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KINAS SAKO SOVIETŲ PAREIGŪNUI: VĖLIAUSIOS ŽINIOS
PAS JUS NĖRA SPAUDOS LAISVĖS

MASKVA. — Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministerijos 
spaudos departamento direktorius Leonid Mitrofanovic Zamiatin 
antradienį sušaukė nedažną (tik trys buvo 1969 m.) spaudos 
konferenciją ir kalbėjo apie Europos saugumo konferenciją, kurią 
šaukti siūlo komunistinės Varšuvos Pakto valstybės. Svarbiau
sias konferencijos punktas buvo Zamiatino pasakymas, kad So
vietų Sąjunga nepriešinga, kad tokioje konferencijoje dalyvautų 
ir Amerika, šią sovietų pažiūrą Amerikos vyriausybei perdavęs 
ambasadorius Dobryninas dar lapkričio mėnesį.

Atsakydamas į koresponden
tų, kurių prisirinko apie 250, 
klausimus, Zamiatinas fiurodė, 
kad dar per anksti esą kalbėti 
apie Kinijos-Sov. Sąjungos de
rybų rezultatus. Sovietų dele
gacija Pekino derybose šiek tiek 
pasikeitusi, nes joje nėra gene
rolo Vadim Matrosovo, kuris yra 
sovietų karo jėgų prie Kinijos 
sienos štabo viršininkas. Jis su
sirgęs.

Kino kaltinimai

Konferencijon gyvumo įnešė 
Zamiatino susikirtimas su Kini
jos spaudos agentūros atstovu 
Wang Chung Chie. Šis išgir
dęs Zamiatino žodžius apie Vil
tis, kad derybos su kinais duos 
pozityvių rezultatų, atsistojęs 
ėmė kalbėti. Zamiatinas jį pik
tai nutraukė, praprašė atsisėsti, 
tačiau Wangas nenurimo ir ėmė 
protestuoti, kad jam neleidžia
ma pastatyti klausimo. Zamia
tinas leido paklausti ir Wanigas 
paklausė: .“Teisybė- ar ne, kad 
sovietų spauda, rašydama apie 
JAV viceprezidento Agnew ke
lionę po Azijos kraštus, pavadi
no Taiwaną “valstybe?”. Į tai 
Zamiatinas atsakė, kad "Wan- 
gas turėtų kreiptis į sovietų laik
raščių redakcijas, ne į jį, nes 
jis kalbąs tik už vyriausybę, ne 
už laikraščius. Wangas tada nu
rodė, kad sovietų spauda kaip 
tik ir išreiškia vyriausybės pa
žiūras. Zamiatinas tada pareiš
kė, kad spauda esanti laisva ir 
kiekvienas rašąs skirtingai, čia 
kinų spaudos atstovas nusijuo
kė ir pašiepiančiai paklausė: 
“Sovietų spauda? Laisva?”.

“Trud” neapsižiūrėjo

Vakarų spaudos koresponden
tai peržiūrėję sovietų laikraš
čius, rado, kad “Izvėstia”, rašy
dama apie Agnew kelionę Azi
joje, žodžius “Kinijos Respubli
ka” įdėjo kabutėse, skliauste
liuose paaiškindama, kad tai 
tai “Chang Kai šėko režimas”. 
Tačiau “Trud” rašydamas apie 
Agnew kelionę, pasakė, kad “Ag
new lankėsi Azijos šalyse: Fili
pinuose ir Taiwane”. Lygiai ir 
“Pravda”, sakydama, jog Ag
new aplankys 10 Azijos ir Ra
miojo vandenyno valstybių, už
miršo išskirti iš jų tarpo Tai- 
waną ar Formozą, kas komu
nistinę Kiniją supykino ir iš
šaukė specialią, protesto notą 
Kremliaus vyriausybei.

SAN FRANCISCO. — Meras 
Joseph Alioto paskelbė, kad jis 
nekandidatuos, kaip žadėjo, i 
Kalifornijos gubernatoriaus vie-

GRIMSBY. — Sumanus vagis 
Anglijoje nesunkiai laimėjo ne
mažą pinigų sumą. Jis ant ban
ko sienos, prie naktinio seifo 
langelio pakabino, gražią dėžutę 
ir iškabą: “Naktinis seifas laiki- 
pai sugedęs. Klientai prašomi 
pasinaudoti laikina dėže”. Kli-
entai į jo dėžę primetė virš tūk- 
stanties dolerių, kuriuos vagis 
su visa dėže nusinešė.

dirbs statybose
ČIKAGA. — Negrų organiza

cijų koalicija laimėjo dar vieną 
svarbų žingsnį kovoje su sta
tybos darbininkų unijomis. Po 
ilgų ginčų buvo susitarta įsi
leisti daugiau negrų į statybos 
darbus. Nustatyta programa 
paruošti jaunus negrus statybi
ninko profesijai. “Čikagos pla
nas” numato duoti darbij apie 
4,000 negrų.

Negrų vadai įrodinėjo, kad 
nors mieste negrai sudaro apie 
trečdalį gyventojų, statybos įmo
nėse jų yra tik apie 3 nuošim
čiai. Unijų vadai tvirtino, kad 
statyti namus neužtenka gerų 
norų, reikia tam darbui pasi
ruošti, turėti įrankius ir sugebė
jimą. Ateityje apie 1,000 negrų 
gaus darbus tuojau, o kiti bus 
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są programą prižiūrės septynių 
asmenų komisija, po du iš uni
jų, darbdavių, negrų organiza
cijų ir meras Richard Daley.

Čekoslovakai ėmė 
persekioti žydus

VIENA. — Čekoslovakijos žy
dų tarpe didėja rūpestis dėl ko
munistų partijos eilėse pasireiš
kiančio antisemitizmo. Spaudo
je ir radijo programose pasisa
kymai prieš žydus vis dažnėja, 
žydų intelektualai kaltinami, kad 
jie beveik visi rėmė Dubčeko re
formas ir aktyviai dalyvavo jo 
vyriausybės darbuose, žydai 
kaltinami rėmę tarptautinį sio
nizmą. Čekoslovakijos saugumo 
organai net turį išleidę specialų 
dokumentą, kuriame apžvelgia
mas žydų vaidmuo 1968 metų 
įvykiuose.

Partijos valymas palietė ne
mažai žydų. Daug jų buvo iš
tremta iš miestų ir apgyventi 
mažose vietovėse, kur jie turi 
registruotis policijoje ir yra jos 
prižiūrimi. Daug žydų kaltina
mi “parazitizmu”.

Čekoslovakijoje yra apie 14,- 
000 žydų, iš to skaičiaus apie 
9,000 gyvena Slovakijoje, nes 
Moravijoje ir Bohemijoje anti
semitizmas esąs stipresnis. Bra
tislavos partijos laikraštis pra
ėjusią savaitę paskelbė iš užsie
nio šaltinių gautą žinią, kad treč
dalis visų Čekoslovakijoje prieš 
1968 metus buvusių žydų jau 
emigravo į užsienį.

Stebėtojai nurodo, kad pir
maujantis žydų vaidmuo Rytų 
Europos komunistų partijose 
pradėjo silpnėti, kai Maskva aiš
kiai išėjo prieš Izraelį ir ėmė 
remti arabus. Izraelio rėmėjai, 
kuriais natūraliai tapo žydai, bu-
vo pradėti persekioti kaip “im- tą, pakeliui krisdami nuo bado, 
perialistai” ir “sionizmo agen- Kai kurie Nigerijos daliniai lai-' 
tai”. kėši valdžios įsakymų ir pado-

SOkh

Anksčiau oro satelitai, kurie skrieja aplink lėmę, stebėdami debesų 
formacijas, galėdavo fotografuoti tik dienos metu. Naujieji satelitai, 
aprūpinti infraraudonais spinduliais, galės fotografuoti debesy ma

ses ir nakties metu, šie "Tiros-M" satelitai sveria 682 svarus.

IŠ TŲ, KURIE PADĖDAVO BIAFRAI w- -
TLAGGS. Nigerija atmeta paramos ranką iš tų valstybių 

ar tarptautinių agentūrų, kurios rėmė Biafros atsiskyrusią pro
vinciją. Nigerijos valstybės galva gen. Gowon per radiją pa
sakė kalbą, kurioje sakė, kad Nigerija nepriims šalpos iš tų, kurie 
pratęsė kraujo praliejimą, remdami Biafrą. “Tegu jie pasilaiko 
savo kruvinus pinigus” — kalbėjo Gawonas. Romoje Nigerijos 
ambasadorius pareiškė protestą dėl Popiežiaus Pauliaus kalbos 
praėjusį sekmadienį. Popiežius 
genocidą. Galimas daiktas, kad 
tikano paramos nukertėjusiems

Lagos mieste Nigerijos stu
dentai surengė demonstracijas, 
kuriose matėsi plakatų prieš 
Popiežių, prieš valstybes, kurios 
praeityje buvo pripažinusios ne
priklausomybę Biafros valsty
bę. Vienas plakatas sakė: “Po
piežiui teks pati karščiausia pra
garo vieta!” Galvojama, kad 
Nigerija nebeleis veikti ir Jung
tinei Bažnyčių Tarybai, kuri 
siuntė Biafrai maistą ir vaistus.

Nigerijai svarstant, iš kur 
priimti šalpą, ir kieno — at
mesti, vakarų, pasaulis skelbia 
apie pasiruošimus greitai siųs
ti maistą, vaistus, pinigus. Ame
rika laiko paruošusi 48 sunkve- 
žiihius, 8 lėktuvus, keturis he
likopterius, Britanija buvo pa
ruošusi karinius lėktuvus, tačiau 
Nigerijai reikalaujant, juos pa
keitė civiliniais. Laukiama tik 
Nigerijos leidimo pradėti 
ti siuntas.

žinios iš Portugalijos 
kad buvęs Biafros vadas
Ojukwu atvyko į Lisaboną ir 
bando gauti politinę globą vie
noje Afrikos valstybių. Sos da
bar nėra linkusios priimti pra
laimėjusį Biafros vadą, nes toks 
politinės globos suteikimas gali 
supykinti Nigeriją — didžiausią 
ir stipriausią juodosios Afrikos 
valstybę.

Biafroje korespondentam ne
leidžiama važinėti į užimtus Bia
fros miestus, korespondentai iš 
įvairių šaltinių praneša, kad 
Biafroje viešpataująs chaosas 
ir skurdas. Panikos apimti ci
viliai bėga iš vienos vietos į ki- 

sius-

sako, 
gen.

kalbėjo apie galimą ibų genties 
Nigerija dėl to nepriima ir Va- 
nuo civilinio karo gyventojams.

riai elgėsi su nugalėtais biafrie- 
čiais, tačiau kitose vietose pa
sitaikė skerdynių. Paskutinis 
lėktuvas iš Biafros jau išskrido, 
tačiau ten tilpo cik maža dalelė 
norinčių išvykti.

PAGO PAGO. — Keleivinis 
lėktuvas iš Amerikos Samoa sa
los nukrito su 30 asmenų į jūrą, 
visi keleiviai žuvo.

Melbourne, Australijoje švarą gatvėse prižiūri Francine McNiff ir 
prasikaltusiems surašo protokolą. Sakoma, kad jauni vyrai kartais 
tyčia numeta gatvėje popiergalį, kad galėtų ii jos gauti protokolą 

ir, ta pačia proga, susipažinti.

♦ Komunistai, pasigavę žinią 
apie menamą amerikiečių žiau
rumą Vietname ir civilių sker
dynes Songame kaime, pasiun
tė dvi vietnamietes moteris į 
Europą pasakoti, kaip ten vis
kas įvykę. Jos buvusios to kai
mo civilių žudynių aukos. Keis- 
sta, kad komunistai beveik dve- 
jis metus laukė nieko apie tas 
“skerdynes” nesakydami.

♦ Izraelio gynybos ministeris 
gen. Dayanas pareiškė Pasauli
niame žydų Kongrese, kad Izra
elis šiuo metu neturi planų da
ryti į Egiptą invazijos ar oku
puoti kurią Egipto dalį.
♦ Čikagos priemiestyje North- 

brooke policija suėmė devynius 
jaunuolius, pas kuriuos rasta 
narkotikų, marijuanos ir adatų 
heroinui suleisti. Iš Detroito 
priemiesčio Grosse Pointe pra
nešama, kad pusė šio turtingo 
miestelio vidurinės mokyklos 
mokinių vartoja narkotikus.

♦ Izraelio užsienio reikalų mi
nisteris Ebanas kritikavo Pran
cūziją už ginklų pardavimą Li
bijai. Tuo veiksmu Prancūzija 
atsistoja greta So v. Sąjungos ir 
abi keičia jėgos balansą Vidu
riniuose Rytuose, — sako Eba
nas.

♦ Egiptas skelbia, kad Izrae
lis bando gauti naujų lėktuvų 
Britanijoje. Visi arabai laiky
tų priešo veiksmu, jei britai par
duotų Izraeliui' lėktuvų, — sa
ko Egipto vyriausybės laikraš
tis.

o Senate vyksta apklausinė' 
jimas apie gimdymo kontrolės 
piliulių veikimą. Trys moterys 
salėje sukėlė triukšmą, protes
tuodamos, kad senatas nepa
kvietė liudininke nė vienos mo
ters.

NEW YORKAS. — Aukš
čiausias valstijos teismas nu
sprendė, kad kooperatyvinių bu
tų savininkams administrato
riai negali uždrausti laikyti šu
nų. Bylą Genevieve Matonis, ku
ri tvirtino, kad jos gyvenamam 
pastate pasitaikė nemažai api
plėšimų ir ji laikiusi šunį ap
saugai.

ABIEJU VOKIETIJŲ SUJUNGIMAS 
ARTIMOJ ATEITY NEĮMANOMAS

Amerika turinti 1 bil. žydų aukso
BONA. — Vakarų Vokietijos kancleris pasakė vakar parla

mente svarbią politinę kalbą, kurioje nurodė, kad Vokietijos dalių 
sujungimas artimoje ateityje neįmanomas, tačiau vyriausybė 
sieksianti susitarimo padidinti abiejų dalių kontaktus. Vokiečių 
tauta yra padalinta į dvi valstybes, kurios yra Vokietijos terito
rijoje, — pasakė kancleris Brandtas. Be jų dar yra speciali, oku
puota Berlyno dalis, kurio sektoriai, sąjungininkų rankose, yra 
abiejose dviejų valstybių sistemose. Berlynas turi būti išlaikytas 
gyvas, o tas įmanoma tik per teisinius, ekonominius ir finansi
nius ryšius su Vakarų Vokietija”, — pareiškė Brandtas.

Arabai vis ieško 
, didesnės vienybės

KAIRAS. — Egiptas, Suda
nas ii- Libija, kurių užsienio rei
kalų ministerial tris dienas po
sėdžiavo, nutarė steigti bendras 
komisijas, kurios koordinuos 
trijų valstybių ekonominį, kul
tūrinį, karinį ir politinį gyveni
mą. Bus planuojamos jungtinės 
oro susisiekimo linijos, telefo- 
no-telegrafo ryšiai derinami 
švietimo, pramonės, žemės ūkio 
ir kiti klausimai.

šis suartėjimas atsirado po 
Maroke buvusios arabų valsty
bių gaivų konferencijos, kurio
je nepavyko pasiekti vienybės. 
Minėtų trijų valstybių vadai 
nutarė sudaryti mažesnę san
tarvę, kuri vėliau galės būti iš
plėsta. Svarbiausias tikslas yra 
koordinuoti visų trijų pastan
gas kovoje prieš Izraelį.

Vasario 7 d., Egipte šaukia
ma konferencija, kurioje daly- 

i vaus be minėtų trij ų arabų vals
tybių, dar Sirija, Jordanas, Ira
kas. šioje konferencijoje bus 
bandoma nustatyti bendras po
litines ir karines gaires, kurių 
nepavyko sudaryti Maroko su
važiavime dėl kai kurių monar
chijų ir nuosaikesnių arabų ša
lių nesidomėjimo.

Thieu pasmerkė 
koalicijos rėmėjus 
SAIGONAS.-— (Pietų Vietna

mo prezidentas Van Thieu, kal
bėdamas kaimu seniūnu kursu 
abiturientams, griežtai kritika
vo tuos vietnamiečius, kurie kal
ba apie koaliciją su komunistais 
ir neutralumą. Tokie politikai 
esą oportunistai, raganos ir ban
ditai.

Iš prezidento kalbos buvo ga
lima suprasti, kad jis savo žo
džius taiko senatoriui Van Don. 
kuris neseniai siūlė komunistų 
ir nekomunistu bendra vyriau
sybę.

“Koalicija su komunistais bū
tų savižudybė”,—kalbėjo Thieu. 
“Jie bando infiltruoti ir sugriau
ti mūsų valstybę, jei mes su jais 
stotume į neutralų kelią, jie 
greit perplautų mums gerkles. 
Tokios koalicijos advokatai yra 
žmogžudžiai ir tautos išdavi
kai”, — pareiškė Thieu.

Mokyklų mokesčiai
JACKSON. — Mississippi gu

bernatorius John Williams pa
ragino valstijos seimą, kad jis 
priimtų įstatymą, palengvinantį 
pajamų mokesčius tiems pilie
čiams, kurie remia privačias 
mokyklas, kurios staigiai ėmė 
steigtis po Aukščiausiojo Teismo 
pareikalavimo skubiai integruo
ti visas viešąsias mokyklas.

Tačiau Washingtone federali-

Willy Brandtas

Tuo jis nedavė tiesioginio at
sakymo į komunistų reikalavi
mą pripažinti Rytinę Vokietiją 
ir nubraukti ryšius su Vakarų 
BerlyAu. Vakarų Vokietijos 
vyriausybė negalvoja žengti to
liau, kaip pripažinti, kad viena 

> tauta yra suskaldyta į dvi vals
tybes.

Nors artimoje ateityje nenu
matomas abiejų Vokietijos dalių 
sujungimas, tačiau tas nereiš
kia, kad abipusiai vizitai ir ke
lionės vokiečiams turi būti sun
kesnės, negu kitoms tautoms, 
žudymai, sužeidimai ir kalini
mai prie sienos vokiečių tautos 
viduryje šaukia tokia kalba, ku
rios neįmanoma nutildyti, — 
pareiškė kancleris.

Izraelyje žinomas žydų istori
kas, Dokumentų Instituto direk
torius Tuvia Friedman iškėlė 
klausimą apie žydų, gyvenusių 
nacių Vokietijoje, auksą. Savo 
laiške premjerai Goldą Meir 
Friedmanas įrodinėja, kad žydų 
auksas buvęs nacių Vokietijos 
Reichsbanke. Paskutinėmis ka
ro dienomis tą auksą išvežę ame
rikiečiai. Generolai: Eisenho- 
weris, Bradley ir Pattonas žino
ję apie aukso išvežimą, nes jie 
įsakė jį vežti į Ameriką. Auk
so buvę 277 tonos.

Amerikos valstybės iždas 
tvirtina, kad Amerika neturėjo 
ir neturi jokio iš nacių atimto 
žydų aukso, kurio vertė siekusi, 
pagal Friedmaną, vieną bilijoną 
dolerių. Manoma, kad ši žinia 
buvo išprovokuota Rytų Vokie
tijos “istorikų”.

SAN FRANCISCO. — Kali
fornijos universitetas iki šiol 
neimdavo už mokslą pinigų, ta
čiau regentai dabar svarsto įves
ti mokėjimą, kuris padarytų tą 
universitetą vienu brangiausiu 
Amerikoje.

nis teismas įsakė mokesčių rin
kimo įstaigai nebeduoti mokes
čių išimčių segreguotoms priva
čioms Mississippi mokykloms, 
Jei jos turės kokių pajamų, iš 
jų teks mokėti federalinius mo
kesčius, kol jos nepriims negrų 
mokinių.
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i Hm*, o tėvai vaikams duoda do- 
{varmą Dovanos būna įvairūs 
Į papuošalai, praktiški namų reik
menys ir vaikams įvairūs žais- 

■ lai. Viskas gražiai įvyniota ir 
j slaptai laikoma ligi Trijų Ka- 
! ralių nakties.

Svarbiausioj sostinės gatvėj 
I (avenidoj) iš vakaro sustabdo- 
, mas visas motorizuotas judėji- 
; mas, gatvė išbarstoma smėliu, o 
šaligatviai apstatomi tūkstan
čiais kėdžių publikai. Mat, gatve 
turės praeiti Trys Karaliai — 
Melcioras, Gasparas ir Baltaza
ras. Jie vedasi kupranugarius, 

; apkrautus didelėmis naštomis 
i dovanų mažiesiems. Nuskambė- 
I jus orkestrams ir praėjus trims 
j karaliams, ceremonijos baigia-, 
j si. Tada visi eina namo ir vai-, 
! kai rašo laiškelius, prašydami 
; pageidaujamų dovanų. Parašę 
; eina gulti, su viltimis, kad atsi
kėlę ras dovanų. Trijų Karalių 
rytas mažiesiems būna pats 
linksmiausias.

Lietuvių kolonijoje, Cerros 
miesto zonoje, kur tirščiausia gy
venama lietuvių ir kur veikia 
Urugvajaus Lietuvių Kultūros 
draugija, jos pastangomis ma-

1< '•Hi! »■ uur> . ■*.
X išeina, kad VI. 

nesilaiko “dfcšim’s”.
Kol: oš jis laikosi, nepasako, 

ir jis naG laikosi rnin-

k h
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laisvelaikk) 
partizanių ker

Jis taria: 
pašventęs 

ir veiklos stu-

u s:isi<l 
»i iilA zA

$ MHt

jsonie

žiesiems suruošiamas parengi
mas, j kuri ateina senis neži
nąs dideliu maišu saldainių ir 
žaislų.

Su dovanomis Trijų karalių 
laukia visi — dideli ir maži. Vie-

NAUJIEJI METAI URUGVAJUJEKokie kiti šaltiniai apie par-ibūtina duoti konkrečius fak-'drąsūs, save išsikelti i aukšty 
tizani’«? Laiškai? Sakvkim.Hus. O tokių visai nematyti. bes.
Vfrno’i Im’kai. Bet kokiu bū-? Didelis pasigyrimas iš VI. 
do X'! Rrvs. galėto sus įtarti Rmjs pusės. Tokių šaltinių var- 

’ > Jokiu laiškų iššifravimo?ĮgiaJ turi mūsų laisvinimo veik- 
Kada ir kur? įsniai - o jais tikrai būtų dau-

NeĮfik tina ir netikra. Kąfg’au tikima, negu vienu ar ki- 
nors norint Įrodyti, reikia ir i tu privačiu asmeniu — tai ką 

kalbėti apie VI. Rmjų.

|i Tokiais pasakymais VI. Rmjs 
g.nieko nepasiekia, tik savo var
gi dą gadina. _ Taip atrodo, kad 
|,X'l. Rmjs yra tik vienas, kuriuo 
g galima tikėti, o visi kiti — ma- 
g,ži nykštukai...

Kalbant apie slapyvardžius, 
g tenka būtinai pasakyti, kad ir 
| V!. Rmjs nebus tikroji pavardė. 
R
I 'i ai kodėl X'L Rmjs kaltina 
g.su-.o pavardėmis nepasirašan- 
| čius,. pats nepasirašydamas?... 
a VI. Rmjs tikrai nėra vienin- 
| telis asmuo, ieškąs duomenų 
|‘iš partizanų yęiklos; iš jų ko- 
5(vos metų. Tik kiti nėra tokie
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minkšti

|Mrka:nas ir skaitomas 
puslapių romanas

401 puslapiai.

gyvai ir vaizdžiai atyrašyjas Lkdu- 
riiesfiečių. kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

siusli ęckj arba Money Orderį tokiu adresu:

o. Halsted SL, Chicago, Illinois 60608

INSURED

pri

dėkite tokią sumą jau prie turi- , 
mos sąskaitos, taį Ekco peilių se
tas jums bus padovanotas. Pasiū
lymas įsigaliojo gruodžio 13 d. ir 
baigiasi 1970 metų sausio 17 d. 
Kiekvienai sąskaitai viena dovana. 
Neprašinėkite dovanos siųsti paštu.

Sis labai puikus 5 vienetų nerū
dijamo plieno peilių setas, paga
dintas išgarsėjusios Ekco bendro- 

> ės, jums bus dovanotas, jeigu tau- 
pys.te Union Federal bendrovėje, 
atidarykite pas mus S200.00 arba 
d.desne taupymo sąskaitą arba

METŲ AMŽIAUS
įsteigta 1897 metais, kad 
duotų saugią ir pelningą 
vietą taupymams. Union 
Federal garbingai ir to
liau tęs;a tą pačią politiką.

mėnesių taupymo 
cM as nesą 5’4 
matinius nuošimčius. Vi- 
co> Union Federal ben
drovėje lasomos srmtar- 
pOs neša d:dž;ausius di

videndus.

^0 -M A

Nuostabu, kodėl X l.Rmjs net Naujieji Metai tai lyg ir šven- 
ir poeto nepavadina tikru var-^;y karalius. Vienoj pusėj Ka- 
du. Jj vadina Iksu. Reiškia,' iždas, o kitoj Trys Karaliai. Tuo 
XI. Rmjs slapyvardžius megs- j metu kaip šiaurės Amerikoje že- 
ta- > mė sniegu padengta, tai Pietų

Net ir slapyvardžiais rašę,Į Amerikoje ant baltų paplūdy- 
pavardę paminėjo. Kad nepa-'mių smėlyje kiaušiniai kepami, 

‘minėjo VL Rmjs, tai tik paro-; Tokiose aplinkybėse čia sutinka- 
do, jog jis prisibijo to atsklei- mos Kalėdos, 
dimo, kad kitokie Įrodymai,1 
labai tikri įrodymai, nesuduo- 
tų rašinio autoriui i pakauši.

Niekas nevengs parodyti tau
raus rašyto^) pavardės.
VI. Rmjs. ^pavardę bijo paro
dyti, reiškia su tuo rašytoju 
tikrai yra kažkas negerai.

Štai jums trečias 
prieštaravimas

Abstraktus Xrl. Rmjs prista
tymas poeto, jo 
nint, gali sukelti blogų pasek
mių. Skaitytojas, skaitydamas 
rasini, galį, pagalvoti visai ne 
apie tą poe^, kurį XI. Rmjs 
turi galvoje;

Jeigu jau apie ką nors šne
kama, tai reikia taip sakyti, kad 
skaitančioji visuomenė tikrai

Urugvajus su savo sostine 
Montevideo laikomas turistų ša- j 
llmi. Į čia atvykę net iš Rusi- 

Je;<m j°S £^umos Brazilijos pietų 
prie klimatinių sąlygų greitai 
pripranta, šiais metais prieš Ka- 

i ledas buvo taip karšta, kad net 
.r i urugvajiečiai pasijuto kaip pir- XI. Rmjs.ltyje

sau pačiam. I

vardo nemi-

suprastų.
Čia tai jau VI. Piiujs parodo 

ir savo žurnalistini nesugebėji
mą.

Iksais ap Ygrikais rašyti 
straipsniai niekad neišsprendė 
ir neišspręs problemų.

Taip atrodo Jūsų pasisaky
mas, pone M. Rmjau.

Mano nuoširdus patarimas 
neieškok, ko nepametei. Būk 

teisingas, nenorėk ką nors ap
gauti. Teisingumas ir tiesus 
kelias mūsų išeivijos gyvenime 
yra pagrindas. Tik tokiu keliu 
eidami galėsime ką nors pa
siekti L. E.

Kalėdos čia laikomos šeimos 
švente, per kurias susirenka ar
timieji giminaičiai ir intymioje 
nuotaikoje, degant Kalėdų eg
lutei, vakarieniauja. Vakarie
nė būna.šu parsiena, vištiena, 
riešutais ir džiovintais vaisiais 
papuoštu pyragu. Užsigeria 
vaisvandeniais, alum ar šampa
nu. Lietuvių šeimos, palaikyda
mos tradicijas, stalą nukloja 
šienu.

Atėjus Naujiems metams vi
si pralinksmėja ir į senuosius 
metus numoja ranka. Tikisi, kad 
ateinantieji bus geresni, laimin
gesni ir turtingesni. Daug kas 
tikisi praturtėti, nes čia kiek
vienais metais prieš Naujus me
tus visame krašte įvyksta dide
lė loterija. Ji būna bene viso
je Pietų Amerikoje, šių metų 
loterija buvo 400,000,000 pezų

($1,600,000). Pirmoji premija 
kaip ką padaro milijonieriais.

Naujus metus pasitinka visi,

atsargiai žaidžiant su ugnimi ir 
šaunamais įrankiais, dažnai at
sitinka ir nelaimių. Fries kelis 
metus viena lietuvė moteris ant i 
stogo mėgindama naują revol
verį, nušovė vieną urugvajieti.

Namuose būna nepakenčiama
1 šilumos tvanka, todėl Naujieji 
metai sutinkami lauke. Kai laik- j 
rodis išmuša 12, tai vyrai mote-1

vilties, tai prieglaudų seneliai 
ir lūšnynuose gyvenantieji ne
turtingąją vaikai.

KttAVIENO

AND LOAN ASSOCIATION

Quarterly 
dividends
are very 

interesting
And what is most interest
ing about quarterly divi
dends is that it means more 
money for you. More Often, 
tf you’re interested, come to 
Midland Savings today.

PASSBOOK SAVINGS
snč Compound-
QUARTERLY

Apdrausta rlci $20,000

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50G32 

PHONE: »M470

SAVINGS CERHR^TES
Paid Quartar^- 
$1,000 

MINIMUM

Sovlety dvilinkas 
standartas

Petras P. Daužvardis, Lietu
vos general, konsulas straipsny
je “Russia’s' double standard” 
Chicago Daily News pacitavęs 
sovietų užs. reik, ministerio 
t romyko laiškų JT gen. sekreto
riui U Thant, kuriuo sovietai 
“siūlo”, kad iš visų okupuotų 
teritorijų butu atitrauktos ka
riuomenės, pastebi, kad sovietai 
patys privalo; atitraukti savo ka
riuomenę iš Lietuvos ir kitų 
safro okupuotų kraštų. Bet apie 
savo okupuotus pavergtus kraš
tus sovietai 'Aiityli.

Kaip dvilinko sovietiško stan
darto pavyzdi p. Daužvardis pri
mena, kad Ijetuvos savanorius 
patriotus partizanus, kovojusius 
už savo šalies laisvę, jie vadina 
“banditais”, o komunistinius 
partizanus Vietname jie vadi
na “herojais” ir “laisvės gynė
jais”.

'KAsiYh •*»*>. ; r N 4S '
JOS TEIKIM Gr> > .
n-irTNQiJHJSt--i x” v

• S«U & redeem U. S. Bonds
• Two targe free park's I®**
• Save-by-Mail Kits
• T’avalers Checks
• Safe Deposit Boxes

Ant visU khygelty 
s^sfcaity

Nvoiimeiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

^SAFETYOF^ 
YOUR SAVINGS

UP TO 
§20,000.

Certifikaty sąskaitos

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

TEIKIAMAS MŪSŲ PILKAS RATA R HA V IMAS
♦ Notary Public Service
• Free community rooms far 

your organiz'd meetings
•Cath checks and pay all 

family bills with our specT 
money order checks.

ŠTAI NARIAMS

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

Chicago Savings and Loan Assn
John Pakel, Sr.. President and Chairman of the Boaru

6245 SO. WESTERN AVE
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J. PfeTERAITIS

(Sausio 15-tos kova ir laimėjimas)
Minėdami mūsų istorines su

kaktis, mes lyg pakylame nuo 
savo kasdienybės ir skrisdami 
mintimis j praeitį, mes anot Ku
dirkos, pasisemiame stiprybės.
Didžiųjų tautos įvykių juk ne
nustelbia nei tolis nei laikas, ir 
jie lieka tautos vaikams liudi
jančiais faktais ir giedriose ir 
ūkanų dienose. Sausio 15-toji 
(1923), šalia mūsų nepriklau
somybės paskelbimo datos, yra 
vienas iš šviesiausių istorinio 
gyvenimo įvykių, ir jos ypatin
gas charakteris, galime saky
ti, nemenkėja nei šių dienų ato
minės gadynės laikais. Juk ne
dideliems entuziastų sukilėlių 
būriams reikėjo sukilti tada ne 
vien prieš vokiečius ir lenkų -už
mačias, bet stoti į kovų, ir mes
ti granatas net į Klaipėdos val
dytojo prancūzo būstinę ir pri
versti jo -valdžią pasiduoti.

Lietuviui sukilėliui kelti gin
klą prieš anų laikų pasaulinį ka
rą laimėjusį prancūzą nebuvo 
toks paprastas dalykas, ir čia lė
mė daugiau ne kokie protiniai 
svarstymai, bet pasiaukojimas 
ir aukščiausio laipsnio drąsa. 
Todėl ir pacifistas Vydūnas kal
bėjo tada, kad čia pasireiškęs 
stiprus senovės lietuvių dva
sios atsiskleidimas ir jo dėka 
lietuviai drįsę stoti prieš tokius 
galingus priešus.

Visų šių kovų eigoje lietuviai

neturėjo daug užtarėjų. Lietu
viams, kaip Vydūnas rašo, visi 
daugiau pavydėjo, nei nuošir
džiai juos rėmė. To pasekmėje 
lietuviai buvo likę savo kovoje 
beveik vieni. Ir čia išėjo pana
šiai kaip Šilerio parašytoje švei
carų laisvės dramoje (W. Tell), 
kur sakoma: “Didvyris yra ga
lingiausias likęs vienas”.

Ir diplomatinių derybų sri
tyje lietuvius mažai kas užtarė. 
Lietuviams ir čia reikėjo vie
niems minti pirmus takus, ir 
jie sėdo už derybų stalo ne kaip 
kokie rafinuotų diplomatinių 
gudrybių specialistai, bet kaip 
tiesūs, nuo barzdotos senovės 
tame lietuviškame krašte gyve
nę atstovai, kurie, atėjus pato
gesniam momentui, dėl savo 
krašto išlaisvinimo sukilo. Sa
vo sukilimo atsišaukime jie ga
na griausmingai skambančiais 
žodžiais paskelbė pasauliui, ir 
net tokio prancūzų vadinamo di
plomatijos tigro (Clemenceau) 
žiniai, kad “Nuo šiandien mes 
lietuviai perimame visą šio kra
što valdžią ir galybę Į savo ran
kas... ir šiandien yra ta diena, 
kur mes galime atgimdyti mū
sų senąją Lietuvą”.. Vienas kal
bėtojas kartą pasakė, kad drą
siau ir Įspūdingiau atsišauki
mas, rodos, ir negalėjęs skam
bėti. Reikia įsivaizduoti, jei ta
da žinių perdavimas radijo ban-

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponi!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L1EPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom‘nuo I
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Muzika Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS 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.

I gomis būtų buvęs toks tobulas, ■ 
I kaip šiandien, tai šis lietuvių žy- į 
j gis būtų nuskambęs daug pla
čiau, ir lietuvių tautinės, politi-

I nės kovos problema būtų pasi
dariusi pasauliui daug žinomes
nė, gal ir lengvesnė.

Politinės apystovos

Dr. Vydūnas, aprašydamas 
lietuvių laisvės kovas, pažymi, 
kad jos stiprino lietuvių tautinę i 
sąmonę ir ugdė pasitikėjimą sa- j 
vimi. (Neteko sužinoti jo nuo- 

j monės apie 19-10 metus, kada j 
I lyg šiam entuziasmui sumenkė- j 
j jus, įsiveržiančiam okupantui, Į 
nebuvo parodyta jokio fizinio 
pasipriešinimo).

šios lietuviu laisvės kovos iš- į 
judino ir suaktyvino anais 1S23 
metais ir Klaipėdos krašto žmo- j 
nių tautini, politinį gyvenimą,' 
kuris iki to laiko dideliais aš
trumais nepasižymėjo. Lietu
viams tą kraštą atvadavus, vo
kiečių politinio gyvenimo vado- 
,vai laikėsi gana santūriai ir 
bent oficialiai su padėtimi lyg 
sutiko. Ir lietuviai iš savo pu
sės, kaip Vydūnas rašo, laikėsi 
kukliai, bet netrukus vokiečiai 
tai pradėjo suprasti lyg esant 
lietuvių silpnybe ir vokietybės 
pranašumo ženklu. Jau Lietu
vos nepriklausomybės atsikūri
mo metais, Rytprūsių vokiečių 
intelektualai, Hoetzsch Karge 
ir kiti labai priešinosi net Lie
tuvos nepriklausomybės atsista
tymui, ir savo spaudoje, ypač 
Neue Preussische Zeitung, ne
žiūrint pirmo. pasaulinio karo 
pralaimėjimo, rašydavo, kad ne
priklausoma Lietuva nebūsian
ti naudinga Vokietijos intere
sams, kad Lietuva negalėsianti 
nepriklausomai egzistuoti, kad 
ji, galinti būti tik Vokietijos 
provincija ir panašiai. O prof. 
Lezius, kaip žinome, rašė savo 
knygoje pirmo pasaulinio karo 
metu, girdi: “Reikia pasitikėti, 
kad Vokietijos vyriausybė nau
jai užimtus kraštus Rytuose val
dys tvirtai ir griežtai, ne už
kariautųjų žmonių naudai, bet 
vokiečių tautos gerovei... ir, kad 
vokiečių karininkija galės Kur- 
landijoje ir Lietuvoje dvarų 
gauti”.

Vokiečiai jau 1916 metais tu
rėdami lenkams nepriklausomy
bę pripažinti, negalėjo įsivaiz
duoti, kad šalia Lenkijos Ry
tuose turėtų atsistatyti dar ir 
nepriklausoma Lietuva. Ir nors 
po ilgų derybų, kaip žinome, 
griūvanti kaizerio vyriausybė 
pagaliau ir pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę, tačiau Rytų 
Prūsijos vokiškoji visuomenė ir 
jos vadovai liko tam abejingi. 
To krašto vokiečiai, įvairaus 
plauko ateiviai ir beidėjiniai ma-

Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas, iš kairės: sėdi Vilius Šaulinskis, Jurgis Lėbartas, Martynas Jankus, Jo
nas Vanagaitis; stovi: Steponas Darius, Antanas Ivas - IvJŠkevižius, Aleksandras Marcinkevičius ir Juozas Pronskus.

terialistai (kur daugumas kolo
nistų įvairiuose kraštuose pasi
žymi) nebuvo nieko iš istorijos 
pasimokę, ir šalia jėgos garbi
nimo mažai tenusivokė politi
koje: 1915 metais įsiveržę į Lie
tuvą, jie elgėsi panašiai kaip ir 
prieš 500 metų tą kraštą pulda
mi ir, kaip rašoma, mažiau skai- 
tydamiesi su lietuviais, daugiau-

protegavo į jų karines įstaigas 
sulindusius lenkus, kurie atsiė
mė iš jų didelius žemės plotus 
ir pasidarė ilgainiui jų žymiau
si priešai.

Bet Lietuva, nežiūrint visų 
sunkumų, atstatė savo nepri
klausomybę ir stiprėdama nie
kais pavertė vokiečių kolonizaci
nius išvedžiojimus. Vokiečiams

tai nebuvo pakeliui. Ir likimas 
lėmė dar net taip, kad Klaipė
dos krašto atvadavimo žygiu, 
ne vokiečiai galėjo Lietuvoje 
dvarų gauti, kaip jie rašė, bet 
lietuviai būtų galėję, jei norėję, 
išlaisvintame Klaipėdos krašte 
iš vokiečių kolonistų savo seno
vėje dirbtas dirvas atsiimti.

(B. d.)

Likiminiai 30 metą
Washington© universiteto 

I mokslininkas prof. Barry Com- 
Į moner pareiškė Amerikos Moks- 
į lų Skatinimo draugijos konfe
rencijoje Bostone, kad gal būt 
per vieną sekančią gentkartę 
(viena gentkartė yra skaitoma 
30 metų) įvyks dviguba pasau
linė katastrofa — žmonių per- 
sidauginimas ir užteršimas gy
venamos aplinkos — iš kurios 
mes gauname gyvybei reikalin
gą deguonį ir vandenį, ir žmoni
ja atsidurs susinaikinimo pavo
juje.

Pranešėjas spėja, kad žmo
gui skubiai baigiasi laikas ir tam 
laikui' bėra vos viena gentkar- 

t tė Jaiko.
Prof. Commoner apskaičiuo- 

; ja, kad apie 2,000 metus žmo
nių žemėje bus tarp 6 ir 8 bilijo
nu. Apie 4 bilijonai esą jau da
bar. Maisto iki tol teks pasiga
minti dvigubai daugiau kaip da
bar, tačiau vargiai daug dau
giau neous gaiima iš žemės iš
spausti nepagadinus pačios že
mės per dideliu cheminių trąšų 
vartojimu. Jis mažai vilties te
matąs, kad būtų galima maisto 
tiekimą ir gimimų kontrolę iš
balansuoti.

■

MIMI

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

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

NOW!
ACCOUNTS

INSURED 
TO 

*20,000°°

Scrvirgt and lean 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 ■ Federal Supervision ■ Justin Mackiewich, President
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI 7-1140
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VIENYBĖ SUSIŽAVĖJUSI 
KOMUNIZMU IR KOLCHOZAIS

Š. m. lapkričio 21 d. Vienybė 
įsidėjo kokio tai Jotgio straipsnį 
“Taip, be reikalo verkšlena”. 
Vienybės pasitaikintas bendra
darbis Jotgis imasi Juškėnui ir 
Naujienoms įrodinėti, kad ko
munizmas esąs ne tik geras, bet 
ir krikščioniškas, štai Vieny
bės teiginys: “Visų pirma ko
munizmas nėra koks velniškas 
apuokas, o sena ir praktikoje ne 
kartą bandyta ekonominių ir 
socialinių santykių santvarka. 
Pirmieji krikščionys tvarkėsi 
komunomis, kolūkiais. Ir Šv. Pe

Sovietu pogrindžio spauda
Sovietų spauda yra griežtai kontroliuojama. Iš jos 

nėra įmanoma patirti, kas dedasi Sovietų Sąjungoje bei

užsienyje. Žinios, kurios yra nepalankios Kremliaus val
dovams, yra nutylimos arba tiek iškraipomos, kad jos 
nieko bendro nebeturi su tikrove. Visai tad natūralu, kad 
ten pradėjo veikti pogrindžio spauda, informuojanti 
skaitytojus apie įvairius įvykius, kurie yra nutylimi 
“legalioje” spaudoje.

Neseniai Maskvoje buvo teisiami už “priešsovieti- 
nius” raštus Julyj Daniel, Andrei Siniavski, vėliau Ju- 
ryj Galankov, Aleksandr Ginzburg, Aleksei Dobrovolski 
ir kiti rašytojai. Kaip paprastai, teismas vyko prie “už
darų durų”. Nei prokurorų kaltinimai, nei teisiamųjų 
pasisakymai spaudoje nepasirodė. Buvo tik tiek praneš
ta,, kad už priešsovietinius raštus jie buvo nubausti ka
lėjimu. Tuo tarpu kai kurie kaltinamųjų pasisakymai 
buvo labai būdingi. Sakysime, Ginzburg teisėjui pareiš
kė: “Aš maniau ir tebemanau, kad jei aš su kuo nesutin
ku, tai savo nesutikimą privalau atvirai pareikšti... Aš 
žinau, kad jūs pasmerksite mane, nes nė vienas asmuo, 
kaltinamas 70-tu paragrafu (antisovietine veikla), ne
buvo išteisintas”.

Tačiau nepavyko nuslėpti to, kaip buvo teisiami tie 
rašytojai, kuo jie buvo kaltinami, kaip teisinosi ir kokias 
kalbas jie pasakė: teismo stenografiniai užrašai atsidū
rė užsienyje ir netrukus bus išspausdinti knygos formoje.

Tų teismo stenografinių užrašų išgavimu, o taip pat 
išgavimu ir kitų Sovietų Sąjungoje uždraustų raštų pa
sirūpino olandas Karel van het Reve. Kaipo vieno laikraš
čio korespondentas, jis kurį laiką praleido Sovietų Sąjun
goje ir ten užmezgė ryšius su pogrindžiu.

Amsterdame veikia vadinamasis Aleksandro Herze- 
no fondas, su kuriuo Reve yra susirišęs ir kuris rūpina
si, kad sovietų pogrindžio raštai išvystų pasaulį. Reve 
tarpininkavimu buvo gautas ir išspausdintas sovietų is
toriko Amalriko nemažai komentarų sukėlęs raštas “Ar 
Sovietų Sąjunga išsilaikys iki 1984 metų?” Išspausdin
tas taip pat buvo ir kritiškas sovietų santvarkos atžvilgiu 
pagarsėjusio mokslininko Andrei Sacharovo raštas.

Pavadinimas to fondo Herzeno vardu yra gana bū
dingas. Herzenas (rusiškai: Gercen) buvo garsus rusų 
visuomenininkas ir rašytojas, skelbęs socialistines idėjas. 
Dėlei to jis ir nukentėjo: buvo suimtas ir išsiųstas į to
limą užkampį. 1847 m. jis. apleido Rusiją ir apsigyveno 
Londone. Leido jis žurnalą “Kolokol” (Varpas), kuris 
slapta buvo gabenamas į Rusiją ir ten platinamas.

Panašus dalykas ir dabar vyksta: uždrausti Sovietų 
Sąjungoje raštai yra užsienyje spausdinami, slapta ga
benami atgal į Sovietų Sąjungą ir ten platinami.

Arabų partizanai
Prieš penkerius metus keturi arabų partizanai iš 

bėglių stovyklos perėjo sieną ir primityviomis bombomis 
atliko Izraelyje sabotažą, — išsprogdino vandens tieki
mo Įrengimus. Tai buvo pirmas partizaninis žygis prieš 
Izraelį. Šiomis dienomis jų paskelbtame pranešime sa
koma, kad iš viso jų tada buvę tik 82. Dabartiniu laiku 
aktyvių partizanų skaičius jau siekiąs 1,700. Be to, esąs 
“rezervas” iš 20,000. Tai daugiausia jauni vyrai, kurie 
esą apmokomi partizaniniam karui.

Pirmoji partizanų grupė turėjusi nemažai vargo., kol 
sutelkusi apie tūkstantį dolerių antrarankiams ginklams 
įsigyti. Bet pernai partizanai jau turėję $5,-600,000. Di
džiausios jų organizacijos Al Fatah vadas Yasir Arafat 
yra įsitikinęs, kad jau šiais metais partizanai turėsią 
net 19 milijonų dolerių finansavimui “karo” prieš Izraelį.

Ginklų partizanai gauną (ar perką) iš sovietų ir Ki
nijos. Ir juo jie labiau apsiginkluoja, juo labiau jų skai
čius auga, tuo smarkiau vystosi ir partizaninis karas.

Partizanai turi savo stovyklas Jordane, Sirijoje ir 
Lebane, iš kur jie ir atakuoja Izraelį. Palestinos išlais
vinimo organizacijai vadovauja Arafat, kuris įvykusioje 
arabų valstybių konferencijoje Rabato mieste buvo pa-, 
sitiktas kaip koks herojus. Irtai suprantama kodėl: 
skelbti karą Izraeliui tos valstybės nedrįsta, nes bijosi, 
kad gali pralaimėti, kaip pralaimėjo 1967 metais. Tačiau 
remdamos partizanus, jos tikisi tiek Izraelį nusilpninti, 
jog tas nebepajėgs atsilaikyti ir bus priverstas iš oku
puotų teritorijų pasitraukti.

Arafato vadovaujami partizanai turi kur kas dides
nes užmačias: jie yra pasinešę ne tik išlaisvinti Izraelio 
1967 m. užkariautas arabų teritorijas, bet “panaikinti” 
ir Izraelio valstybę, o jos vietoje sukurti naują Palesti
nos valstybę , kurioje arabai ir izraelitai galėtų “ra
miai ir taikingai sugyventi”.

Kada kalbama net apie Izraelio valstybės panaiki
nimą, tai mažai tėra vilties, kad netolimoje ateityje bus 
išspręsta Vidurio Rytų problema ir ten įgyvendinta taika, j

tras subaudė krikščionį, kuris 
ne visą savo turtą perdavė ko
munai, o didelę jo dalį pasiliko 
savo privačiam reikalui. Tai tei
gia ne koks Marksas ar Leni
nas, o šv. Raštas — “Apaštalų 
Darbai”. Visi vienuolynai savo 
ūkius tvarko komunistiškai, vie
nuolis savo asmeninio nejudo- 
mo turto neturi.

“Istorijos perspektyvoje ko
munizmai nėra pabaisa, o tau
ri žmonių lygybės ilgesio išraiš
ka. Komunizmas nėra bloges
nis už kapitalizmą”.

Neskaičiau “Apaštalų Darbų” 
ir nežinau, ką ir kaip sakė šv. 
Petras. Nestudijavau nei ko
munizmo, nei kapitalizmo. Gal 
būt teorijoje komunizmas ir ne
blogas dalykas, bet praktikoje, 
toks komunizmas, kokį prakti
kuoja Maskva tai Apsaugok i 
mus, Viešpatie, nuo jo. Valsty- t 
bės santvarka ir sukolchozini- 
mas ūkininkų priverstas melu, 
klasta, teroru, kankinimais, ma
siniu žmonių žudymu, trėmimais 
ir kitokiausiomis priemonėmis, 
tai nėra joks komunizmas, bet 
baisiausias despotizmas. Rusiš
kuoju komunizmu gėrėtis gali 
tik asmenys, turį sadistinius 
polinkius. Ir šv. Petro įpėdinis 
popiežius su gausiu štabu ir šim
tais tūkstančių kunigų bei vie
nuolių ne komunistinėse valsty
bėse ar komunose — kolchozuo
se, bet kapitalistinėse valstybė
se gyvenančių žmonių išlaiko
mas.

Kol į Lietuvą neatsikraustė 
rusiškasis okupantas, nei melžė
joms, nei kiaulių ar karvių šė
rėjams niekas jokių ordinų ar 
medalių nekabinėjo. Ir be tų :
ordinų ar medalių maisto tiek 
daug buvo, kad nebeturėjome 
kur jo ir dėti. Užplūdus okupan
tui, po poros mėnesių jau žmo
nės iš vakaro stojo į eilę ir per 
naktis stovėdavo, kad ką nors 
galėtų nusipirkti.

Jau daugiau trisdešimt metų 
komunistinė santvarka egzistuo
ja Rusijoje ir kitur, ir štai der
lingiausiuose plotuose gyvenan
tieji nesugeba prigaminti — pri
siauginti tiek duonos, kad ga
lėtų savus gyventojus aprūpin
ti. Milijonus bušelių kviečių 
perka iš kapitalistinių kraštų.

Taigi, rusiškame komunizme 
ir kolchozuose gyvenantieji, iš
skyrus komunistines bonzas, 
skursta, vargsta ir neša sunkią 
vergiją.

Rašo, kad Juškėnas esąs pa
sidarbavęs fašizmui, dirbdamas 
policinį darbą Reivyčio žinioje 
čia pastebiu, kad pažįstu tris 
Reivyčius. Visi puikūs vyrai. 
Bet mano tiesioginiu viršinin
ku, asmens nešiojusio Reivyčio 
pavardę, nebuvo. .t ■

Prikiša, kad Juškėnas prisi
merkęs žiūri Į praeitį ir nema
tęs buvusių Lietuvoje dvarų ir 
dvarelių. Jam, girdi, dvarus iš
dalino bežemiams ir mažaže 
miams prel. Krupavičius ir kiti.

Vienybė ir Jotgis Juškėnui pa
teikia tokius Įrodymus: “Argi 
P. Plechavičius ir po gruodžio 17 
d. perversmo buvo bežemis ir 
neatgavo savo išperceliuoto dva
ro? Ar baronai Roppai neliko 
stambiais dvarininkais iki pat 
1946 metų? Ar gen. P. Kubi
liūnas, išėjęs iš kalėjimo, negy
veno savo dvarelyje prie Klovai
nių? Ar poetas Melinijaitis ne

Indijos policininkai demonstracijoms suvaldyti naudoja virves. Pa
veiksle matoma moteris New Delhi reikalavo, kad vyriausybė parū

pintu daugiau darby šalies jaunimui ir moterims.

visą laiką gyveno savo pavel
dėtam Lašmen-Pamūšio dva
re?”

Ir Kubiliūnas, ir Plechavičius, 
ir. visai Lietuvoje niekuomet ne
girdėtas poetas Melnijaitis val
dė, Vienybės ir Jotgio teigimu, 
60-80 ha ūkius. Tai nebuvo jo
kie dvarai. Tai stambesni ūkiai, 
kuriuose galėjo būti du ar trys 
samdiniai. Kad baronai Roppai 
valdė savo dvarus iki 1946 me
tų, vadinasi, net ir bolševikme- 
čiuose, pirmą kartą tokį “pra- 
jovą” girdžiu.

Va, dabar, Vienybėle, su ben
dradarbiu Jotgiu pasižiūrėkite, 
kokie dvarai veikia Lietuvoje. 
Dabar dvaras-kolchoząs mažiau
sias 200 ha. Ir štai tame dva- 
re-kolchoze tam vargšų vargšui 
kolchozninkui tenka išmaitinti 
gausybę ten privisusių, kaip prū
de kumeldėlių, įvairiausių virši
ninkų ir viršininkėlių. Va, Ši
lalės dvaro-kolchozo viršininkų 
sąrašas: kolchozo pirmininkas, 
jo pavaduotojas, vyresnysis bu-<' 
halteris, jo pavaduotojas, 2 apy- 
skaitininkai, 4 lauko brigadi
ninkai, 4 jų pavaduotojai, zoo
technikas, agronomas, 3 sandė
lių vedėjai, 8 gyvulių brigadi-' 
ninkai, 8 sargai, 4 laiškininkai, 
sodo sargas. Viso 40 asmenų. O 
kiek dar sezoninių ar nuolatinių 
propagandistų, kuriems išmo
kamos algos, daug solidnesnės 
negu kolchozininkui. Va, čia tai 
dvaras, iš kurio tik su didelėmis 
išimtimis galima pabėgti.
Tuo klausimu galima knygas 
prirašyti, bet negi gali įtikinti 
žmogelį, jeigu jis jau kitaip ne

begali nei pagalvoti, nei viešai 
išsireikšti.

Klausia kodėl Naujienos įžiūri 
tik rusą Lietuvos okupantu, o į 
hitlerinį fašizmą žiūri kaip į iš
vaduotoją.

Naujienas skaitau jau 20 me
tų. Kad jos būtų garbinusios 
ar laikiusios hitlerinį fašizmą 
Lietuvos išvaduotoju, pirmą kar
tą girdžiu. Va, kad Vienybė 
garbino fašizmą ir net prie Nau
jienų kabinėjosi, kad pastaro
sios negarbina jokio fašizmo, 
tai nenuginčytinas faktas. Šven
tai tikiu, kad Naujienos kovo
jo, kovoja ir kovos už laisvą, ne- 
priklausojną demokratinę Lietu
va.

Kovoti su negyvu hitleriniu 
fašizmu būtų perdaug jau kvai
la.

Teisindami rusiškąją okupa
ciją porina: “Maskva į Lietuvą 
turi tokią teisę, kaip Washing- 
tonas į Puerto Rico”. Matote, 
proteliai visai susimaišė. Ly
ginti. buvusią ir vėliau rusų oku
puotą laisvą nepriklausomą 
Lietuvą su Amerikos sala, tikrai 
reikia turėti plačią fantaziją.

Teigti, kad buv. prezidento 
^Smetonos sūnus labiau ilgisi 
dvaro, negu nepriklausomos Lie
tuvos, yra tikrai -rusiškojo po- 
litruko žodeliai.

Užbaigai rašo, kad dabar Lie
tuvoje kolchozininkai gyvena 
geriau, negu nepriklausomoje 
Lietuvoje ir pataria Naujienoms 
nematyti ten; “jokių pabaisų ir 
jokių velniškų apuokų”.

Tokiais teiginiais Vienybė ti
krai pralenkia net Vilnį su Lais
ve. _ • Stasys Juškėnas 

■ ' i

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS

DONELAIČIO LIETUVA
XX-me AMŽIUJE

IV Dalis

Miško medžiaga dalinai buvo apdoro
jama ir vieloje, čia pat paruošiant tašytus 
sienojus ir išplaunant storas lentas, nors 
sieliai iš Romintos šilo buvo plukdomi upe 
bene iki 1885 metų.

Medžiokles buvo organizuojamos jau 
ordino magistrų, gi vėliau ir Prūsijos elek- 
toriu bei Brandenburgo kurfiurstu, kurie 
atvykdavo su šeimomis vasaroti ir medžio
ti Romintos šile. Nuo 1864 metų Romintos 
šile kas metai lankydavosi Prūsijos prin
cas Fridrichas Karolis, savo medžioklių 
metu apsistodamas Smalabūdės arba Teer- 
bude girininkijoje. Jam 1885 metais pasimi
rus, po kelių metų Romintos šile apsilanko 
neseniai Vokietijos kaizeriu tapęs Vilhel
mas II-sis, kuris įsako čia pastatyti medinę 
norvegiško stiliaus medžioklės pilį ir šilų 
paversti draustiniu. Medžioklės pilaitės 
pastatas buvo užsakytas Norvegijoje, iš 

-ten laivu atgabentas i Karaliaučių, trauki
niu atvežtas i Trakėnų stoti ir vežimais 
medžiagų suvežus į Romintą, čia naujai 
suręstas. Apie 1893 metus iš Romintos šilo 
medžiagos buvo pastatyta koplytėlė ir kiti 
pastatai ir taip pamažu į Romintos šilų kas 
metai buvo pritraukiamos vis didesnės ir 
didesnės turistų masės.

Miško darbininku kolonija prie Juodbūdės (Jagdbude) Romintos šile.

EKSKURSIJOS PO ROMINTOS 
ŠILĄ IR APYLINKES

Išeities punktu daugeliui turistų būda
vo Galdapės miestas, esantis-prie pat Ro
mintos šilo. Turėdama apie dvyliką tūks
tančių gyventojų, Galdapė buvo švarus aps
krities miestelis ant to paties vardo ežero 
krantų. Prie pat miesto buvo ir gana aukš
tas .Galdapės kalnas, kuriame, kaip pa- 
padavimai sako, yra buvusi sūduvių ku
nigaikščių pilis. į šį piliakalnį įsilipus, 
nuo jų viršūnės galima pasigėrėti gražiais 
vaizdais į plačias apylinkes, kalno papė
dėje prisiglaudusiu miestu, tyvliuojančiu 

ežeru ir į visas puses besiplečiančiais Ro
mintos šilo žaliais masyvais.

Kitoje Galdapės ežero pusėje, įsisprau
dęs tarp ežero ir Romintos šilo, buvo šili
nių kaimas su turisttų mėgiamu šili
nių viešbučiu ir vasarnamiu. Daug kelių iš 
Galdapės vedė į Romintos girią ir jos vidu
ryje esančią Romintos urėdiją su karališ
kuoju viešbučiu.

Plentas pro Jurgiškes vingiavosi pieti
niu šilo pakraščiu i Plauškiemius ir iš jų į 
Dubininkus. Iš čia, per Blindgalius, ker
tant pietrytini šilo kampą, pasiekiamas 
Žydkiemio bažnytkaimis, esąs 5 km. Į pie

tus nuo Vištyčio ežero. Miestelis yra iš tri- 
į jų pusių apsuptas Romintos girios masyvų, 
j priklausančių Žydkiemio nrėdijai. Apylin- 
• kės yra žavios, kalvotos, vertos turistų 
! dėmesio ir todėl čia buvo kurortiniu iren- 
I girnų vasarotojams, kurie miestelį galėjo 
! pasiekti geležinkeliu tiek iš Gumbinės, tiek 
! ir iš Galdapės ar ir iš Stalupėnų pusės. Be 
I to, .geras kelias per Abšerninkus į Vyšupė- 
: nūs buvo patogus iškyloms prie Vištyčio 
į ežero, o nuo ten buvo galima toliau keliau- 
; ti į Stalupėnus. Jei kas norėjo būtinai dar 
į aplankyti ir garsųjį Trakėnii žirgyną, tas 
j galėjo nuo Abšerninkų kryžkelės pasukti 
į į kairę ir per Našavus siekti Trakėnus. Iš 
! viso, Nasavuose susibėga daug kelių ir iš 
{ čia galima pasiekti netoliese esantį Miel- 
! kiemio bažnytkaimį, išsistačiusį Pisos 
j upės krantuose, apsuptą gan aukštų apy-~ 
j linkės kalnelių, tarp kurių paminėtini

Dumbelių kalnai (232 m.), Pilies kalnas 
(204 m.), Lazdynkalnis (232 m.). Iš Nasa- 
vų verta padaryti mažą iškylą į Romiiftos 
šile esantį Marinavo ežerą. Tai žavus ro
mantiškas gamtos kampelis. Keleivis čia 
galėjo apsistoti prie ežero esančioje svetai
nėje, gauti šiltų užkandižų ir pasigrožėti 
apylinkių gamta. Apylinkės grožiu suža
vėta čia paskutinioji Vokietijos kaizerienė 
buvo pasitačiusi kitoje ežero pusėje savo 
vasarnami. 'u

Geležinkeliui iš visų pusių juosiant Ro
mintos šilą, keleVis nuo bet kurios stotelės 
gali pradėti savo kęlionę po šią neužrėpia- 
mų miško masyvų karalystę. Iš Galdapės 
patraukus per Jurgiškes ir Juodupėnus 
patenkama į Gelyidų girinkijos miškus.

(Bus daugiau)
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parūpi j 
sausiai

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So

BEVERLY HILLS GRLINYČU 
GfcLfcS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

■
REMKITC TUOS BIZNIERIUS 

KURIE GARSINASI 
-NAUJIENOSE*’

i

gi

Im

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

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

► įsos nares 
susirinkim

y j fĮy R A

nines kampanijos

B

Z-

:S

Margu 
I vininkų

buvo išrinkti šie 
irmininku Ju 

icepirmin 
erelis ir Juozas 
>ininku Juozas 

sekretorium An 
s, finansų sekretoi 

Įgas draugijos pirmininkas Juo-Jadvyga Sasnauskienė, patikę-i 
zas Skeivys. Nuoširdžiai pa-l^11’®* Bronius Klemka, Bronius 
sveikinęs narius ir svečius, jis Liškus ir Julija Sakauskienė, 
tuojau pranešė, kad šis suširin- j maršalkom Kostas Rapšys, Juo- 

Jei neaumepia, kimas b&si«s nepaprastai svar-pas Zenkus ir Juozas šapelis,
Į bus, nes bus renkama 1970 me- kasos globėjas Jonas Jonikas, 

Bronius Brazaitis ir Adomas 
Ūselis, revizijos komisijos na
riais Antanas Stankus, Adomas 
ūselis ir Bronius Kelmka, ko
respondentas lietuvių kalba — 
Stasys Patlaba, anglų kalba — 
Frances Zemkus, teisių pata
rėjas Adv. Charles P. Kai.

Namų Savininkų Draugija 
turi savo naują valdybą. Dau
guma jos narių yra patyrę vei
kėjai, jie turi gerą praktiką ir 
yra judrūs. Rinkimai vyko kul
tūringai. Janušaitis padėkojo 
visiems už gerą užsilaikymą ir 
pavyzdingą tvarką. Jis palin
kėjo naujai valdybai gero pa
sisekimo ir našaus darbo.

Juozas Skeivys, buvęs pir
mininkas, šiai organizacijai 
ugdyti įdėjo daug darbo ir pa
stangų, nesigailėdamas savęs, 
kad tiktai sąžiningai būtų at
liktos jam pavestos vadovavi
mo pareigos. Būtų sunku ap
skaičiuoti Skeivio įdėtą darbą 
ir rūpestį. Juozas Skeivys pa
dėkojo visiems už pagalbą sie
kiant organizacijos gerovės. 
Už jo ilgalaikį vadovavimą ir 
pavyzdingą pareigų ėjimą, su
sirinkimas jam pareiškė nuo
širdžią padėką.

Pageidaujama, kad nauja 
valdyba suprastų painias na
mų savininkų problemas ir 
stengtųsi jas tinkamai išspręsti. 
Nariai turi būti pasiruošę val
dybai talkininkauti. Be narių 
paramos valdyba negalės daug 
nuveikti.

Adv. Charles P. Kai paauko
jo draugijai $25.00, o baldų 
perkraustytojas Juozas Naujo
kaitis — statinę alaus.

Susirinkimas baigtas Lietu
vos himnu.

Kitas namų savininkų susi
rinkimas įvyks sausio 16 d. 7:30 
vai. vak. Marquette Parko pa
rapijos salėje, 6820 S. Wash- 

‘tenaw. Nariai ir svečiai prašo
mi susirinkime dalyvauti.

Stasys Patlaba

DR. S. BIEZ1S
T<lef.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai g 
Trecia a. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS.

antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 
ir šeštad. tiktai susitarus.

tų valdyba. Jis pasiūlė išrink
ti rinkiminę komisijų, kuri tuo
jau ir buvo išrinkta. Komisiją 
sudarė Jurgis Janušaitis, Bruno 
Klemka, Albertas Kerelis ir Jo
nas Jonikas. Komisijai vado
vavo Jurgis Janušaitis.

Išrinkus rinkiminę komisiją, 
1969 metų valdyba atsistatydi
no. Prekybininkas Jurgis Ja
nušaitis tuojau perėmė susirin
kimo vairą j savo rankas ir su
maniai vadovavo susirinkimui. 
Adv. Charles P. Kai prižiūrėjo 
teisinę rinkimų eigą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai • Protezai, Med, Ban
dažai. Speciali pagalbi ko|orm 
(Arch Supports) ir t t

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 WEST 51st STREET
Valandos: antradieniais," penktadie
niais Z-d v., seštadiemais 10-1 v. p. p.; Vai.: 9—4 ir 6—8. Seštadien.ais 9—1. 
Ligoniai prumami pagal susitarimą, j ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629
Telef.: PRospect 6-5084Dr. 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. lu—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

■

M
;ąjSW
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Čikagos mady parodoje buvo ir šito
kia, iš metalo juostelių sukurta "mini- 

suknia".

v
&

Apdraustas perkraustyma* 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tai.: F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA .

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

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

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

Vai.: pirmad-., ketvirtad. 5-8 val. vak., 
antrad., penktad. 1—4 popiet.

Ofiso tel.: HE 4-1813 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

dienį'riuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DIL FRANK PLKKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA
2613 W. 71 st
Tikrina akis.

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

LIETUVIŠKAI
St. — Tel. 737-5149
Pritaiko akinius ir

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

VaL: antrad. nuo 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

po pietų,

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel. 925-3296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Spalvota TV - Radijas - Fonografas

150 doL 
PIGIAU: 

IŠPARDAVIMAS

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

&

RADIJO ŠEIMOS VALANDOC

Visos programos is-WOPa, 
1490 kil. A. M.

I
I

t
■

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
TeL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD V”
CHICAGO, ILL. 6062C

v.

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

tod cor vildlife depend on

Smokey’t ABCs: Alwtyi 
hold matches till cold. Be sure

Platte! Only yon can

them Again, Crash all 
smokes dead oat.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmfock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195 

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

kviečia- 
gausiai Į 
H. C.

iširuiki-j
' :30 1vaL j

L diliėję J
s JVyks
bes mi- FOREST 

FIRES*

Katalikų mokytojams 
padidino 10% algas

Chicagos arkidiocezijos mo
kyklų taryba nutarė pradžios 
mokyklų mokytojams pašau* 
liečiams padidinti algas 10 nuo* 
šimčių. Taryba taip pat nuta
rė pridėti po $300 tiems moky
tojams, kurie turi magistro 
laipsnį.

Dabar katalikiškų mokyklų 
mokytojai gaus metinės algos 
po $6,633 vietoj ligšiol gautų

nius. Mums buvo malonu, kad!$6,030 
į mūsų ruoštą pobūvį buvo at
silankiusi SLA Centro iždinin
kė E. Mikužiu tė.

Reikia padėkoti ir šioms mū
sų kuopos narėms, kepusioms bilių skaičius praeitais metais 
pyragus, davusioms įvairių do- padidėjo 7 nuošimčiais. Vagys 

buvo daugiausia tarp 15 ir 19 
metų jaunikliai. Iš pavogtų 83 
nuošimčiai 
daugiausiai 
vairuotojai 
raktus.

SLA MOTERŲ VEIKLA
Chicagoje SLA lS4-tos mote

rų kuopos susirinkimas, įvykęs 
gruodžio 4 dieną, buvo gausus 
ir darbingas. Pirmiausia sek
retorė B. Jezavitienė perskaitė 
ankstyvesnio susirinkimo pro
tokolą, kuris be jokių pataisy
mų buvo vienbalsiai priimtas.

Vėliau buvo perskaityti Į 
kuopą atėjusieji laiškai ir tvar
kingai pravestos nominacijos 
Į SLA Pildomąją Tarybą. Juo
ze Gulbinienė perskaitė prane
šimą apie lapkričio 30 dieną 
Įvykusį parengimą. Darbščių
jų kuopos narių dėka, minė
tas parengimas pasiekė savo 
tikslo, pobūvis gerai pavyko. 
Visas pelnas paskirtas lietuvių 
reikalams. $125.00 paskirta Dr. 
P. Grigaičio paminklui statyti, 
ir tokia pati $125.00 suma pa
skirta Sandaros redaktoriaus 
Miko Vaidylos sveikatai taisyti.

Mums pavyko tokį sėkmingą 
pobūvį surengti tiktai gerašir
džių mūsų biznierių dėka. Esa
me dėkingi Hardware krau
tuvės savininkui S. Yanas. 2817 
W. 63rd St., gėlininkams Mr.’ 
ir Mrs. Gudauskams, 2143 W. 
63rd St., Dr. Steponui ir Onai 
Biežiams, Hollywood svetai
nės savininkams R. Radaus
kams už duotas dovanas ir vi
siems svečiams bei viešnioms. 
Dėkojame Naujienoms ir San-! 
darai, dėjusioms pranešimus 
apie rengiamą pobūvį. Padė
ka eina ponams Daukams ir j 
Margučiui už skelbtus praneši-1

(PUTRAMENTAS)
vainikai, axitkar

Automobilių vagystės
Chicagoje pavogtų automo-

vanėlių ir daug dirbusioms: 
Kristinai Austin, P. Seniulienei, 
E. Bučinskienei. M. Mankuvie- 
nei, J. Norbutienei, J. Gulbi
nienei, M. Liepienei. M. Baro
nienei, Purickienei. M. Jamon- 
tienei, Kazimierai Jakubkie- 
nei, Emilijai Markūnienei, V. 
Kasperienei, J. Uženieckienei ir 
kitoms. Komisijos ir valdybos 
vardu visoms buvo pareikšta 
padėka, o be to. visas pobūvis 
joms dar smarkiai paplojo. Bu
vo padėkota ir pirmininkei 
Elenai Čižauskienei už tokio 
pobūvio sumanymą.

Vėliau jau sekė rinkimai. 
Ateinantiems metams perrink
ta ta pati valdyba, būtent: H. mo aktą atliko SDS (studentai 
Čižauskienė — pirmininkė, P.Įuž demokratinę bendruome- 
Seniulienė — v
C. Austin — finansų sekretorė, 
B. Jezavitienė — protokolu raš
tininkė, E. Bueinuskienė ir K. 
Jakubkienė — iždo globėjos, 
Dr. S. Biežis — kuopos gydyto
jas, Ona Riežienė korespon
dente, o M. Baronienė — šeimi
ninkė.

Susirinkimui pasibaigus, prie 
eglutėm papuošto stalo įvyko 
dovamr dalinimas ir vaišės. 
Gimtadienio proga buvo pa
sveikintos B. Jezavitienė, Jo
sephine Kriščiūnienė, M. Zub- 
rienė ir kitos. Paaiškėjo, kad 
P. Sehiulienė tapo senele. Jo
sios duktė ir žentas R. Traub ’’parapijos salėje, 6820 So.* Washtenaw 
susilaukė sveiko ir gražaus sū
nelio. Senele: visi linkėjo svei
katos, o anūkėliui linkėjo tap
ti SLA nariu. "Seniulienė padė
kojo už linkėjimus ir nares pa
vaišino. Po užkandos visos 
skirstėsi geroje nuotaikoje, vie

atgauti. Vagystėms 
pagelbėjo tai, kad 
pamiršdavo išimti

Studentai vandalai
Policija tiria vandalizmo 

veiksmą Northwestern univer
siteto viename name, kur pir
madienio nakti buvo išmušta 
12 langu stiklų ir išlaužtos 
dvejos durys. Tame name ka- 

Įriuomenės instruktoriai ruošia 
treniruotės klases.

Nustatyta, kad tą vandaliz

vicepirmininkė,.! ne).

O Didžiausius kiaušinius de
da stručiai (Štrausai, Struthio 
camelus). Pavyzdžiui, vienas jų 
kiaušinis sveria apie 1350 gra
mų (virš 3 svarų), yra nuo 15 
iki 18 centimetrų ilgumo ir 10- 
15 cm. skersai. Toki kiaušini iš
virti trunka 40 minučių.

Susirinkimu ir parengimu

— š. m. sausio mėn. 16 d. 7:30 vai. 
vakaro, penktadienį, Marquette Parko

Avė., 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

METINĖ MIRTIES SUKAKTIS
A. A. į

WILLIAM J. ZIECK j
Gyveno Miami, Fla.

Mirė 1969 metų sausio mėn. 15 dieną, sulaukęs 82 metų amžiaus. I 
Gimęs Lietuvoje.

Palaidotas Miami Southern Memorial Park kapinėse, Floridoje. |
Paliko nuliūdę: žmona Julia, gimusi Milkintaitė, anūkė Laura i 

Korsak ir kiti giminės bei pažįstami.
šios sukakties proga prašome draugus ir pažįstamus mirusįjį geru I 

žodžiu prisiminti.
Nuliūdusi Žmona ir anūkė.

**** . ,n,T ,,,,.1^

Laidotnvni Direktoriai

&

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai: I

;■

I i-

i

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYT]

tėvas ir sūnūs
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

I

|t <

ii

■

I

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULAN'fa 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 WEST 69th STREET 
2314 WEST 23rd PLACE

MATT E. KAMEN
710 Damsdale Rd., La Grange Park, Ill.

Gimęs

žmona

3307 So. LITUANICA AVENVK Phone: YArds 7-3401

RF.puhfk 7-1213
Virginia 7-3672

c^11— ilM ■ —- - --------—

Mirė 19'0 m. sausio mėn. 12 d., sulaukęs 57 metų amžiaus.
Chicago. Iii nois.

Paliko ruliūdę: žmona Anna (Gayauskas), sūnus Ron, jo 
Mary-Jean. <ivi dukterys — Diane, jos vyras Harold Martinek ir The- | 
resa, 6 anūkai bei kiti giminės, draugai ir pažistami.

Ket\iri i iieiiį, 5 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas Petkaus Mar
quette koplyčioje, 2533 West 71st Street.

šeštadienį, sausio 17 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko- | 
plyčios Į š’ Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pe aidų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse. &

Visi a. a. Matt E. Kamen giminės, draugai ir pažistami nuo- į 
širdžiai k\ cianai dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini S 
patarnavim - ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, vaikai, giminės.

Laidotu'ių Direktoriai A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

-

1

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMIN
3319 So. IJTUANICA AVE Tel.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
t ;
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SKAMBINTI

TRYS MIESTU RYKŠTĖS,

NIEKUR GERIAU!

APDRAUDŲ

nebe

Towing.

stations, 4204 W. Roosevelt

si.50

si .00

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

$12.00
S4.00

$5.00
$3.00
S2.00

$3.00
$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

s iri ri-

nors
daug

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

oms, 
tinio

337-1494 
po 10 vai. ryto

savi 
neiš 
bon

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

Call: rrank Zapolis 
32081/2 W. 951 h St.

GA 4-8654

NAUJIENOS" KIEKVIENO

AMERICAN 
TRAVEL SERVICE

BILLER - TYPIST

REAL ESTATE 
Nai .1, 2*m* —

ŠEIMININKE
VIRĖJA

DU PO KETURIUS, medinis ir ga
ražas. Vienas butas su baldais, antras 
tuščias. 42 gatvė ir Rockwell. $13,500.

ŠIMAITIS REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

2737 W. 43rd STREET 
Tel. CL 4-2390

SITUATION WANTED
Ieško Darbo

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 7-7200

135 ST. ft 86 AVE. Lietuviai savininkai
TELEF. 349-0600

LSD'S SINCLAIR SERVICE 
Leonas Frsnckus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos 
(Standartinės ir Automatinės) 

ir motorų remontas.
5759 So. WESTERN AVE.

Tofu PR $-9533

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

MAISTO KRAUTUVĖ Brighton

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

orderiu, šiuo adresu:

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

džio. S200. Tel. HE 4-0109.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikta Darbininkų ir Darbininkių

Piktadarybės, teršimas 
ir infliacija

MISCELLANEOUS FOR SALE
(vairus Pardavimai ___

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

8600 or best ofr.
287-7344 Sat. —* Tues, or 

722-8664 Wed.-Fri.

NOTARY, INCOME TAX SERVICE
4259 Sv.MAPLEW00D AVENUE

TeL CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo 
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vaL: Kasdien 9—3 ir 5—8.

Įvairiu spalvų stiklinio pluošto siūlai sudedami į cilinderius, kurie 
sužymėti raidėmis ir įvairių spalvų-taškais.

Radzvickas guli šv. 
ligoninėje. Jam bus 
akis. Jis yra veiklus 
eina Vvtauto D. šau-

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

gymo ar namu ruošos.
Tel. 847-1748

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ft baldus.

L RUDIS Tek CL 4-1050

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY, JANUARY 15, 1970

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

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

ministerio” pasiaiškinimą pa 
vadino •‘nonsensu”.

Spaudai 
jų panterų 
mas esą ji 
dviem ar 
negrų mokyklos

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

profit sharing. Salary open.
SU 7-4500 _

A. & U INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4445 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-S775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automoblHų draudimai.

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

NORVILĄ
SEAL ESTATE AND BUILDEHS 

2858 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PET'KAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

K. ER INGI S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. h
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

SECRETARY
Billing and steno ability. Dictation 
80 words per minute, typing 65 WTM. 
Salary open. Near C & NW Station. 
Paid vacation. Major medical plan.

Profit sharing, annual bonus. 
Equal opportunity employer. 

Tel. RA 6-8160, Ext. 11

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Rai Ida

Spurgis, šilas, Meilu
Milavickienė, Girdvai 

žemaitis, Daunys, Venc 
Budris, Latvvs ir Mar

Degtinė su vabalais
Illinois likerių kontrolės ko

misijos inspektoriai, patikrinę 
vieną šiaurinės mieto dalies 
Old Town barą, rado 27 like
rių bonkose nešvarumų ir nuo
sėdų su muselėmis ir kitokiais 
vabalais.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NECįZlNSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 80632. Tel. YA 7-5980

TERRA
Brangenybis, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO

Telef. 414-4660

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas- 

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

Tai esą tik tie faktai, kurie bu
vo užregistruoti, o tokių, apie 
kuriuos nebūva pranešta, esą 
dar dukart tiek.

KATALIKŲ PARAPIJOS KLEBONI
JAI REIKALINGA VIRĖJA. Gyventi 
vietoje, privačiose patalpose. Gera 
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

1968 metais užregistruota 
1,800.000 Įsilaužimų, daugiau 
kaip 1,200,000 vagysčių virš 50 
dolerių; 777,000 automobilių 
vagysčių; 282,000 užpuolimų 
su skaudžiais sumušimais; 31, 
000 moterų išprievartavimų; 
261,000 plėšikų užpuolimų ir 
13,000 žmogžudysčių.

Automobilių lenteles 
išpirkti iki vasario 15
Ulinojaus -vaisi. sekretoriaus 

Įstaiga praneša, kad naujoms 
1970 metų lentelėms prie auto
mobilių prikabinti laikas yra 
iki vasario 15 d. Lenteles turė
ti pasidėjus arba vairuoti turint 
leidimą kišenėje po vasario 15 d. 
nebeužtenka.

Įstaiga ragina automobilis
tus lentelėmis apsirūpinti ne
delsiant, nes užsisakant per 
paštą trunka trejetas savaičių, 
kol lentelės (plates) gaunamos.

o Audrius Barauskas, vaidina 
partizaną Leoną A. Landsber
gio 5 stulpų turgaus aikštėje 
dramoje. Įsidėmėtina diena: 
sausio 17 ir 18 d. d. Jaunimo 
Centre, bilietai Marginiuose, 
2511 W. 69 gatvė. (Pr).

Kryžiaus 
operuota 
šaulys ir 
lių kuopos iždininko pareigas.

— Vytauto Didž. šaulių kuo
pos vadovybė' kviečia Gen. 
Daukanto ir Klaipėdos jūrų šau
lių kuopos nacius Ir svečius 
dalyvauti Klaipėdos atvada
vimo minėjime, sausio 25 d., 
sekmadieni 2 v. pp., Vyčių sa
lėje — 2455 W. 47th St. Balys 
Pupalaigis kalbės apie Klaipė
dą. Edvardas Vengianskas pa
rodys filmą, pavadintą — Iš 
dabarties Į ateiti. Prieš pat 
minėjimą bus - V. D. kuopos 
trumpa sueiga.j Po minėjimo 
bus pobūvis, šaulės yra prašo
mos atsinešti užkandžių. Įėji
mas visiems laisvas.
Vyt. D. šaulių kuopos valdyba

WALTER RASK, prezidentu 
9727 So. WESTERN AVE., 

Chicago, IIL <0643. ToL 23S-97S7 
Pardavinėja de lėktnvn. laivų, trau
kinių bilietus ir paruošiame kelionių 

Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų porų mėnesių 

praleisti Lietuvoje pas gimines.

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Odos ir Gintaro originalūs 
papuošalai stebins ir vilios visus 
atsilankiusius Į šių metų sausio 
mėn. 25 dieną Jaunimo Centre 
5620 So. Claremont, ruošiamą 
Lietuvių Jūros Skautijos Klai
pėdos Uosto Mugę. Atidarymas 
Įvyks 12 vai. sekmadienį. Kvie
čiame visus lietuvius atsilan
kyti. (Pr).

New York o Metropolitan 
Operos solistės Lilijos Šukytės 
koncertas, ruošiamas Lietuvių 
Fondo, Įvyksta Čikagoje š. 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.

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

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

psl
7. Prof. V. ^Biržiška/ŠENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY

RIJA, du tomai. 207 ir 225 psl....................... $2.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl............... . .................

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

11. Adomas P. Jasas, 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, TERORO 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..............

ir rinkti solidarumo įnašus, V. 
šilas daugiau nesutiko kandi
datuoti, nors žadėjo valdybai 
talkininkauti. Jis pernai pa
kėlė Apylinkės narių skaičių 
iki 556 asmenų, kas rodo, jog 
pastangų nesigailint, galima 
į vieną būrį sujungti nemažą 
būreli lietuviško nusistatymo 
žmonių. A. P.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

Senatorius Ralph Tyler 
Smith (R.. Illinois) kalbėda
mas respublikonų moterų klubo 
narėms Chicago Heights pa
reiškė, kad piktadarysčių sto
vis JAV-bėse yra daug prastes
nis negu visuomenės dauguma 
įsivaizduoja. Piktadarystės, kri 
ininalinis vandens ir oro terši
mas ir infliacija yra svarbiau
si kaltininkai, kad gyvenimas 
miestuose darosi nebeįmano
mas. Per praeitą dešimtmetį 
nusikaltimų padaugėję 122 
nuošimčiais.

Šiandien miestuose 
naujiena, kuomet didelės krau 
tuvės savo didžiulius parodi
nius langus užmūrija arba len
tomis užkala, kad langams ir 
durims sustiprinti geležinių 
virbų ir grotų bei visokių aliar 
mo signalų ir prietaisų gamyba 
ir prekyba nepaprastai padi

dėjo.

you r, s^epencent
Insurance g agent 4

n nu m g? 
r Saving-

Savings Insured to

AVINGS AND LOAN 
r Ave.

Kaip tie vabalai ir nešvaru
mai į likerių bonkas pateko? 
Inspektoriai aiškina, kad taip 
atsitinka, kuomet baro 
ninkas ar tarnautojas į 
mazgotas brangių likerių 
kas pilsto pigų likerį.

BEAUTICIAN —
MALE GR FEMALE 

MUST HAVE FOLLOWING. 
FULL TIME.

SALARY PLUS COMMISSION. 
2913^ W. DEVON. 

AM 2-7753

policija kalta 
iškėlus, kad juodų- 
partijos pasigyri- 

duodanti pusryčius 
trim tūkstančiams 

amžiaus vai
kų, o rasta, kad duoda tik ke
lioms dešimtims, tos partijos 
“informacijos viceministeris” 
pakaltino policiją, kuri tuos 
vaikus sustabdanti, apklausi- 
nėjanti ir fotografuojanti, tad 
vaikai nebedrįsta pusryčių eiti.

Policijos atstovas tokį “vice-

investment bonus 
$20,000.

ASSOCIATION
Chicago, Illinois 60632

tetų, rėmusi mokyklas ir vi
sus gerus darbus. Iždininkai 
vien solidarumo įnašų surinkt 
751 dol. Viso apylinkės paja
mos siekė 2,f>75 dolerių. Iš to^

A. T V i R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANG CNYBiS 

Pardavimas ir Taisymą* 
2646 WEST 69th STREET 

T»l.: REpublk 7-1941 
Kimiiiaiiiaiii s m

š. m. balandžio mėn. 5 d., 
3 vai. p. p., Čikagoje, Lietuvių 
Fondas ruošia tradicinę vakarie
nę su įdomia menine programa. 
Vakarienė bus Personality Lo
dge salėje, 4740 So. Cicero Ave. 
Čikagos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami vakarienės proga įs
toti Į LF harių eiles ir dalyvauti į 
vakarienėje. Gali dalyvauti ir 
nenariai, užsimokėję po $10.00. Į 
Dėl informacijų ir registracijos__  ___ _______________
kreiptis į LF būstinę, 6643 So. dokumentiu į visus pasaulio kraštui 
Maplewood Ave., Chicago, Hl. 
60629, telef. 778-2858 arba pas 
savo LF vajaus komitetus bei 
įgaliotinius. (Pr). pirkite JAV TAUPYMO BONUS

ie visi 
disku-

nsakyta 'sumos lituanistiniam švietimu 
valdy-lskirta: Brighton Parko mo 

kušiam kyklai 31 I do!., Dariaus ir Gi 
rėno 211 dol.. Vasario 1(5 
tos Gimnazijai 59 dol., Moksli 
ninku suvažiavimui 75 dol 
Valdyba surengė Vasario 16 d 
minėjimą ir Altui nusiuntė 7<" 
dol., Batunui — 
tos Fondui 125 < 
ro valdyba gavo 
gardos valdyba — 188 dol. Pa 

kad ‘‘Eglutė” su 25 dol. “Pa 
aulio Lietuvis” su 5ū dol. i 
ietuvių Televizija su 50 dol.
Valdyba turi savo nuosavy 

auksinius “Vyties' 
ženkliukus ir 28 sidabrinius 
Numatoma parduoti ir du vai 
dybos laimėtus mūsų dailinin 
kų pa veikslus: Jonyno ir Juo 
džio.

Kontrolės Komisijos vardi 
knvgi

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

tvarkoje.
J naują Apylinkės valdybą 

ardu pranešimus’buvo išrinkti: J. žadeikis, R. 
įSpurgienė, T. Rūta, J. Miežins- 
kas, V. Mitkus, V. Račiūnas ir 
V. Palilionis. Kandidatais liko: 
V. Ilginis ir Jokūbaitis

Į Kontrolės Komisiją išrink
ti: M. Šimkus, VI. Šimaitis ir 
A. Pužauskas. Visi valdybos 
ir kontrolės komisijos nariai 
išrinkti ir atstovais į būsimą Či
kagos Apygardos suvažiavimą. 
Be jų, Apylinkei atstovauti iš
rinkti: 
vienė, 
nytė, 
lova, 
cinkus

Susirinkusieji apgailestavo, 
kad ilgametis iždininkas, kurio 
pareiga buvo lankyti tautiečius

LABAI GERAS ATLYGINIMAS, 
PLUS METINIS PRffiDAS 
TINKAMAM ASMENIUI.

Pageidaujama gero charakterio mer
gaitė ar moteris, mėgstanti vaikus. 
Gyventi puikiame ir patogiame North 
Lake Shore Dr. name, draugiškoje 
šeimoje iš 2 suaugusiu ir 2 mokyk- 
»os amžiaus vaikų. Virimas, lengva 
namų ruoša ir pagelba motinai prie 
aikų. Nėra laiptų ir sunkaus valymo 

bei skalbimo. Tai daro Įriti. Moder
niausia ir geriausiomis priemonėmis 
virtuvė. Privatus kambarys su vonia 

ir TV. Pastovus darbas.
Rekomendacijos reikalingos.

Susikalbėti angliškai.

Brighton Parko Bendruomenėj
Metinis Brighton P 

A py 1 i n k c-s stisiri n k i m 
čaicio svetainėj truko 
lamtą laiko. I iek ūžė 
pranešimai, rinkimai i 
sijos, kuriose buvo j 
gražių žodžių buvusia 
bai, padėkota pasitra 
iždininkui, padėkola j 
kurios prisidėjo prie 
baliaus suruošimo ir li< 
rie nepatingėjo ateiti į 
kinia. Tokių būta tik < 
ir geresniais metais 
daugiau susirinkdavo.

Apylinkės padėtį geriausiai 
nušvietė Kontrolės Komisijos 
pirm. M. Šimkus, nuroti 
braitonparkieciai gerai supran 
ta Bendruomenės prasmę, ne 
maišo į jos veiklą savo politi 
nių įsitikinimų. nėra jokiųįbėje da 
intrigų ar ginčų, todėl žmonės 
nelabai ir susirinkimus lanko.

Susirinkimui pirmininkavo 
J. Spurgis, sekretoriavo J. Viz
girda. Sveikino tik Balio gen. 
sekretorius A. Dzirvonas, pa
dėkodamas susirinkusiems už-knygų tikrinimo aktą paskai- 
Balfo rėmimą, aukas ir darbą j tė M. Šimkus, viską rasdamas 
vajaus metu. Jis prašė ir toliau j tvarkoje fr net pavyzdingoje 
darbo Balfui nepamiršti 
remti.

Valdybe 
padarė pirmininkas J. Žadei 
kis ir iždininkas V. šilas. Vai 
dyba glaudžiai dirbusi su litu
anistinės mokvklos tėvu komi

♦ Lietuvos Vyčių Choro meti
nė vakarienė Įvyksta šeštadienį, 
sausio 24 d. Balio Pakšto salėje, 
7:30 vai. vak. Bus trumpa links
ma programa. Veiks bufetas, 
šilta ir šalta vakarienė. Laimin
giesiems teks vertingų dovanų. 
Palaikykite Lietuvos Vyčių Cho
rą, atsilankykite į šį metinį pa
rengimą. Bilietus galima gauti 
pas kiekvieną choristą. Staliu
kus galima užsisakyti pas Zitą 
Rainytę, tel.: 523-9202, arba pas 
Vytautą BilitaviČių tel. 927-3216.

" YPrl.

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

our front door.
826-5710

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, ,-taas ir nut* 

Kamuosiąs vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

■ wtnpvimJii voltui bat

BEAUTY SHOP.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos




