą vykdant. Tebūna ji 
visų pjiūsų ir ją vykdome visi 
bendromis jėgomis.

ŠIRDINGAI linkime laimingų 
Naujųjų 1970 Metų.

Į Vyt. 'Mikūnas, 
Dr. Vydūno Fondo

Vaidybos Pirmininkas

Vyr. Skautininke-M. Jonikie
nė sesėms jūrininkėms užriša! jausmas yra neapsakomai dide- 
kaklaraiščius. Sktn. S. Kunst-: lis ir geras.
manienė — tėvynės ilgesio maz- 
geįl, ps. A. Jovarauskienė — ge-! 
rojo -darbelio mazgelį. Juodais; 
jūrų skaučių kaklaraiščiais pa- •' 
sipuošė šios Nidos laivo sesės 
Kristina Eaumilaitė, Rūta Bo 
belytė, Rita Dičiūtė, Vilija Ja- 
kaitytė,

Įžodžio iškilmės tęsiamos 
toliau šiltoje pastogėje.

Skaitomi įsakymai, Nidos lai- 
; vo vadovė ps. A. Jovarauskienė
’ sveikina seses, Vyr. Skautinin- 

fonikienė savo žodyje pri- 
Margareta Jasiūnaitė, mena sesėms įžodžio reikšmę

apie kuri kalbėta, rašjta ir 
kur Įdėta labai daug darbo

KADA VYKO PASKUTINIEJ 
LITUANICOS SKILTININKU 

KURSAI?

į S metus, bet liko užmiršti prieš 
j 3 metus pravesti skiltininku 
kursai Lituanicos tunte 1967 m.

i žiemos laike.

Nuoširdi padėka už skanius

RAŠO
Apie Simą barusi
laiške iš Australijos

Praėjusiame’ “Mūsų Skauti-
pyragus ii’ kavutę sesėms: V. jos” skyriuje trumpai paminė- 
Račiūnienei, A. Malašauskienei, jome nuoširdaus skautų bičiulio 
S. Kunstmanienei, R. Dičienei ir rėmėjo Simo Narušio mirtį.
ir poniai L. Zeikuvienei. Ačiū 
Tėvų Komiteto pirmininkui p. 
K. .Mieeevičiui už kelionę į Re
montą ir atgal.

Visoms ir visiems skautiška 
jūreiviška padėka.

Sesė K.
“Nidos” laivo jūrininke

šių metų “Dirvos” Nr. 1 laikraš
čio bendradarbis VI. Radzevi
čius, iš Australijos atsiuntęs ži
nių, pateikia informacijų ir 
apie Simą N arusį Su jo nuotrau
ka, VI. Radzevičius rašo :

“Mirė Simas Narušis, Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės

Chicago] e pradėti skiltininku 
kursai Lituanicos tunto jaunes
niems vadovams. Kursus lanko 
27 entuziastiškai nusiteikę skil- 
tininkai, paskiltininkai, valtinin-“Mūsų Skautijos” 1967 m. va-

jšario 15 d. numerio kronikoje i kai ir vairininkai iš kurių su
prašoma: “27 žalčiai, stumbrai,jdarytostrysskiltysirviehaval- 
i taurai ir rykliai ruošiasi i vadus, i tis: “žalčių” skiltis, sl-kas psl. 
' Sausio 15 d. Jaunimo Centre Tomas Martis; “Stumbru” skil-

V

fausio 7 d. “Mūsų Skautijos” : 
numeryje korespondentas T. j 
strainsneli "Nauji skiltininku 
kursai” pradeda šiuo sakiniu 
“Nuo paskutinei Chicagos Ii-: 
tuameos skiltininku kursų pra-. 
bėgo penkeri metai”. Po straips- j 
nel’o nuotrauka yra užrašas: 
“Paskutinioji Chicagos I.itaani-' 
cos tunto skiltininku kursų lai
da (1955 m.). Viduryje — kur-; 
su vedėjas v. s. Vytenis Stat
kus”. Straipsnelyje rašoma apie j 
šia žiema (sausio mčn. 11 d.) f 
frsdedarnus skiltininku kursus] 
J ituanlcos tunte Chicagoje. ku-Į 
rinns veda rs. G. I lašas.

Viskas gražu ;r malonu. T'eis- 
ta tik. kad korespondentui iri 
redakcijai lengviau pavyko rri-| 
s’minti skiltininku kursus ir su-: 
rasti nuotraukas, darytas rreš'

tis, sl-kas psl. Voldemaras Sa
dauskas; “Taurų” skiltis, sl-kas 
psl. Vidmantas Juodgudis ir 
“Ryklių” valtis, valtininkas vair. 
Algis Jonušas. Kursams numa
tyta 10 nuo vienos iki pusant
ros vai. trunkančių sesijų, ku
rios vyks sekmadieniais po re
guliarių sueigų Jaunimo Centre. 
Kursus veda gilvelistas j. s. Bro
nius Juodelis”.

“Mūsų Skautijos” 1967 m. 
gegužės 3 d. numeryje įdėta nuo
trauka iš Chicagos skautų-čių 

! sv. Jurgio iškilmingos sueigos, 
■ kur JAV Vidurio Fajono vadas 
j v. s. V. Tallat-Kelpša įteikia 
i dirlomus baigusiems skiltininku 
kursus, kuriuos suruošė Chica
gos Lituanicos tuntas.

Plačioje mūsų skautiškoje 
veikloje sunku yra atsiminti vi
sus įvykius aivkursus, ypač jei
gu pats tenai, nedalyvauji, ta
čiau ' naudinga būtų, prieš de- 

I dant tašką i spaudu, pasiteirau
ti apie tunto darbus tunto va- 
dijoje arba pasiskaityti anksty
vesnius to paišęs skyrelio pus
lapius, kad nesuklaidintume 
skautiškos spąudos skaitytojų.

Br. J.

i
reikia pasakyti, kad paskutiniais 
metais jų buvo gana apstu, o 
'’arušis, norėdamas su visais 
taikoje gyventi, pats nuo nesu- » 
tarimų labiausiai kentėjo”.

k’yonėOKūs skiriasi, 
bet žmones - ne

Tame pačiame “Dirvos” nu
meryje (Nr. 1) yra įdėtas įdo
mus Elenos Vaišnienės, akade
mikų skautų suruoštų diskusi
jų dalyvės, laiškas:.

“Mūsų visų tikslas — nepri
klausoma Lietuva.

Gruodžio 13 d. skautai aka
demikai Maspeth, N. Y,, suruo
šė diskusijas tema “Vieši oku
puotos Lietuvos menininkų kon
certai — jų nauda ir pavojai’!.

Mano pristatyta interpretaci
ja ir rekomendacijos buvo pa
čios nepapuliariausios. Tačiau 
diskusijoms pasibaigus daug 
žmonių mane sveikino, sakyda
mi: “su Jumis nesutinku”, “su 
daug kuo nesutinku”, tačiau ra
dę reikalo pagirt už drąsą savo 
nuomonės reiškime.

IŠ NEW YORKO SKAUTU KŪČIŲ, 
surengtu gruodžio 21^ d. Maspetho iietuviy parapijos salėje. Ka

lėdinę žvakę neša vyr. sk. Garunkštytė.
R. Kisieliaus nuotr.

Kadangi esu mačius kaip vie
nokią’ ar kitokią nepopuliarią 
nuomonę išreiškęs asmuo bū
na išjuokiamas arba pramina
mas jį^užgaunančiu vardu, to
kia: ne’svyorkiečių laikysena bu
vau džiugiai nustebinta.

Nuomonės skyrėsi, bet žmo
nės — ne. Savo elgesiu patvir- 
tinom, ką moderatorius Romas 
Kezys teisingai apibūdino visų 
diskusijų esmę: mūsų veikimo 
būdai nevienodi, skirtingas įvy
kių supratimas, bet visų tiks- 
las tas pats — Nepriklausoma 
Lietuva. Elona Vaišnienė”.

'NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARbO ŽMOGAUS

DKAUų AS IR RIOIUIIS

the Bnaru

Nuošimčiai priskaifomt 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

Ant visy knygetty 
saskaity

^SAFETY OF^ 
Y0OR SAVINGS

UP TO 
$20,000. .

ŠTAI NARIAMS teikiamas mūsų °il

• Notary Pub’ic Service
• Free community rooms 

your organiz'd meetings
• Cash checks and pay all 

family bMls with our spec'l 
money order checks.

PATAPNXviMASr

• Sell & redeem U. S. Bonds
• Two large free park's lots
• Save-by^M«0 Kits
• T^avelers Checks
• Safe * Deposit -Boxes

John Pakel, Sr.. President and Chairman

5245 50. WESTERN AVE.

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

Certifikaty sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti 31,000. Petes mokamas 
kas trys mėnesiai.
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Dabar arba niekados

PO SMOGO DANGČIU

kaip iš posto yra paleidžiami

tirštas

MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000 

AR DIDESNIEMS CERTIF1KATAMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

m

mai, 
gan t 
deda 
deda

TAUPYMO KNYGELIŲ 

SĄSKAITOMS

jau turi du 
didžiausias 
ir kaip la- 

miestas pa-

Tokio 
kaip 

pasaulyje 
užterštas

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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.

Standard Federal pays 5!4% interest per 
annum on savings certificates of $1,000.00 
or more. Issued for6 months.

Wif

augalus nuo jų ginančių che
mikalų nuodus, taip pat ištir
pusias dirbtines trąšas. Tž

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE” — TUR1GER1AUSIĄ 

b aiisE-KIMA y J r

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

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

GYVYBEI ŽEMĖJE 
GRESIA PAVOJUS

prie pasibaisėtino aplinkos su
teršimo. JAV-bėse per vienus 
metus išmetama prišiukšlini- 
mų ir užteršimų šitokie kiekiai: 
142 milijonai tonų dūmų ir 
nuodingų dujų; 7 milijonai to
nų išmetamų automobilių lau
žo ir bilijonai tonų numetamų 
popierių, dėžučių, skardinių,

end Loan AnockrHon of Chicago

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

Federal Charter 1 Federal Supervision ■ Justin Mackiewich, President 
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI 7-1140 
HOURS, Mo*, Thurz. 9 AM.-8 PJA. ■ Tuw, Fri. 9 AJA.-4 P JA. R Sat. 9 AJA.-12 Noon ■ W«d.-No Bvdn«n

miri
mai staiga pašokate iki 200 per 
vieną dieną. Per šventes, kai 
fabrikai yra uždarvti, žmonių 
per dieną bemiršta po 120.

(PIRMIEJI PRADĖJO 
DĖVĖTI DUJOKAUKES

Raginklts suvc apylinke 
augti - taupykite!

Pranešime iš Vienos, Austri
joje, sakoma: Pavakarėj vir
šum miesto nusileidęs smogas 
visiškai uždengia saulę ir oras 
pasidarė purvinas gelsvai ru
das. Tokios pat scenos yra Bu
dapešte, Pragoję, Belgrade.

Poliucija gaišina galvijus 
Bulgarijoje, padaro medžius 
be lapų Jugoslavijoje, van
dens atsigėrusius siunčia j li
goninės Vengrijoje ir žaloja 
gražųjį senovinį baroko fasa
dą Čekoslovakijoje. Priežastys

A 90 day gold eagle passbook account which 
pays 5% per annum ($50.00 minimum) is 
also available. Regular passbook savings 
earn 494% per annum. Interest is compounded 
daily, paid quarterly.

Savings in by the 10th earn from the 1st.

Japonijos sostinė giriasi ir 
didžiuojasi esanti didžiausias 
miestas pasaulyje. Kaip greit 
šis miestas gavo pajusti, kad 
būti dideliu miestu nebėra jo
kia laimė, 
rekordu: 
miestas 
blausiai 
šaulyje.

Koks 
oras, galima matyti iš to, kad

Tos pertraukos deguoniu pa
kvėpuoti metai iš metų daro
mos dažniati. Tokio mieste 
šiuo metu gatvėse kasdien va
žinėja pusantro milijono 1110- 
torvežimių. Be to, vėliausiu 
apskaičiavimu, mieste į dangų 
stiepiasi 75,000 Įvairių fabri
kų kaminų, kurių kiekvienas 
dangun vemia debesis dūmų. 
Vėjas tų dūmų ir dulkių vos 
vieną dalį bepajėgia išnešioti; 
šiaip kiekviename ketvirtai
niame kilometro plote kasdien 
nusėda po visą toną pelenų ir 
dulkių.'

Kaip su tokio Tokio miesto 
piliečių sveikata? Praeitais 
metais mieste vidutiniškai kas-

Tokio yra pirmasis miestas 
pasaulyje, kurs jau pradėjo 
praktikuoti tai, kas gresia vi
siems miestams 21 amžiuje: 
Tokio mokyklų vaikai privalo 
i mokyklas eidami užsidėti du

jokaukes. Deja, tos dujokau
kės ne ką gelbsti, nes daktarai 
nustatė, kad kiekvienas penk
tas mokinys jau turi kvėpavi
mo takų arba akių uždegimus.

Japonai ilgą laiką teigė, kad 
j suterštas oras kenkia tik senes
niems, kurie visvien produkci
jai nebėra naudingi, bet Įtikin
ti, . kad jauni mokyklų moki- 

iš kurių laukiama užau- 
produktingų vyrų, pra- 
sargaliuoti, japonai pra- 
dūmoti.

SLYPI GILTINĖ
* tonų pelenų, dulkių ir sieros dvidegi

nio kasdien jyja ant žmonių Federaiinėje Vokiečių Respubliko
je. kur tirščiau yra industrija sukoncentruota. Smogo miglos 
dangčiuose viršum musų miestų slypi giltinė. Nesiskaitomas 
yra aukos žmonių, kūne visuose pramonės kraštuose šioje že
me je miršta nuo apnuodyto oro”.

(Deutsche Zeitung: In den Dunstglocken lauert der Tod)

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

Būna ir blogiau. Jei iki šiol 
skaitėme išimtinai apie oro,“ 
vandens ir * gyvenamosios ap-- 
linkus užteršimą ir to užterši- Į 
mo pavojus vien tik JAV-bėse, i 
tai tik dėlto, kad šios šalies' 
spaudai esant laisvai visos iie-Į 
gęrovės ir pavojai gali būti lai-' 
ku iškelti aikštėn ir gali laiku' 
būti išjudinta visuomenė, kuri bonkų ir suteršto vandens 
jau savo ruožtu išjudina savo 
rinktos valdžios aparatą, pri
versdama jį veikti. Iš kitų 
kraštų tokios žinios yra paly
ginti šykščios, bet kurios mus 
pasiekia, iš jų matyti, kad ir 
kitur nė kiek negeriau, jei ne 
blogiau, šiuo tarpu žiupsnis 
faktų iš Vokietijos, Austrijos, 
Stockholmo ir Tokio.

štai panašiios “Hiobo žinios” 
iš Europos kraštų:

Vokietijoje: vienas tik Miun
cheno miestas kasmet turi pa
šalinti 2 milijonus kubinių met
rų atmatų (garbage); - 340,(KM) 
automobilių nuodija šio nedi
delio miesto orą. Negana to, 
apskaičiuota, kad i Miuncheno 
orą pakyla 7,000 tonų nuo au
tomobilių padangų nusidėvė
jusių gumos dulkių!

Ciuricho mieste, Šveicarijo
je, su automobilių dujomis 
kasmet į orą išnešama po 20 
tonų švino 1

ABIPUS -GELEŽINĖS 
UŽDANGOS

šventasis Ja|Mmijos kalnas Fu-.dien mirė po 160 žmonių, be 
džijama, kurs Tokio mieste i tomis dienomis, kai miestą ap 
būdavo aiškiausiai matomas; dengia smogo dangtis, 

ant delno, dabar tik 40 
dienų per metus bėra bendrai 
matomas. Per visas kitas 325 
dienas Fudžijama yra atskir
tas tiršta nepermatoma dulkių 
— dūmų užuolaida.

Koks yra Tokio oras, gali
ma spręsti iš to, kad trafiko

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.
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Jungtinių Tautų general, se
kretorius U Thant neseniai nu
rodė J. T. visuotiniam susirin
kimui, kad būtinai yra reika
lingos visą pasauli apimančios 
priemonės, kad būtų galima iš
vengti pavojų’, kokie gresia dėl 
mūsų gyvenamosios aplinkos 
apnuodijimo. Žmonijos atei
ties likimas priklausys nuo g\’- 
ventojų eksplozijos ir nuo vis 
didėjančio technikos poveikio.

Dėl žemės grunto erozijos ir 
piktnaudojimo yra pražudyta 
lygiai 500 milijonų hektarų 
anksčiau buvusios agrikultū
rai, tinkamos žemės ploto. Du 
trečdaliu miškų visam žemės 
kamuolyje jau yra pramonės 
“sunaudota”.
' Technikos pažanga privedė

“Švedų mokslininkų nuomo
ne, Baltija serga ię jos liga vys
tosi kaskart sparčiau. Iš nese
niai buvusios švarios jūros ne
daugelio metų bėgyje, labiau
siai po II pasaulinio karo, pa
daryta kažkas panašaus į lata
ką, kur susibėga visokių rūšių 
nuodai. į Baltiją įtekančio^ 
upės su savim neša menkai te- 
apvalytus komunalinius ir pra
moninius skysčius, turinčius 
be kitko fosforo rūgšties drus
kų, kurios sugeria i save van
denyje esantį deguonį tuo bū
du naikindamos visokią van
dens gyvybę.

Komunaliniai (miestų) ir 
pramoniniai skysčiai tai dar 
ne viskas. Kiekvienas didesnis 
lietus, ypač pavasariais ir ru
denimis, suneša Į upes ir Upe
lius parazitus nuodijančius ir

Technikas apžiūri sukrautas automo-l 
biliu padangas prieš siunčiant jas 

vulkanizuoti.

w*K?
I’. <7

nuodingoji srove su upių van-! 
deniu plaukia į Baltiją.

Aliarmuojančios žinios pa- j 
reina iš žvejų sodybų. Vakari- kaip 
niame pakraštyje smarkiai su
mažėjo vėžių ir krabų pagavi
mas. Baltijos rytiniu pakraš
čiu daugumoje rajonų- vanduo 
jau tiek užterštas, kad jame 
sužvejota žuvis nebetinka mai
stui. Nebegalima tų žuvų su
naudoti net žuvies miltams dėl policininkai jau kelinti metais 
gyvulių. ■ Tuose rajonuose vis 
mažiau bepastebima paukščių, kelis kartus per dienos tarny 
kurie žuvimi minta, kadangi bos laikotarpį 
tie paukščiai apsinuodija ir deguonio. 
gaišta.

Panašūs reiškiniai esą vyksta 
ir Lenkijos pajūrių pietiniuose 
pakraščiuose.

TOKIO SKĘSTA DULKĖSE 
IR PELENUOSE

visur tos pačios — industriali
zacija, prikergiant dar du vie
tinius faktorius:

—r plačiai vartojamas ligni
tas, tai yra minkšta ruda ang
lis, kuri yra lengva iškasti, bet 
kūrenant turi dideli kieki biau- 
riai smirdančios sieros;

— motorvežimiams vartoja
mas pigus 86-octaue gazolinas, 
gaunamas iš sovietų Rusijos.

Vengrijoje buvę korespon
dentai praneša, kad pastarai
siais metais tenai suodžių ore 
padaugėjo 10 kartų ir sieros 
dviedeginio 5 kartus. Vengrų 
sostinės Budapešto kanalizaci
jos įrengimai teįstengia apva
lyti vos pusę miesto nešvaru
mų. Dunojaus upė žiauriai už
teršta. Dar 1S67 metais per vie
ną savaitę i ligonines buvo pri
statyti 4C6 žmonės, apsirgę nuo 
tos upės vandens.

Rumunija ir Bulgarija tebė
ra industrializacijos pradžioje, 
bet ir ten pirmieji poliucijos 
blogumai jau pasireiškia.

Apie sovietų okupantų grės
mę suteršti Lietuvos gamtą sta
tant Nemuno žemupyje di
džiulę naftos rafineriją gąsdi
nančios žinios pasklido jua 
prieš porą metų. Ar lietuviams 
pavyko tą pavojų nuo savo pa
jūrių - pamarių atitolinti, nie
ko nebegirdėti. Bet ką sovietai 
daro ir jau padarė visame Bal
tijos pakraštyje nuo “Kalinin
grado” iki Leningrado, skai
tome lenkų laikraščio “Tygod- 
nik Morski” nr. 48 korespon
dento Svante Svensono kores
pondenciją iš Stockholmo. 
Korespondencija užvardinta 
“Baltijos SOS”:

BALTIJA ŠAUKIASI 
PAGALBOS

iv- - -jMif
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prižiūrėtojų ir vadovų sistema negera. Lietuvoje ji pasi-

Rusams rūpi lietuviškoji duona
Jau ne vieną kartą esame minėję, kad imperialistinė 

sovietų valdžia per 50 “komunistinės santvarkos” 
metų nepajėgė išspręsti duonos klausimo. Ištisus šimt
mečius Rusija buvo Europos aruodu, o Rusijos valdžią 
pagrobusieji komunistai nepajėgė pakankamai duonos 
pagaminti net imperijos gyventojams. Gerai Rusijoje 
maitinasi tiktai policija, kariuomenė, kompartijos cent
rų nariai, o visi kiti šios rusų imperijos vergai gyvena 
pusbadžiai, o būna laikotarpių, kad badauja tikra to žo
džio prasme.

Praeitų metų rudenį sovietų valdžia suvežė į Maskvą 
apie šimtą atrinktų “žemės ūkio darbininkų”, kurie, iš
klausę Polianskio kalbų, nutarė įvesti tarybas kolchozuo
se. Sovietų valdžia priėjo įsitikinimo, kad iki šio meto 
buvusi kolchozinė tvarka negalės išmaitinti didelės rusų 
kariuomenės ir nepagamins pakankamai maisto polici
jai ir kompartijos nariams. Polianskis buvo įgaliotas pa
daryti pakaitas kolchozų sistemoje. Jis ilgiausiai kalbėjo 
Maskvon Nuvežtiems kolchozų vadovams, jis ir naujo 
įstatymo projektą paruošė ir paskelbė.

Vilniuje leidžiama komunistinė “Tiesa” beveik kiek
vieną dieną deda rašinius apie tą Maskvoje vykusį suva
žiavimą ir apie projektuojamas pakaitas žemės ūkio tvar
kymo reikaluose. Keliais rašiniais džiaugtasi, kad Mas
kvoje nutarta įvesti “tarybas kolūkiuose”. Bet tuo pačiu 
metu kompartijos organas primena lietuviams pagrindi
nius Maskvoje vykusio suvažiavimp tikslus ir uždavinius. 
“Tiesos” įžanginiame šitaip apie jį rašo:

“Susirinkę į pašnekesius, susirinkimus, žemdir
biai (ne kolchozininkai! NR) rimtai ir dalykiškai 
aptaria, kaip artimiausioje ateityje įgyvendins Tre
čiojo visasąjunginio (Maskvoje vykusio NR) nuta
rimus. 0 uždaviniai dideli — teks visokeriopai didin
ti gamybą, tvirtinti ekonominius ūkio pagrindus, 
nuolat gerinti kolūkiečių kultūrines ir buities sąly
gas” (“Tiesa”, 1969 m. gr. 27 d. įžanginis).
Polianskis, kalbėdamas sovietų valdžios vardu, suti

ko duoti kolchozams ir sovchozams tarybas, bet parei
kalavo, kad kolchozai padidintų gamybą. Imperijos va
dovybė įsitikino, kad Stalino įvesta komisarų, kolchozų

rodė visai netikusi. Lietuvos ūkininkai pagamindavo žy
miai daugiau duonos, riebalų, mėsos, sviesto ir išaugin
davo žymiai daugiau galvijų, negu rusų Įvesta kolchozinė 
sistema. Į kolchozus suvalyti darbštūs Lietuvos ūkinin
kai dabar vadinami tinginiais. Gražiai žydėjęs ir žalia
vęs kraštas virto dirvonais.

Lietuvoje kolchozai tapo didžiausiais išnaudojimo 
; centrais. Kolchozų vadovybėn pastatyti rusai uja ir iš
naudoja lietuvius žemdirbius aršiau, negu baudžiavos 
laikais tai darydavo lenkai dvarininkai. Baudžiavos lai
kais baudžiauninkas turėjo pakankamai duonos ir pa
stogę.. Tuo tarpu rusų okupacijos metu kolchozininkas 
neturi nei duonos, nei pastogės. Suėmę ir išvežę Lietuvos 
vasaros derlių, rusai neduodavo net šiaudų saujos kai
muose stovinčių trobų stogams pataisyti. Lietuvis liko 
be duonos ir be pastogės. Krašte vaizdas toks baisus, kad 
po'25 okupacijos metų rusai nedrįsta leisti amerikie
čiams lietuviams pamatyti, kaip Lietuvoje likęs jo brolis

Tame pačiame rašinyje “Tiesa” pasakoja, kad atei
tyje kolūkių tarybos bus renkamos iš apačios į viršų, 
kad į kolūkio reikalų tvarkymą bus įtraukti didesni že
mės darbininkų sluoksniai, ir pasakyta, kad kolūkio va
dovas vienas negalės spręsti svarbesnių dalykų. Redak
torius, matyt, užmiršo, ką iki šio meto jo redaguojamas 
ir sovietų valdžios leidžiamas laikraštis skelbė. Jis ne 
vieną kartą yra tvirtinęs, kad Sovietų Sąjungoje įgyven
dinta pati “demokratiškiausia demokratija”, kad Lietu
vos kolchozuose nesauvaliauja rusai, ;kad ten patys lie
tuviai viską tvarko. Jeigu taip būtų buvę, tai nei Mask
voje būtų reikėję nutarti įvesti tarybas į kolūkius, nei 
šiandien būtų reikėję pasakoti, kad 'Tarybas teks rinkti 
iš apačios į viršų”.
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APIE ALGIMANTU MACKŲ
Faktai, impresijos ir suvenyrai

Užbaigę 60 metų dekadą, pri
simename kas per ją padaryta.
Iš tikrųjų laiko matavimas de
šimtaine sistema nėra visuoti
nis. Turime 12 mėnesių, 52 sa
vaites, 7 dienas. Niekas neįvyks
ta būtinai šj ar kitą dešimtme
tį. Gal būt, geriausia sakyti, 
jog laikas įvyksta mums su vi
somis savo praeinamumo prie
volėmis, o mes arba pergalime 
laiką ar ne.

■Minėdami poeto Algimanto 
Mackaus (1932.11.11 Pagėgiuo
se—1964.XII.2® Chicagoje) mir
ties penkmetį, prisiminkime kai 
kuriuos faktus. Mackus mokė

Kolūkiečiai galėtų išsirinkti tarybas iš apačios Į vir
šų, jeigu iš Lietuvos būtų atšauktos sovietų karo jėgos 
ir išvaryta vieša ir slapta sovietų policija su visais tos po
licijos bendradarbiais. Kol tas nebus padaryta, tai jokių 
“kolūkių tarybų iš apačios į viršų” nebus. Bus iš viršaus 
kolūkiečiams primetami sovietinių dvarų valdovai, kurie 
bandys dar daugiau išspausti ne tik iš Lietuvos žemės, 
bet ir iš tos žemės darbininko lietuvio. Rusai ir šių metų 
rudenį išsiveš Lietuvos laukų derlių, o lietuviams paliks 
vargą ir badą.

eros poetas ir kartų pats atvi
riausias. “Jo yra žemė” rinki
nio herojus (“jis”) yra liūde
sys. “Neornamentuotos kalbos 
generacija ir augintiniai” yra 
Mackaus karta, kuri nebeturi 
lakaus ir gražaus žodžio, o tik 
mato nukankintą draugą žydu
ką Vilniaus gete, vienišą ir pa
niekintą negrą kunigą dar prieš 
negrų revoliuciją, savo pačios 
išsisklaidymą ir išnykimą Visa

si gimnazijoje Vilniuje ir Vo
kietijoje, universitete Chicago-j 
je. Redagavo žurnalą Margutį 
ir to paties vardo radijo progra
mą. Išleido poezijos rinkinius 
“Elegijos” (1950 Algimanto Pa- 
gėgio slapyvardžiu), “Jo yra že
mė” (1959), “Neornamentuotos 
kalbos generacija ir auginti
niai” (1962), “Chapel B” (1965 
po mirties j.

Mackaus nėra gyvųjų tarpe 
jau 5 metai. Tačiau per tuos 
penkis metus jis nebuvo pamirš
tas. Jo įtaka išsiplėtė į vyres
niuosius ir jaunesnius rašytojus. 
O plačioje visuomenėje, ypač

per savo viešus skaitymus, > 
Mackus paliko ryškų paveikslą: 
daug kam Mackus yra tapęs po
eto prototipu. Yra sakoma, jog 
poetai praeitą dešimtmetį išėjo 
į auditorijas ir net į gatves, o 
pas mus lietuvius įspūdingiau
siai ir geriausiai savo poeziją 
skaitė Mackus, čia reikia su
minėti rašytojus, kaip kad Kos
tą Ostrauską, Henriką Nagį, 
Kazį Bradūną ir kt., dedikavu
sius savo kūrybą Mackui po jo 
mirties. Dalinai tai buvo dėl 
užuojautos ir pagarbos išreiški
mo. Bet svarbiausia dėl to, jog 
tie ir kiti rašytojai jautė sąmo
ninę ar pasąmoninę skolą Mac
kui savo tolimesnei kūrybai.

Kokia tad buvo jo poezija? 
Tradicinis poezijos supratimas 
buvo vaizdų, išgyvenimų ir min
ties konstrukcija, kuri daugu
moje žėrėjo ir žavėjo savo gro
žiu. Mackaus poezija yra tiesio
ginis kreipimasis į klausytoją ar 
skaitytoją, kad meno pagrindi
nis rūpestis yra žmogus, t. y. 
“aš pats”, kurį poetas išsako 
kitiems. Jei anksčiau Maironis 
grožėjosi pasauliu nuo Birutės 
kalno ir tik netiesioginiai at
verdavo save, tai’Mackus atsi
sako būti kelionių gidu ir ki
tiems pasakoti ką jis matė, bet 
kas jis yra, ką pergyvena ir ką 
jaučia.

Tam tikra prasme- Algiman
tas yra skaudžiausios ' mūsų

ALGIMANTAS MACKUS
1932. II. 11. — 1964. XII. 28.

tai matydamas ir skaudžiai per
gyvendamas, poetas lieka visa
me tame bejėgiškumo fone at
kaklus: gal dar liko nepadalin
to laiko ir dar būsime sūnūs ir 
dukterys? “Chapel B” yra pir
mutinis nuogas žvilgsnis lietu
vių literatūroje į mirtį, čia Mac
kus išgyvena savo artimo drau
go Antano Škėmos žuvimą au
tomobilio katastrofoje. Nesiri
boja vien Škėmos mirtim, bet 
visų poetų mirtim kaip kad jam 
artimo ispanų pilietiniame ka
re žuvusio Lorca ir lyg išprana
šaujančiai savo paties neužilgo 
įvykusioje irgi automobilio ava
rijoje. .

žinoma, vien atvirumas be ta
lento nebūtų padaręs Mackaus 
dideliu poetu. Mackus buvo la
bai išradingas poetikoje, jis tu
rėjo nepaprastą ausį muzikai, 
skonį menui, tautodailei ir tau
tosakai. Jo poetiką subtiliai ati
dengė Algirdas Landsbergis, iš
keldamas Mackaus poezijos poli
foninę konstrukciją, vienalai
kiškumo ir. vienavietiškumo įve
dimą, kaip kad jau minėtoje 
“Chapel B”, kur mirtis visus pa
sitinka tuo pačiu metu ir toje 
pačioje vietoje. Be to, visa Mac
kaus poetika tampriai susijusi 
ir kylanti iš giluminės sąmonės. 
Taip reikia suprasti ir jo gar
siąją antifrazę, kuria jis nunei
gia kokį kitą teigimą. Dylan Tho
mas “And death shall have no 
dominion” pas Mackų išvirsta 
tiek pat muzikalia antifrazę “Ir 
mirtis nebus nugalėta”. Mac
kus nelyg prikiša Thomas’ui, jog 
jis nėra atviras prieš mirtį, čia 
Mackaus poetika ir mintis jura 
išvien sulietos.

Nereikia užmiršti Mackaus 
rolės kaip laikraštininko. Savo 
laiku dirbęs Naujienose, vėliau 
Margučio radijo programoje ir 
žurnale, Mackus pajuto ir iš

moko betarpiškai bendrauti su 
į žmonėmis. Atrodo, jog šiandien 
I visi dideli poetai ateina iš re- 
I rinkei jų Tereikia paminėti vel- 
į sų Dylan Thomas, kuriam Mae- 
I kus buvo dvasia artimas.

Jo kaip kritiko ir žurnalo re
daktoriaus palikimas susumuo

ti j amas tok la pastaba. š^argu cio 
žurnalas 1963-64 metų laikotar- 

I py j e buvo pats brandžiausias ir 
Į daugiausia ištesėjęs kultūros 
Į žurnalas išeivijoje ir visa tai 
| beveik vieno Mackaus darbas. 
Į žurnalan subūrė visas geriau- 
1 sias mūsų jėgas, suaktualino tu- 
j rinį ir skatino pradedančiuosius.

Mūsų amžius yra ideologijų, 
įsitikinimų._Jr įtikinėjimų lai
kas. Joks žurnalas lietuviuose 
neišvengė sroviškumo. Neišven
gė sroviškumo ir dauguma ra
šytojų, nekalbant- jau apie re
daktoriui. Mackus sugebėjo 
būti vienijančia jėga, pirmučiau
sia ir svarbiausia tikėdamas kū
ryba ir menu. Tą savo nusista
tymą jis pateisino savo sparčiu 
ir tikru menišku atsiskleidimu, 
kuris, tiesioginiai ir netiesiogi
niai skatino kitus sekti jo pėdo
mis. Neatsitiktinai veikia šian
dien knygų leidimo'fondas Al
gimanto Mackaus vardu.

Tai tiek apie faktus ir impre
sijas. O dabar suvenyrai pa
teisinti Mackaus psichologiją jo 
asmenį bent dalinai kodėl jis bu
vo toks atviras pasauliui, kokiu 
jis buvo. Būdamas vaiku prieš 
Kalėdas Vilniuje, jis _įkrito į 
verdančią vonią. Išgelbėjo per
sigandusi motina? Vos tik ištrū
ko iš mirties. O motinai vis sa
kydavo, kentėdamas baisų nu
degimą, jog jam neskauda ir kad 
ji neliūdėtų. Tai savaime at
skleidžia jo santykį su pasauliu 
ir žmonėmis: jis gimė atviras 
kitam žmogui, čia dar prisime
na jo butas Montgomery gatvė
je Chicagoje, kur visiems buvo 
galima užeiti ir visi buvo mie
lai laukiami.

Keliais žodžiais neįmanoma 
aprašyti Maciaus, poeto ir -žmo
gaus- Minėjau, jog laikas mums 
atsitinką o žmogaus pareiga 
laiką pergalėti. Paskutinis pen
kmetis parodė, jog Mackus lai
ką nugalėjo ir jo poezijos me
dis auga vis' aukštyn, platyn ir 
gilyn žmonių sąmonėn, .išsiva
davęs iš kasdienybės.

Mūsų trijų milijonų tauta yra 
maža. Mes kartais labai jau
čiamės maži prieš mus triuški
nantį pasaulį. Tačiau Algiman
tas Mackus mus išgelbėjo. Jis 
turėjo maža laiko žemėje, o vis 
dėlto tapo tikru žmonijos sū
num. Mes jį jau atradom. Esu 
tikras, jog kitą dešimtmetį jį 
atras pasaulis nuo Ugnies že
mės iki Kamčatkos. Tokių kaip 
Mackus net ir norėdamas nepa
slėpsi nuo pasaulio. A. B;

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS

DONELAIČIO TUVA
XX-me AVIŽIUJE

IV Dalis

4
ROMINTOS ŠILAS

Romintos šilas, išsiplėtęs tarp Vištyčio 
ir Galdapės ežerų, nusitęsdamas ta kryp
tim apie 27 kilometrus, gi iš šiaurės į pie
tus per 15 kilometrų, apima 250 kvadrati
nių kilometrų plotą su 25000 hektarais 

Romintos upe.

natūraliai išaugusio miško, kuriu jau or
dino laikais atvykdavo magistrai medžioti 
taurų, lokių, elnių ir kitų miško žvėrių. 
Tai yra pati gražiausia Mažosios Lietuvos 
giria, kurią buvo labai pamėgęs vokiečių 
kaizeris ir buvo pasitatęs joje savo medžio
klės pili, dažnai su visa savo svita specia
liu traukiniu atvažiuodamas čion pame
džioti. Nors šiame šile dominavo pušynai 
ir eglynai, bet, pagal Įvairias augavietes 
su įvairuojančiomis dirvožemio savybė
mis,, čia plėtėtsi nemaži ąžuolynai, beržy
nėliai, alksnių, uosių ir skroblų miškeliai, 
net ir niaumedynai. Kaip ir visas tas rajo
nas tarp Vištyčio ežero ir Galdapės, šilo

paviršius buvo kalvotas, su žaviais ežerė
liais tarp kalvelių, išraižytas upokšniais, 
net ir savo vardą gavęs nuo per šį šilą te
kančios Romintos upės. įvairuojantis dir
vožemis taip pat teikia puikias klestėjimo 
sąlygas Įvairiausios rūšies krūmynams ir į 
šiaip smulkesnei augmenijai. Raistuose • 
užtinkamos pavieniai augančios eglaitės, 
pušys, traškieji gluosniai (Salix fragilis) 
ir berželiai. Raistuose išaugusios eglės iš- 
sikeroja fantastiškiausiomis formomis, gi 
beržai keružiai ir pilkieji karklai suteikia 
šilo raistynams arktikinio gamtovaizdžio 
charakterį. ♦

Romintos šilas buvo administruojamas 
penkių urėdijų, būtent: Romintos, Varnių, 

’ Nasavų, žydkiemio ir Galdapės urėdijų. 
; Keturios iš tų urėdijų buvo šilo pakraš

čiuose ir tik penktoji Romintos urėdiją 
buvo pačiame šilo viduryje, kuris buvo 
paverstas draustiniu parku ir aptvertas 
dviejų su puse metrų aukščio tvora, kad 
iš to draustinio joks gyvulėlis neišklystų.' 
Per šilą buvo išvesti platūs keliai, visi susi
bėgą į šilo viduryje esančią Romintos urė
dijos sodybą ant Romintos upės krantų, 
čia pat buvo ir vokiečių kaizerio medžiok
lės pilis, ištaigingas viešbutis turistams, 
kurių savaitgaliais prigūžėdavo gana daug 
iš visų pasviečių ir taip tas miško vidury 
besirandąs Romintos bažnytkaimis buvo 
Įgavęs kurortinę išvaizdą. Romintos urė- 

| dijai priklausė šešios girininkijos.: Bud- 
i viečių, Jurgiškių. Juodupės, Gelvidų ir Ro
mintos girininkijos. Pastaroji girininkija 
vokiečių buvo vadinama HirschtaI (brie
džių slėnio) girininkija.

Yra spėjama, kad Romintos šile yra 
buvusi senovės lietuvių pagonių Ramovė, 
nes šile yra daug pilkapių, kuriuos yra 
šiek tiek tyręs kalbininkas ir archeologas 
prof. Bezzenbergeris. 1895 metais prie Ro- 

I mintos medžioklės pilies jis kasinėjo pil
kapynus, datuojamus pirmaisiais mūsų 
eros amžiais. Tai rodo, kad šios apylinkės 
buvo priešistoriniais laikais gana tirštai 
apgyventos, nes panašūs pilkapynai ran
dami ir prie žvirgždžių kaimo Darkiemio 
apskrityje, prie Plikių ir Vilkų kaimų 
Gumbinės apskrity, o taip pat ir prie Ab- 
šerninkų kaimo Darkiemio apskrity.

Ir vėlesniais laikais Romintos šile kūrė
si Įvairūs dervų ir pelenų gamintojai, bar- 
tininkai, bebrininkai bei žvejai, nes čia 
esantys ežerėliai bei upės ir upokšniai bu
vo gausūs upėtakiais, lašišomis, unguriais 
ir vėžiais. Nors per šilą tekančios Romin
tos upės vaga buvo labai akmenuota, miš
kas iš Romintos šilo jau ordino laikais bu
vo plukdomas sieliais į pat Karaliaučių. 
Su laiku miško medžiagos eksploatacijai 
išsiplėtus, sienojus sieliams prie upės bau
džiauninkams tekdavo vilkti ir iš atokes
nių miško kirtimų.

(Bus daugiau)
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MAC t

2858 W. 63rd STREET
Ofiso toUf^ Pitospoct 8-3229

ItaucL tolof.: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uzdaryu’ 
Ligonius ppruma Uk susitarus.

Nauji Metai — seni keliai

Pasirengimas Kalėdoms šukė-

Rex. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildins). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8U12

DR. S. BIEŽIS
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 
Tremti, ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS.

lė daug triukšmo. Profesiona
liški rėksniai per radiją, televi
ziją ir spaudą įkyriai gyrė savo 
prekes. Kalėdų senelis sukėlė 
entuziazmą vaikučiuose. Krau
tuvių lentynos linko nuo įvai
riausių prekių. Gatvės pilnos 
žmonių. Bėga ir vieni su kitais 
lenktyniauja. Perka ar neperka, 
bet kiekvienas “šapina”. Laiš
kanešys velka didelius krepšius 
su sveikinimais. Mažai kas jį 
pasveikina ar jam duoda dole
rinę. Kūčių vakare biznieriai 
džiaugiasi, kad ištuštėjo jų krau
tuvės. Prie stalo gali šampano 
ar koniako išmesti. Vaikučiai 
džiaugiasi gautais brangiais žai
slais. Jų tėveliai galvoja, kad 
jie būdami vaikais gaudavo do
vanas už 10 centų. Pas mus ben
drų Kūčių nebuvo. Kiekvienas 
kūčias valgė savo namuose ir 
savo šeimose.

Nauji metai sutikti Lietuvių 
į klubo salėse. Sutikta su barš-

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

ir šeiiad. tiktai susitarus.

mis kepuraitėmis. Visi bučiavo
si, šoko ir vieni kitiems linkėjo 
Naujuose metuose visokių gėry
bių.

Antrą dieną buvo vestuvės. 
Apsivedė Bielskio sūnus, kurio 
motina vokiečių tautybės. Da
lyvavo visi naujieji ateiviai — 
DP. Prie jų stalų skambėjo lie
tuviškos dainos ir buvo kelia
mos taurės. Jiems gadino nuo
taiką jankių muzika

Lietuvių organizacijų metiniai 
susirinkimai praėjo sklandžiai. 
Lietuvių klubo pirmininkas B. 
Šimkus, vicepirm. V. Bagdonas, 
sekretorė Špokaitė ir kiti val
dyboje pasiliko ir kitiems me
tams. Įėjo tik du nauji direk
toriai: J. Bubelis ir E. Tom
kus. Valdybos nutarimu, Altos, 
Balfo ir SLA susirinkimams sa
lė duodama nemokamai.

radiskutnoti, atvykti į šį susi-: J. Kregždės ir kt. raštai. Žur-i 
dėl i nak> gale kronika ir lietuvių evan-

! gelikų jaunimo suvažiavimo ap- Į 
rašymas.

. “ arsis' r sta
t) ialyvavisw skyriuje.

Iniciatoriai:
Jonas F. Daugėla ir 
Lionginas Leknickas

turi

kučiais, cimbolais ir karališko-

Ofiso — HE 4-5758.
DR. M. BUDRYS S

alergija
2751 WEST 51st STREET

Valandos: antradieniais, penktadie- 
mais v., sestamemais 10-1 v. p. p. 
Ligoniai priimam f pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

šeštad. 10—2 vai.
———11111 ' I I

Rez. GI 8-0873

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

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

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

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

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

Telef..- PRospect 6-5984

SLA 77 kuopos metiniame su
sirinkime visa senoji valdyba 
palikta ir kitiems metams. Va
sario 16 proga nutarta paaukoti 
$25. Taip pat nutarta surengti 
pikniką ir salėje parengimą. Vi
si nariai sutiko valdybai padėti. 
Po susirinkimo buvo užkandžiai 
ir malonus pasikalbėjimas. Da
lyvavo apie 35 nariai.

Praeitais metais savitarpiniu 
organizacijų susitarimu ir ben
dradarbiavimu, visa veikla pra
ėjo sklaidžiau Ir šiais metais 
tikimės dirbti vieningai, eidami 
senu keliu. žvalgas

KELEIVIO
KALENDORIUS

Lietuviškas kalendorius 
senas ir garbingas tradicijas,
siekiančias sunkias spaudos 
draudimo dienas, kuriomis jis 
metai iš metų atkeliaudavo iš 
prūsų žemės slaptais takeliais 
knygnešio krepšy ir pasiekda
vo nuošaliausią Lietuvos ūki
ninko sodybą, kaip vienintelis 
šviesos spindulys tamsioje ga
dynėje. Jis teikdavo ne tik rei
kalingiausią kasdieninę infor
maciją, liet ir buvo gydytoju, 
kunigu, agronomu, kovotoju už 
savo kraštą, užtarėju, patarėju, 
netgi juokdariu.

Tokį lietuvišką tradicinį ka
lendorių kas metai išleidžia sa
vaitraštis “Keleivis”, So. Bos
ton, Mass. Jis eina nuo 1912 
m. ir kai kuriais atvejais pri
lygsta garsiajam Ūkininkų Al
manachui. Ir šiemetiniame Ke
leivio kalendoriuje be įprastinės 
informacijos telpa naudingi 
straipsniai, patarimai, netgi yra 
ir eilėraščių.

RUSŲ NUTYLĖJIMAI
Chicago ‘Today”, vienas iš 

keturių didžiųjų vidurio Ame
rikos dienraščių, sausio 9 d. 
paskelbė Lietuvos gen. konsu
lo dr. Petro Daužvardžio pareiš
kimą:

— Prašau priimti mano nuo
širdžią padėką už pastangas 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Lietuva tebėra jėga okupuo
ta ir valdoma Sovietų Sąjun
gos, kuri vis siūlo pasauliui 
“atitraukti visus užsienio ka
riuomenės dalinius iš užimtų 
teritorijų rezultate kai kurių 
valstybių karinės akcijos prieš 
valstybes ir žmones, ginančius 
laisvę ir nepriklausomybę.”

(Andrei Gromyko rugsėjo 19 
d. laiškas Jungtinių Tautų gen. 
sekretoriui).

Jei tas pasiūlymas yra nuo
širdus, tai rusai turėtų atitrauk
ti savo kariuomenę iš Lietuvos 
ir kitų kraštų, ginkluotomis 
jėgomis jų okupuotų. Betgi jie 
tyli apie kraštus , kuriuos pa
tys pavergė.

Sovietų vadovai naudoja du 
tiesos mastus: vieną komunis
tams, kitą - nekomunistams. 
Pav. Lietuvos laisvės kovoto-

REMKTTj? TUOS BIZNIERIUS
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

BEVERLY HILLS GtLINYCIA 
0*1 .US VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR K»34

Kalendorius yra knygos for- Įus rusai <kurie nužudė ^j000

TRAMENTAS) 
ksmumo arba liūdesio valandoje 
žiausios gėlės ir vainikai, antk»
— 1 _ ______-Ii____ —1 1-- ------- * -

ROY R. PETRO (PVTRAMENTAS)
5525 So. Harlam Ava.

Apdraustas perkrausimas 
is įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tat: FRentier 6-1882
J

PERKRAUSTYMA1

NEW JERSEY, N. J
Pranešimas

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—(8 vai. 
Treči ir šeštad. uždaryta.

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

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

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

■*

New Jersey Lietuvių Tarybos 
valdyba, kartu su New Jersey 
lietuviškų organizacijų atsto
vais, š. m. vasario mėn. 15 d. 
4 vai. p. p., Lietuvių Katalikų 
Centro patalpose, 6 Davis Ave
nue,- Kearny, New Jersey, ren
gia pagrindinį. (New Jersey 
State) Vasario 16 minėjimą. —

mato, 6x9 dydžio, 64 pusi., min
kštais mėlynos spalvos virše
liais. Kaina 1 dol. Ji netrukus 
bus galima gauti Naujienose, 
atsilankius asmeniškai arba 
užsakant paštu: Naujienos,

1739 So. Halsted St, 
Chicago, Ill. 60608

ir daugiau kaip 300,000 ištrė
mė i Sibirą) vadina banditais, 
tuo tarpu komunistinius už
puolikus Vietname laiko “he
rojais” ir “laisvės kovotojais”.

■ i

Spalvota TV - Radijas,- Fonografas
i r

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

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

Vai.: pirmad., ketvirtad. 5-8 vai. vak., 
antrad., pehktad. 1—4 popiet.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

150 do!
PIGIAU: 

IŠ!>ARDAVIMAS
2512-W. 47 ST. — FR 6-1998

• LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0Pa, 
1490 kiL A. >L

Lietuvį 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 v
Tek: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD A’
CHICAGO, ILL. 6062C

p puotą. Į minėjimą pakviestas 
New Jersey State gubernatorius 
William T. Cahill, du Rūmų at
stovai-ir kiti žymūs politikai. 
Pagrindinę kalbą pasakys p. Ja
saitis, meninę programą išpildis 
“žibuoklių” sekstetas-vadovau
jamas muziko Liudo Stuko. Po 
meninės dalies — pilni pietūs 
(pradedant sriuba ir baigiant 
saldumynais). Vėliau šokiai iki 
gaidystės.

I Įėjimas į minėjimą ir pietus 
S10 asmeniui. Aukų rinkimo ne
bus. Bilietų skaičius labai ri
botas. 'Patartina bilietus įsigyti | 
iš anksto, bilietus galima gauti 
pas platintojus ir pas valdybos 
pirmininką inž. V. Melinį, 13 
Fawn Drive, Matawan, N. J. 
07747.

Atsiysta paminėti
Mūsų Sparnai. Lietuvių evan

gelikų reformatų žurnalas 1969 
Gruodis Nr. 27. Leidžia Lietu
vos Evangeliku Reformatų Ko
legija Tremtyje. Redaguoja red. 
komisija iš Petro Bružo, Eug. 
Gerulio, Jokūbo Kregždės, Pal
myros Lampsatienės, gen. sup. 
kun. St. Neįmano, Jono Palšio, 
Mykolo Plepio ir Arvydo Ramo
no.

Turinyje: J. J. Neįmano, kun. 
J. Paupero, kun. P. Dilio, M. Ta- 
mulėno, dail. Dagio, V. Karo
so, Dr. Kellerio, Halinos Dilie
nės, Stasio Dagio, M. Karašo,

9 Daugiausiai kavos išgeria 
JAV-bėse — po 429,000,000 
puodukų per dieną; sprendžiant, 
nuo kurio amžiaus pradedama 
kava gerti, išeina, kad suaugę 
kasdien sugeria po 3:12 puodu
kus kavos.

Susirinkimu ir parengimu

o
— Š. m. sausio mėn. 16 d. .7:30 vai. 

vakaro, penktadieni, Marquette Parko 
parapijos salėje, 682.0'So; Washtenaw 
Ave., šaukiamas labai svarbus- namų 
savininkų susirinkimas. Susirinkime 
bus iškelta ir aptarta daug svarbių 
klausimų, kurie liečia namų savininkų 
reikalus. Ateities klausimais bus pla
tus pranešimas. Kam rūpi savo tur
to apsauga ir teisių apgynimas, susi
rinkime turi būtinai gausiai dalyvau
ti. Po susirinkimo visiems dalyviams 
bus suruoštos jaukios vaišės.

Antanas Stakėnas

MATT E. KAMEN
710 Darnsdale Rd., La Grange Park, 111.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

Vai.: ahtrad. 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 2753 West 71st St. 
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. teU 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 \al. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą

DR. V. P. TUMASOMS 
CHIRURGAS 

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

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

V.

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

Every tree, every shrub, 
tnd all oar wildlife depend on 

you to help prevent 
forest fires. So please follow 

Smokey's ABCs: Always 
bold matches till cold. Be sure 

to drown all campfires, 
stir the ashes, and drown 

them again. Crush all 
smokes dead out.

Please! Only you can 
prevent forest fires

Be to, vasario 15 d. 10 vai. iš 
ryto, Lietuvių R. K. parapijos 

i bažnyčioje, Kearny N. J., bus 
| laikomos gedulingos pamaldos 
už žuvusius Lietuvos karius ir 
partizanus. Visu lietuvių parei
ga pamaldose kuo skaitlingiau
siai dalyvauti. NJLT Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Organizuojasi žurnalistai

Lietuvos žurnalistų Sąjungos 
Centro Valdybai paraginus yra 
organizuojamas (atgaivinamas) 
tos sąjungos Cleveland© skyrius, 
i kurį nerimas suburti visus Cle- 
velande gyvenančius spaudos ir 
radio bendradarbius, foto kores
pondentus ir kitus spaudos dar
bu besidominčius lietuvius.

Skyriaus steigiamasis susi
rinkimas įvyks ateinantį penk
tadienį, sausio mėn. 16 d. 7:30 
vai. vakare, Howard Johnson 
viešbučiuose-restorano patalpo
se, kurios yra East 55 str. ir Me
morial Lake Shore Blvd, san
kryžoje.

Ištisai eilei asmenų iniciato
riai yra pasiuntę asmeninius 
kvietimus dalyvauti šiame su
sirinkime, tačiau maloniai kvie- 
čiameir visus kitus, kurie domi
si lietuviškos periodikos reika
lais ir turėtų noro jas bendrai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
j

Laidotuvių direktoriai:
I

GERAIDAS F. DAIMID

I

TĖVAS ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telet.: GRovehiU 6-234M

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

6ŠS

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
ATR-CONDfHONED KOPLYČIOS

SEpubBe 7-8606 SEpubBe 7-8601

DOVYDAS P. GAIDAS

Tek: YArds T-l 741 - 1742

4330-34 So- CALIFORNIA AVENIU
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONĘD KOPLYČIOS

s

Mirė 1970 m. sausio mėn. 12 d., sulaukęs 57 metu amžiaus. Gimęs | 
i Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Anna (Gayauskas), sūnus Ron, jo žmona | 
g Mary-Jeau. dvi dukterys — Diane, jos vyras Harold Martinek ir The- | 
g resa, 6 anūkai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Ketvirtadienį, 5 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas Petkaus Mar- I 
t qu e t te koplyčioje,. 2533 West 71st Street.

šeštadienį, sausio 17 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko- | 
plyčios i šv. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po ge- I 
dulingu pamaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse. |

Visi a. a. Matt E. Kamen giminės, draugai ir pažįstami nuo- g 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį | 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

i
 Žmona, vaikai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

1

4

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ambulance' 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE M»ESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: ctLynipic 2-1003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 691 h STIWET REi»ubfir. 71213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia; 7.;>«72

WALTER PALILIONIS
Gyv. 4134 W. 69th Place

Mirė 1970 m. sausio mėn. 12 d., 2 vai. ryto, sulaukęs 76 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Josephine, sūnus Edward, posūnis Albert 

Jakšys ir žmona Helen, pusbroliai — John Shepeiis ir jo sūnus Algir
das, Antanas Shepeiis ir Antanas Palilionis, pusseserė Agota Žukaus
kas ir jos sūnus Joseph Sharkey, sesers duktė Ada Hafman bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo.
Kūnas bus pašarvotas sausio 13 d. 2 vai. po p.p Petkaus Marquette 

koplyčioje, 2533 West 71st Street.
Ketvirtadienį, sausio 15 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koply- - 

čios į Sv. Paneles Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal- | 
dų bus laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Walter Palilionis giminės, draugai ir pažįstami nuošir- j 
driai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar- fe
navimą.ir atsisveikinimą. į

Nuliūdę lieka: |
Žmona, sūnus ir giminės. g

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tek 476-2345.

e

ANTANAS M.
3307 So. LITUANLCA AVENI R. Phone: Y trds 7-340’

3354 So. HAIKFED STREET Phone: YArds 7-131 if

GEORGE F. RUBM1N
3319 So. L1TUANICA AVĖ TeL: YArtU 7 1138 1139
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GERIAUSIA DOVANA

$1.50

$1.00

1739 So. Halsted St, Chicago, lit 60608
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$2.00

$6.00
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šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

$3.00
$5.00
$2-00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

A. & U INSURANCE & REALTY

MBĮĮgĮS..-

(Cnrrency Exchange ištaigoj)
Plgūi avtomobillv draudimai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

AMERICAN.
TRAVEL SERVICE

DARbO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND A VU

PARDUODAMI
I§ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.

PARDUODAMAS beveik naujas Per
sian lamb moteriškas paltas, minko 
kalnieriumi ir rankogaliais. 16% dy

džio. $200. Tel. HE 4-0109.

Atskirame name, 58 St. ir Maplewood 
Ave., išnuomojamas naujai atremon

tuotas
5 KAMBARIŲ BUTAS.

_ Du miegamieji ir garažas.
Teirautis nuo 9 vai. ryto_ iki 4 vai. 

p. p. pas p. DENES, 
tel. 847-1141

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

3237 WEST 63rd ST^ CHICAGO 
TeleL 434-4660

MISCELLANEOUS FOR SALE
Įvairus Pardavimai

LEO'S SINCLAIR t SERVICE 
Leonas Pranokus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos — 
(Standartinės ir Automatinės) 

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

TeL: PR i-9533

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

Chicago, III. $0632. T»l. YA 769S0

RENTING IN GENERAL
Nuomos

WALTER RASK, prezidentu
9727 So. WESTERN AVE.,

Chlcogo, III. 60643. Tol. 233-9737
Pardavinėjame lėktuvų, laivų, trao- 
kinių bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus į visus pasaulio kražtug. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų porų mėnesių 

j praleisti Lietuvoje pas gimines.

6200 So. WESTERN AVE.
TEL. GR 6-4421

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBiS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
ToU REpublk 7-1941

. T Į f I t I I t i t 

•NAUJIENOS’ KIEKVIfcNO

Per annum 
regular Savings

Savings Insured to

Per annum on 
Investment bonus 

§20,000.

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

TRUMPAI

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikta

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

7530 FRONTAGE ROAD, 
SKOKIE, ILLINOIS 
Tel. 679- 8600

Fuul-Time, Permanent Position. 5 Day 
Week — 8:30 A. M. To 4:30 P. M. — 
Excellent Working Conditions — 

Plus Company Fringe Benefits.
APPLY IN PERSON

alga ir geri namai tinkamam asme
niui. Kalbėti angliškai. Reikalingos 
rekomendacijos. Lake apskrities apy

linkė. Rašyti:
% Box AF 264

225 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO, ILL. 60606

PLATUS PASIBINK1MAS NAMŲ PIRKIMUI 
BOTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. . 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

KATALIKŲ PARAPIJOS KT FRONT- 
JAI REIKALINGA VIRĖJA. Gyventi I 
vietoje, privačiose patalpose. Gera!

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna -— Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Nai. -i, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, prezidentas

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

2735 WEST 71st STREET

NIEKUR GERIAU!

BILLER - TYPIST

GAILESTINGA SESUO (kalbanti lie- 
tuviškai) ieško darbo prie ligonių slau

gymo ar namu ruošos.
Tel. 847-1748

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

REIKALINGA 
PATIKIMA MOTERIS

2 ar 3 dienom savaitėje nuolatinei 
namų ruošai ir vaiko priežiūrai dak
taro namuose. Susikalbėti angliškai. 
Susitarsime dėl atlyginimo. Univer

sity of Chicago apylinkė.
Tel. 363-5559

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

Will train, good typist for IBM billing 
mach. Air conditioned office in Old 
Town. Hospitalization, life ins. & 

profit sharing. Salary open.
SU 7-4500

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

-^7Patesi0s išsimokė 
|imo sąlygos.

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

i - į į i'n'iT

CALIFORNIA SUPER SERVICE
TsisomI auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

PERKAME, PARDUODAME, MA1- 
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolų, visokeriopa ap- 
draudą. veikia notariat as

NORVILĄ
BEAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

Šimkus Real Estate
NOTAR¥,^INCOME TAX SERVICE 

4259 SoMAPLEWOOD AVENUE
TeL CL 4-7450

Greito ir tvarkizigas visokiausių nuo 
savybių pirkimai - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitoki blaa-

Šiy mėty Easter Seal kampanijos karalaite išrinkta trijų mėty Lori 
Bowen iš Columbus, Ohio. Auky rinkimas tęsis nuo vasario 23 d. 

iki kovo 29 dienos.

PATIKSLINIMAS

pa
gal

metais 
^iamų

ku-
tu-

susi-? 
kova

2022 W. 63 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9203

projektą pa- 
republikonas 
Apskaic.iuo- 

vvresnio am- 
uikris

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas* Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

sirodo, kad asesorius Šiam tik
slui neturi ir pinigu. Mokes- j

IMIGRACIJOS POPIERIAI
— INCOME TAX.

L ESTATE

BUT V. t. SAVINOS BONDS

SUMAŽĖS NAMŲ SAVININKŲ NAŠTA* T i
gos miestas kiekvienais asesoriui atspausdinti šiam tik-t 
vis didina mokesčius slui specialius lakštus blan-j 
sitvininkąiHs. Tai žiru) kus, kad 65 metų amžiaus na- 

kiekvienas namų savininkas, mų savininkai galėtų pasinau- 
Tai žino kiekvienas, kuris tu- doti šitokiu mokesčiu sumaži-l 
ri Chicagoje nameli. uliniu. Bet iki šio melo niekas]

Bet Illinois seimas praeitais *¥ lak^Ų dar nespausdino, l’a-i 
metais priėmė įstatymą, kuris 
leidžia 65 amžiaus sulauku
siems namų savininkams bent padidinti jie labai
truputį sumažinti tuos mokės-;blankas atmuša, bet kai| 
cius. ' Illinois gubernatorius \ra mokesčius sumažiu-j
praeitų metų spalio 10 dieną tą p*; niekas neskuba. Kiek-j 
įstatvmą pasirašė ir šiandien x,enas nanHJ savininkas palsj 
jis galioja. jturi rūpintis. |

Įstatymas leidžia sumažinti!
namo įvertinimą. Jeigu šaky- ruoši 
kim, jūsų namo vertė yra ^10, 
000 ir jums uždedamas mokes-Jama’ 
tis nuo šios sumos, tai naujai, 
priimtas įstatymas 
sumą sumažinti 
kia, mokesčius turėtumėte mo-! 
keti tiktai nuo $8,500.00. Tai; 
nedidelė lengvata, bet ji vis

įstatymo 
čikagietis 
John Wolf 
kad nuo

‘žiaus namu savininku 
; leidžia šią’^ milijonų dolerių našta

i $1.500.00. Reiš- I)at noriu Pastebėti, kad įsta
tymas bus taikomas tiktai 
šiems metams. Už praeitus me
tus visi — jaunesni ir vyresnie- 

dėlto siekia beveik Šimtą dole-p’~ turėsime ,nokėti tiek’ kiek 
miestas mums paskirs. Bet jau 
už 1970 metus galėsime suma
žinti įvertinimą $1,500.00.

Aš atidžiai seku šį reikalą. 
Kai tiktai miesto įstaigoje pasi
rodys minėti lakštai, tai aš per 
spaudą pranešiu. Atidžiai se
kite lietuvišką spaudą.

Charles P. Kai.

rių. Politikai nesivaržydami 
mokesčius kelia, tai mums ne
reikia varžytis ir pasinaudoti 
įstatymo suteikta nuolaida. 
Šimtas dolerių taip pat yra pi
nigas.

Bet asesorius nežino, kiek 
jums metų. Jis nežino, ar jūs 
jau sulaukėte 65 metų amžiaus, 
ar dar nesulaukėte. Jūs patys 
turite pranešti asesoriui, kad 
turite 65 metus ar daugiau ir 
kad jums būtų taikoma ši įsta
tymais leidžiama nuolaida.

Naujai

Maloniai prašau patalpinti 
Naujienose sekantį patikslini- 

priimtas įstatymas mų: 1969 metų gruodžio mėn. 
liepia iki šių metų sausio 31 22 dienos Naujienose atspaus- 
dienos raštu pranešti asesoriui dintas Vaclovo Alksninio pra- 
savo amžių, kad jis žinotų, nešimas nebuvo nei darytas, 
kaip nustatyti tikrą mokesčių nei skaitytas Vliko seime, įvy- 
dydį. Įstatymas taip pat liepia

Call: Frank Zapolis STATt FA£X |

320872 W. 95th St j

GA 4-8654 INSURANCE J 
L

kusiame 1969 m. gruodžio mėn. 
6 — 7 dienomis. New Yorke, 
kaip to pranešimo paraštėje 
teigiama.

Su gilia pagrba
S. Dzikas

' Sekretorius

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl........................... —
3. M. Zošcenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl......... . ......
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

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

154 psl.............-..... _............................ -...................-.........
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

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

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

11. Adomas P. Ja^as, BŪK PALAIMINTAS! ...... . ..................
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais ......................... _..... ~..............
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. ...................
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl....................... .
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. ..........
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl...........
18. Kipras Bielinis, TERČRO IR VERGIJOS IMPERIJA.

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

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

AMERIKIEČIAI DOMISI 
LIETUVIŲ REIKALAIS

Chicagoje leidžiamas ir pie
tinėje Chicagoje plačiai skai
tomas Southtown Economist 
šių metų sausio 1 d. pirmame 
puslapyje įdėjo trijų skilčių 
rašinį, kuriame sumini praei
tų metų pačius svarbiausius 
įvykius, labiausiai jaudinusius 
piety Chicagos amerikiečius. 
Suminėta ir aprašyta net 10 to
kių įvykių.

Įdomu, kad amerikiečių su
sidomėjimą sukėlė ir Chicagos 

‘ lietuviai. Tas susidomėjimas 
nebuvo paskutinėje vietoje. 
Amerikiečius domino ir jaudi
no projektas pravesti greitkelį 
per pietų Chicagą. Jie tarėsi ir 
kalbėjosi įvairių pietų Chica
gos organizacijų, bandžiusių 
kalbėti visų gvwentoju vardu, 
juos domino mokyklos ir jau
nimo auklėjimo reikalai, kun. 
Frances Lawlor ir kiti klausi
mai.

Didokas amerikiečiu skai
čius domėjosi ir lietuvių reika
lais. Bet įdomiausia, gal būt, 
yra tai, kad amerikiečiai do
mėjosi tais lietuviu reikalais, 
kuriais patys lietuviai nepa
kankamai domėjosi. Teisin
giau pasakius, nesidomėjo tie 
lietuviai, kurių pareiga buvo tais 
reikalais rūpintis. Chicagoje 
gyvena apie šimtas tūkstančių 
lietuvių, o amerikiečiams rū
pimu klausimu domėjosi, 
lyginus, nedidelė grupė, 
koks 10 tūkstančiu.

Amerikiečiams didelio 
domėjimo sukėlė lietuvių
dėl savo teisių kazimierinėse 
kapinėse. Amerikiečiai žino, 
kad tas kapines suorganizavo 
ir išaugino mažamoksliai ir 
veik beraščiai lietuviai. Raštin- 
gesnieji ir labiau .susipratę lie
tuviai suorganizavo tautines 
kapines, kurias iki šios dienos 
jie tebekontroliuoja, o iš ma
žiau susipratusių mūsų tautie
čių kapinės buvo atimtos. Pie
tų Chicagos amerikiečiai lietu
vius gana gerai pažįsta. Jie ži
no, kad lietuviai yra darbštūs, 
taupūs, pareigingi ir yra geri 
kaimynai. Jie yra informuoti, 
kaip pačių lietuvių įsteigtos ir 
išaugintos kapinės išslydo iš lie
tuvių rankų. Užtat amerikiečiai 
labai atidžiai seka lietuvių pasi
ryžimą tas kapines atkovoti. 
Jie seka lietuviai ruošiamus su
sirinkimus. organizuojamus pi
ketus ir spaudai daromus pa
reiškimus. Sutikta lietuvi, kad 
ir nepažįstama, amerikiečiai 
klausia, kaip eina kova dėl ka
pinių savininkų teisių.

Gaila, kad keli lietuviai, 
riems šis klausimas tikrai
retų rūpėti, juo nesirūpina. Jei
gu šis klausimas būtų seniai 
išspręstas, tai kitataučiai nie
ko ir nežinotų apie lietuviams 
daromas skriaudas. Lietuvis

jni, sausio 18 d. 3 val. pp. Pro- 
Įgramoje dalyvaus dr. Marty
nas Anysas iš Toronto, Marty
nas Purvinas ir Rapolas Skipi
tis. Kviečiame visus. Norin
tieji dalyvauti prašomi praneš
ti telefonu V. Augustaičiui - — 
778 - 7084.

Ta pačia proga sausio 15 d. 
per Margučio radijo valandėlę 
kalbės Mažosios Lietuvos Re
zistencijos V-bos pirmininkas 
Martynas Brakas, o sausio 16 d. 
per Barčus radijo programų 
bus perduota MLLD-jos V-bos 
nario Adolfo Lekšo žodis.

CHICAGOS I R* 
APYLINKIŲ
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Plėšikai buvo pavogę 
Kumavičiaus sunkvežimį 
Policija ieško vagių, kurie 

praeitą penktadienį naktį įsi
laužė į Kingo automobilių plo
vyklą, 4443 S. Ashland Avė., 
ir išvilkę laukan tos plovyklos 
pinigų seifą jį Įkėlė į pavogtą 
sunkvežimį, nusivežė j saugią 
vietą, seifą atidarė, išėmė ten 
buvusius $400 pinigų ir sunk
vežimį su tuščiu seifu paliko 
Skolnik Drum kompanijos au
tomobilių, aikštėje. Seifas sve
ria 1,600 svarų.

Vogtasis sunkvežimis priklau
sė Sigfridui Kumavičiui, 4415 
Wood Street.

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS -
• PATVIRTINTI VERTIMAI •

• PAJAMŲ MOKESČIAI —

TEL. 925~601b
BILLING CLERK

Film distributor — near Loop. 
Experience preferred. Some ty

ping required.
Salary open.

Call Mr. MAYER at DE 7-2855

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

MAISTO KRAUTUVĖ Brighton 
Parke.

DŲ 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 4-2390

BILLING & TYPING 
Mature capable woman for bil
ling & typing. Experience pre
ferred. California bus stops at 

our front door. 
826-5710

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

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

7 KAMBARIŲ MŪRAS, 4 mieg. Mo
derni virtuvė ir vonia, naujas šildy
mas gazu, sausas įrengtas rūsys, mūro 
garažas: Arti 67 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

STENOGRAPHER 
and other office detailes for 
merchandise markt office.

Call Mr. SEIGAL, 
WH 4-1457 

weekdays after 1 P. M.
Mv -

Kaip “panteros” maitina 
pradžios mokyklos vaikus
Tribune reporteriai nustatė, 

kad vietoje pasigyrimų, esą 
“juodieji panteros” duoda ne
mokamus pusryčius daugiau 
kaip tūkstančiui mokyklas 
lankančių negrų vaikų, tikru
moje duoda tik kelioms dešim
tims.

Pirmadienio rytą į Our La
dy katalikų bažnyčios užkan
dinę užėję tik 3 vaikai ir į St. 
Andreas episkopalų bažnyčią 
41 vaikas. Trečioji vieta, kur 
panteros giriasi duodą pusry
čius — Holy Family liuteronų 
bažnyčia buvusi visiškai užda
ryta.

Policijos nušautasis panterų 
vadas Fred Hampton tvirtinęs, 
kad jo “partija” trijose vietose 
Chicagoje duoda pusryčius 
3,000 iki 3.500 vaikams.

Po dviejų panterų vadų — 
Hamptono ir Clark gruodžio 4 
d. rytą nušovimo, panteros 
gauną daug aukų ir nemažai 
aukiĮ patys surinkę savo vyr. 
būstinėje, kur kratos metu po
licija nušovė tuos du vadus.

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir • 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

TeL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metę 

VISOKIUS STOGUS, .'Inas ir nutc- 
taniuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778 

vaMtK fc-rolnkitAs bet

Klaipėdos atvadavimo 
minėjimas sekmadienį 

Klaipėdos Krašto išvadavi
mui 1923 m. sausio mėn. 15 d. 
paminėti Mažosios Lietuvos 
Lietuviu Draugija ruošia ben
drus pietus Artesian restorane, 
2432 W. 63rd Street sekmadie-
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— IV-ji JAV ir Kanados lie
tuvių mokytojų studijų savaitė 
įvyks 1970 rugpjūčio 16-23 
dienomis Dainavoje. Numa
toma įdomi savaitės progra
ma. Kurie buvo praeitose stu
dijų savaitėse, tai tie žino, kaip 
naudingos yra tokios savaitės, 
šiais metais numatoma po tris 
paskaitas per diėnę, kad liktų

daugiau laiko poilsiui. Iš anks
to kviečiami visi mokytojai ir 
besidomį lituanistiniu švieti
mu susitvarkyti savo atostogas 
taip, kad šeimos galėtų pra
leisti laikę Dainavoje.

— Sausio 17 d. 7:30 vai. vak. 
B. Pakšto salėje Dariaus Girė
no lituanistinė mokykla ruošia 
šokių vakarę. Visuomenę ma
loniai kviečiame 
Staliukus ir bilietus 
tel. 582 - 9620 arba po 6:00 vai. 
vak. 778 - 4085.

— Algimantas Viktorą, vaidi
na partizanę Jonę. Premjera 
įvyksta sausio 17 ir 18 d. d. Jau
nimo Centre. Bilietai Margi
niuose, 2511 W. 69th gatvė. Pen
kis stulpus stato LB Jaunimo 
Teatras. (Pr).




