
NIGERIJA SU SAVO NAFTOS TURTAIS 
ŽIŪRI Į ATEITI SU PASITIKĖJIMU

LAGOS. — Nigerijos vyriausybė pareiškė Amerikai, kad ji 
priims iš Amerikos šalpą, tik reikia suorganizuoti priemones hr 
kelius, kaip tą šalpą: maistą, vaistus ir medicinos pagalbą skirs
tyti. Nigerija turinti pakankamai maisto atsargų visam mėnesiui. 
Iš Britanijos Nigerija paprašė 15 gydytojų, 20 slaugių, 50 sunkve
žimių, 30 mažesnių automašinų ir vieno pakrančių laivo. Nigerija 
paskelbė, kad ji nepriims jokios paramos iš Prancūzijos, Portu
galijos, Rodezijos ir Pietų Afrikos. Parama nebus priimama iš 
katalikų šalpos organizacijos “Caritas”, iš Jungtinio Bažnyčių 
Šalpos fondo, iš Kanados “Canairrelief” ir iš “Nordic” bei Pran
cūzų Raudonojo Kryžiaus.

ROCKY FLATS PLUTONO ĮMONĖJE 
KAŽKAS TRUKDO NORMALIA GAMYBĄ

WASHINGTONAS. — AP agentūra praneša, kad federali- 
niai valdininkai pradėjo Atominės Energijos Komisijos įmonėje 
Rocky Flats, Colorado, 24 valandų per parą tyrinėjimus, nes kilo 
Įtarimas, kad kažkas sabotuoja tos Įmonės darbus. Paskutiniu 
metu buvo visa eilė.atsitikimų, kurie sužalojo Įrengimus, mašinas 
ir sustabdė Įmonės darbą. Rocky Flats Įmonėje gaminamas plu
tonas, reikalingas branduoliniams užtaisams, bomboms ir rake
toms. Pernai gegužės 11 d. Įmonėje kilo gaisras, kurio nuosto
liai siekia 45 milijonus dolerių. Blogiausia, kad tas gaisras ku
riam laikui sustabdė įmonės darbą, kuris yra nepaprastai svar
bus Amerikos gynybai.

Nigerijos valdžia savo kriti
koje ypatingai puolė Vatikaną, 
kurio parama Biafrai prailginu
si karo veiksmus.

Civilinis karas su Biafros su
kilėliais Nigerijai daug kaina
vo, nes sutrukdė naftos šaltinių 
ekspluatavimą. Didelė dalis Ni
gerijos naftos pramonės yra bu
vusioje Biafros teritorijoje. Ka
rui prasidėjus naftos gamyba 
nukrito per pusę, šiuo metu 
Nigerijoje pagaminama apie 
500,000 statinių naftos.

Nafta yra Nigerijos viltis ir 
kelias i geresnį gyvenimą. Per
nai vyriausybės pajamos siekė 
tik 100 milijonų dolerių, o pilnai 
išvysčius žibalo pramonę, pa
jamos gali siekti iki bilijono. Po 
Libijos Nigerija lengvai • gali 
tapti Afrikos svarbiausiu naftos 
gamintoju. Nigerijos žibalą 
tvarko Shell ir British Petro
leum bendrovės. Port Harcqurt 
yra žibalo valykla, -ki»i> išvalo 
per dieną 46,000 statinių.

Per karą naftos vamzdžių li
nijos, pompos ir kiti įrengimai 
buvo gerokai apgadinti, tačiau 
darbai juos sutaisyti jau pradė
ti ir Nigerija, padedama savo 
žemės turtų, gali greitai atsisto
ti ant kojų.

Sovietai surašo
♦

savo gyventojus
MASKVA. — Sovietų Sąjun

goje vakar prasidėjo gyventojų 
surašinėjimas, užtruksiąs astuo
nias dienas. Paskutinis surašy
mas buvo 1959 metais, kada so
vietų imperijoje gyveno 208.8 
mil. žmonių. Dabar spėliojama, 
kad gyventojų • bus 241 milijo
nas.

Caro Rusijoje paskutinį kar
tą gyventojai buvo suskaičiuoti 
1897 metais, o bolševikų valdžia 
pravedė surašymą 1920, 1926, 
1939 ir 1959 metais.

Sovietų statistikos vadovai 
sudarė apklausinėjimo formas, 
kuriose bus 11 pagrindinių 
klausimų. Be jų, bus dar 7 klau
simai apie gyventojų pažiūras į 
persikėlimus iš vienos vietos į 
kitą, kas kliudo šeimoms kraus
tytis, sakysime, į Sibirą ar kitas 
rytinės imperijos vietoves: kli
matas, algos, namų trūkumas 
ar kitos priežastys. Tie klausi
mai valdžiai svarbūs, nes kai 
kur darbininkai neišbūna ilgiau 
kaip tris metus. Darbo jėgos 
keitimasis kenkia pramonės pla
navimui.

Skaičiavimo rezultatus val
džia žada paskelbti balandžio 22 
d., kada visa sovietija švęs Le
nino gimtadienį.

Gyventojų surašymas šiais 
metais bus ir Amerikoje, jis 
prasidės balandžio 1 d. Ameri
kiečiai gaus formas paštu su 32 
klausimais.

Japonija sudarė 
naują kabinetą

TOKIJO. — Japonijos prem
jeras Šato pristatė parlamentui 
naują ministerių kabinetą, ku
ris sudarytas iš įvairių liberalų- 
demokratų partijos sparnų. Už
sienio reikalų ministerių palik
tas tas pats Kiichi Aichi, kurio 
vedama politika privedė prie 
Amerikos nuolaidų Japonijai ir 
pažado iki 1972 metų sugrąžin
ti Okinawos salą Japonijai.

Naujas yra gynybos ministe- 
ris Yasuhiro Nakasone. Jis ne
kartą yra pasisakęs už japonų 
kariuomenės didinimą ir už pa
čių japonų didesnes pastangas 
Japonijos gynybai garantuoti.

Japonų parlamentas patvirti
no Šato kabinetą 297. balsais iš 
486. Kadangi liberalai turi par
lamente 288 vietas, balsavimas 
rodo, kad kabinetui pritarė vi
sa eilė nepartinių atstovų.

Ministerių kabinetas laiko
mas palankiu Amerikai ir abiejų 
valstybių gynybos sutarčiai. •'

Vėl puola Dubčeką
VIENA. — Čekoslovakijos ko

munistų laikraštis “Rude Pra- 
vo” vėl parašė Dubčeką ir jo 
artimiausius bendradarbius: 
Frantisek Kriegel ir Josef Smr- 
kovskį smerkiantį straipsnį, nes 
jie 1968 metais sudarę “dešinių
jų centrą”. Laikraštis sako, kad 
partija turi tęsti dešiniųjų iš
aiškinimo ir likvidavimo veiks
mus, turi nugalėti dešiniuosius 
oportunistus partijoje ir kur jie 
bebūtų.

Šis straipsnis prieš centro ko
miteto suvažiavimą rodo, kad 
nuosaikios partijos jėgos vis dar 
grumiasi su kraštutiniais, ku
rie reikalauja Dubčeką dar skau
džiau nubausti už jo bandytas 
reformas ir pasipriešinimą Mask
vai.

Detroite metai 
prasidėjo blogai 
DETROITAS. — šie metai 

automobilių gamintojams kol 
kas yra labai blogi. Fordo ir 
Chryslerio bendrovės paskelbė 
naujus produkcijos sumažini
mus. Atleisti keli tūkstančiai 
darbininkų. Fordas uždarė sa
vo Metuchen, N. J. fabriką.

Sausio mėnesio pardavimų 
skaitlinės rodo, kad tokio blogo 
sausio nebuvo jau nuo 1961 me
tų. Parduota net 22% mažiau 
automobilių, negu pernai. Bend
rovės jau svarsto ar nevertėtų 
sumažinti kai kurių modelių kai
nas. American Motors balan
džio mėnesį išleis naują mode
lį, kuris bus pigiausias Ameri
koje.

Nigerijos ir buvusios Biafros žemėlapis. Dešinėje palyginama Nigerijos teritorija su visos Afri
kos plotu. Nigerija yra tokio didumo, kaip Texas ir Oklahoma kartu paėmus.

Bona nenusileis 
dėl keturių punktų

BONA. — Pilnas Vakarų 
Vokietijos kanclerio kalbos, pa
sakytos parlamente, tekstas ro
do, kad kancleris Brandtas gan 
aštriai pasmerkė Rytų Vokieti
jos vadų užsispyrimą. Brandtas 
pareiškė, kad Rytų Vokietijos 
vadams daugiau rūpi išsilaikyti 
valdžioje, negu Europos taika. 
Jie yra dogmatikai ir kairiojo 
sparno reakcionieriai, pareiškė 
Brandtas.

Bonos vyriausybė siekia su
sitarimo su Rytų Vokietija ir 
yra pasirengusi pažadėti nesi
stengti jėga pakeisti kitos pusės 
režimo ar socialinės sistemos, 
tačiau atsisako duoti tarptauti
nį to režimo pripažinimą. Vaka
rų Vokietija pasiruošusi kalbė
tis apie daugelį klausimų, ta
čiau keturi dalykai negali būti 
derybų objektu: laisvo apsi
sprendimo teisė, teisė siekti Vo
kietijos sujungimo taikingu ke
liu, teisė būti sujungtam su Va
karu Berlynu ir pripažinimas 
keturiems sąjungininkams tei
sių ir atsakomybių Vokietijoje 
ir Berlyne.

Kviečia Scrantona
C

atvykti j Egiptą
KAIRAS. — Egipte ir kituo

se arabų kraštuose pastebimas 
palankesnis nusiteikimas Ame
rikos atžvilgiu po paskutinės 
valstybės sekretoriaus Rogers 
kalbos apie Viduriniuosius Ry
tus ir Izraelio-Arabų konflikto 
sprendimą. Nors arabai Ameri
kos planą atmetė, tačiau priva
čiuose susitikimuose Egipto di
plomatai išreiškė savo pasiten
kinimą naują .Amerikos linija.

Egiptas deda pastangas Wa
shingtone, kad buvęs Pennsyl- 
vanijos gubernatorius William 
Scranton, kuris, važinėjo po ara
bų kraštus tuoj po prezidento 
Nixono išrinkimo prezidentu, 
vėl atvažiuotų į Egiptą. Egip
te Scrantonas turi gerą vardą 
ir per jį Egiptas perduotų slap
tus pageidavimus ir realistinius 
pasiūlymus taikai realizuoti.

Ginklai Izraeliui 
per Belgijos uostą 
BRIUSELIS. — Belgijos vy

riausybė pradėjo tirti, ar tikrai 
per Zeebrugge uostą yra siun
čiami Amerikos ginklai Izrae
liui. Belgų laikraštis “Het La- 
atste Nieuws” paskelbė ne tik 
žinią apie ginklų siuntimą, bet 
pridėjo ir kelias fotografijas, 
kur rodomi į Izraelio laivą 
‘Tamar” kraunami penki Ame
rikos šarvuočiai ir dvi 105 mm 
patrankos.

Kai Izraelio jūreiviai pastebė
jo reporteri fotografuojantį lai
vą, jie iš jo atėmė filmą ir ją 
sugadino. Izraelitai nežinojo, 

Į kad fotografas buvo tokiam ga
limumui pasirengęs. Jis pakišo 

I jūreiviams visai kitą filmą, o 
tą su laivo nuotraukomis greit 
nuvežė Į laikraščio redakciją.

Jau anksčiau olandų ir bel
gų spauda rašė apie nuolatines 
Amerikos ginklų siuntas per 
Zeebrugge uostą. Ginklai ateina 
iš Vokietijos, jie yra vartoti, 
išskyrus amuniciją.

Belgija nedraudžia parduoti 
Izraeliui ginklų, tačiau visiems į 
ginklų transportams reikia lei
dimo, kurio “Tamar” nėra ga-l 
vęs.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Viceprezidentą Agnew Nau
joje Zelandijoje pasitiko jauni 
Vietnamo karo priešininkai. Po
licija demonstraciją išskleidė ir 
suėmė 8 asmenis.

♦ Trys Biafros generolai pa
sirašė paliaubų s f t artį su N ige- 
rija ir pažadėjo savo lojalumą 
Nigerijos"vyriausybei.

o Lebano vyriausybė įsakė 
Palestinos partizanams išsikrau
styti per 24 vai. iš Lebano mies
tų ir kaimų, nes jų buvimas 
ten išstato Į pavojų lebaniečius. 
Izraelitai apšaudė iš artilerijos 
du Lebano kaimus.

♦ Britų premjeras Wilsonas 
šaukia šia vasara komonvelto va
dų suvažiavimą.

šiaurės Vietnamas įsileis 
amerikiečiams belaisviams siun
čiamus laiškus ir siuntinius, jei 
jie bus siunčiami per Vietnamo 
taikos šalininkų komitetus.

New Yorke streikuoja kapi
niu duobkasiai. Žydai išsiderė
jo iš unijos, kad mirusieji žy
dai bus laidojami ir per streiką, 
nes jų tikėjimas reikalauja žmo
gų palaidoti per 24 vai.

♦ Du Champaign, Ill., jau
nuoliai įmetė padegamąją bom
bą į policijos Įstaigą. Abu bu
vo greit suimti, vienas polici
ninkas apdegė.

STOKHOLMAS. — Švedijos 
biudžetas numato padidinti mo
kesčius turtingesniems gyven
tojams, pakils pardavimo mo
kesčiai, pabrangs automobiliai,
cigaretės ir alus
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Amerikos pramone* nauju užsakymu lapkričio menesį suma sieke 
30.6 bil. doleriu.

ROMA. — Italijos laivų pra
monės direktorius pareiškė, kad 
kasmet Italijos pajūrius užter-j 
šia milijonas tonų nešvarumų, 
kurie kyla iš alyvą vežiojančių j 
tanklaivių ir atplaukia užterš
tomis Italijos upėmis.

Naujas filmas apie 
sovietą stovyklas 
ROROS. — Norvegijoje, apie 

300 mylių Į šiaurę nuo Oslo, yra 
pastatyta sovietų tipo koncen
tracijos stovykla, kurią supla
nuoti padėjo buvęs sovietų poli
tinis kalinys, dabar gyvenąs Pa
ryžiuje Michail Dyomin., čia yra 
sukamas naujas filmas pagal 
pagarsėjusią sovietų rašytojo 
Aleksandro Solženicino knygą 
“Viena; diena Ivano Denisovi- 
čiaus gyvenime”.

ši knyga pasirodė pirmą kar
tą 1962 metais “Novy Mir” žur
nalo atkarpoje. Tuo metu sovie
tų valdžios cenzūra buvo šiek 
tiek susilpnėjusi. Vėliau, kai ji 
vėl sugriežtėjo, Solženicino kny
gos buvo uždraustos, o jis pats 
buvo išmestas iš Rašytoj ų Drau
gijos.

Filmą stato amerikiečių-nor- 
vegų bendrovė, o aktoriai yra 
anglai ir norvegai. Svarbiausias 
vaidmuo “Ivanas Denisovičius”, 
jį vaidina Tom Courtenay, 
kuris šiai rolei nusiskuto plau
kus ir kelis mėnesius badavo. 
Filmo direktorius — suomis Cas
per Wrede, nuo 1950 metų gy
venąs Britanijoje.

Aktorių ir technikų darbas 
nelengvas, nes temperatūra sie
kia iki 23 laipsnių žemiau nulio. 

Demonstracijų byla
WASHINGTONAS. — Prasi

dėjo teismas, kuriame nagrinė
jama astuonių asmenų byla. Jie 
kaltinami lapkričio 13 d. įsi
brovimu Į Pentagono pastatą, 
kur jie meldėsi ir laikė mišias 
už taiką Vietname. Tuo metu 
buvo suimta 186 asn enys, ta
čiau šioje byloje kJunami aš- 
tuoni. Jų tarpe yra keli meto
distų vyskupai, katalikų kuni
gas ir senatoriaus Phillip Hart 
iš Michigano žmona. Kaltina
mieji trukdė Pentagono tarnau
tojų judėjimą, kėlė triukšmą, 
giedojo ir kitaip demonstravo 
vyriausybės pastate. Michiga- 
ne neabejojama, kad sen. Hart 
politinei karjerai jo žmonos de
monstracijos gali pakenkti.

Ar gyvenimas 
daug pagerės?

PRINCETONAS. — Gallupo 
viešosios opinijos tyrimo agen
tūra pravedė apklausinėjimus 
Amerikoje ir dar 11-je valsty
bių ir patyrė žmonių nuomonę 
apie ateinančius dvidešimt me
tų ir žmonijos viltis. Dauguma 
pasisakė, kad gyvenimas būsiąs 
geresnis. Apie 75% galvoja, 
kad iki 1990 metų bus išrasti 
vaistai prieš vėžį. Pramonės 
kraštų gyventojai mano, kad 
darbininkai dirbs tik tris dienas 
savaitėje ir žmonės lengvai su
lauks 100 metų amžiaus.

Apie plutono fabriką ir apie 
gaisrą spaudoje buvo labai ma
žai rašyta. Buvo paskelbta, kad 
gaisras kilo natūraliai, kai kaž
kas “užmiršo” uždaryti dėžes su 
mineralais, kurie susijungę su 
oru sukelia karštį ir liepsnas. 
Gaisro metu ir po jo buvo atsi
radusi radiacija, kuri galėjo už
teršti visa apylinkę. Gesinimo 
darbai, kaip ir dabar valdžios 
agentų tyrimo darbai, yra la
bai apsunkinami tuo, kad Įmo
nėje vaikščioti reikia apsiren
gus specialiais, radiacijos nepra
leidžiančiais rūbais ir maskė- 
mis. Radioaktyvūs įmončz Įren
gimai, dulkės gali pakenkti svei
katai.

Įmonės vadovai atsisako tvir
tinti, kad Įmonėje vyksta sabo
tažo veiksmai, kol nepasibaigė 
tyrinėjimai. Tačiau jau du mė
nesiai Įvairūs nesuprantami ge
dimai ir trukdymai verčia ma

inyti, kad kažkas stengiasi stab
dyti įmonės darbus.

Ministeris gina 
prancūzų politiką 
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

užsienio reikalų ministeris Mau
rice Schumann parlamente ga
vo priekaištų iš kai kurių dego- 
lininkii partijos atstovų dėl. pa
žadų parduoti ginklus arabų 
valstybėms. Ministeris gynė vy
riausybės politiką Viduriniuose 
Rytuose ir aiškino, kad “jei 
Prancūzija nevestų tokios poli
tikos, kokią ji dabar veda, tai 
kiti užimtų Prancūzijos vietą”.

Ministeris patvirtino, kad Li
bija gaus iš Prancūzijos 50 “Mi
rage 3” lėktuvų. Lėktuvų pri
statymas šiais metais dar ne
prasidės, o iki kitų metų Vidu
riniuose Rytuose konfliktas ga
lįs būti išspręstas.

Schumannas gynė vyriausy
bės politiką, sakydamas, kad ji 
nėra dviveidišką, kaip tvirtina 
Izraelis. Prancūzija neparduo
da ginklų tik kariavusioms ša
lims; Izraeliui, Egiptui, Sirijai 
ir Jordanui. Libija kare tiesio
giniai nedalyvavusi ii- jos tas 
draudimas pirkti ginklus nelie- 
čiąs. Pardavimo sutartyje yra 
aiškiai įrašyta, kad Libija lėk
tuvų negali parduoti ar perleisti 
kitoms šalims.

WASHINGTONAS. — Žuvu
sio angliakasių unijos veikėjo 
Yablonski advokatai reikalauja, 
kad mokesčių inspekcija, teisin
gumo departamentas ir iždo de
partamentas patyrinėtų anglia
kasių unijos knygas.

Tik 1 iš 12 apklausinėtų gal
voja, kad per ateinantį dvide
šimtmetį Įvyks atominis ka
ras tarp Sovietų Sąjungos ir 
Amerikos.

Didžiausi pesimistai pasirodė 
esą ispanai, izraelitai, suomiai 
ir japonai. Jie negalvoja, kad 
pasaulis daug pasikeistų į gerą 
pusę.



JURGIS JANUšATTIS

JAUKUS VAKARAS TĖVAMS. < 
JAUNIMUI PRITRŪKO VIETOS

šaltoką sausio mėn. 10 die-; šio vakaro suruošimu jis prise-j 
ros, šeštadienio vakarę į Jau- gė po gėlę.
nuno Centrą sugužėjo apie (re-i Meninę programa pradėjo) 
jetas šimtų tėvelių ir svečių ir j atskirų klasių mokinių chorais, 
tiek pat, o gal dar ir daugiau Programai vadovavo Violetai 
atžalyno — Chicagos Aukšt. Li-■ Kerelytė, kuri turi gražią ir aiš-! 
ruanistikos Mokyklos auklėti- kię dikciją, puikiai, be akcen-į 
nių bei jų draugu, nuotaikiu- to, kalba lietuviškai.
gai pabuvoti šios mokyklos tra- I ir 5 klasių mokiniai padai- j 
diciniaine vakare. navo Pasėjau kanapę harm.

Šiam vakarui kruopščiai ir V. Vinikaieio, Jojau dieną — J. Į 
ilgai ruošėsi patys mokiniai su Žilevičiaus ir Ir užaugau karei-j 
mokytojų pagalba ir darbštų- vėlis harm. J. Karoso.
sis Tėvų komitetas. Todėl irį Sopranų grupė gražiai su įsi-Į 
vakaras praėjo tvarkingai, pui- jautimu padainavo Sakė mane

Širdies trgomis serga apie 27 mttifonai ameriHeetv. Vasario mėnesį sveikatos įstaigos sustiprina savo kova prieš širdies 
negalavimus. Amerikiečiai raginami mažiau manu valgyti ir daugiau judėti.

atsaĖ? ,fYra tik Elzbietos Ja- 
j kaitienėe kapas”.

“Tai tas pats”, patenkintai at- 
Į sakė moteris. ° J is viską mėg
davo užrašyti mano vardu”.

i ‘
Kiek arklių Amerikoje?
Arklių lenktynėms ir jodinė

jimo sportui Jungtinėse Valsty
bėse arklių skaičius padvigu
bėjo ir šiuo metu JAV-bėse ark
lių priskaitoma 7 milijonai. Iki 
1976 metų tas skaičius pakil
siąs iki 10 milijonų. Tie arkliai 
didžiausia dauguma yra laiko
mi lenktynių ir jodinėjimo spor
tui.

Suskaičiuota, kad per metus 
80 milijonų amerikiečių aplan-

kioje nuotaikoje. Tik viena šiokį — J. Tailat- Kelpšos. Ber- .— —— . . . y..v.
bėda, kad kada tėveliai su sve- niuku kvartetas — tenorų gru-i x. ■ . ......... ...... t . - ‘ . .. • • . . ..: nas. Ne vienas is sios grupesciais uzemc didžiąją Jaunimo pe nuotaikingai padainavo Asi^j. aį|„rjuni »„ u
Centro sale, mūsų' jaunimui užjojau ant dvarelio - K. V.I*“ Tra,^ci“ baigtas
pritruko Jaunimo Centre pa- Banaičio. p—- 
rankesnės vietos. Mat, tuo lai- dalis baigta 7 ir 8 klasių moki-! 
ku Čiurlionio galerijoje, kur nių choro dainomis: Jaunimo 
paprastai būdavo jaunimo šo- giesmė — J. Naujelio, Augo 
kiai, vyko meno paroda. Tad kalnely — J. Gaubo, Miškų gė- 
jaunimui teko daug mažesnės lė — Klaipėdos gimn. daina ir 
patalpos antrame aukšte. Tose Čigonėlis — J. Gaubo. Dainas!
patalpose jis netilpo ir jauni- paruošė ir chorams vadovavo ruošta grnpė pašoko: 5 kl. me
mo nuotaikose reiškėsi nepasi-.mok. J. Mačiulis. Gražu ir džiu- 
tenkiniinas. Bet čia ir yra pati.gu, kai scenoje keitėsi veidai, 
sunkiausia problema. Reikia kai grupėmis pabiro nauji žie- 
t’vn, kad sukeltų mokyklos iš
laikymui lėšų. Reikia ir gražių 
pramogų jaunimui, tačiau trūk
sta jam tinkamų patalpų. Tad 
abu dalykus sugretinti vienu 
kartu ir tinkamai išspręsti 
ra lengvas dalvkas, veik 
įmanomas. Dėl to turėtų 
kentėti vieni ar kiti. Tad 
dabar svarbiau? Manau, 
abu atvejui svarbūs ir išeities las jaunime, nes ir čia dalis 
tektų ieškoti kitokiu būdu. Tie lietuviškojo gyvenimo sielos 
rūpesčiai graužė galvas Tėvų glūdi, gi nuoširdžiam mokvto- 
Komitetui, Mokyklos direkto- jui Juliui Mačiuliai už didį dar-į 
riui ir vadovybei ir, manau, jie bą visų tėveliu šiltas ačiū, 
rūpi tėvams. Antroje dalyje scenoje pasi-

Tokioje situacijoje gal ir tei- rodo 8-tųjų klasių mokiniai su 
singai pastebėjo Tėvų Komite- Antano Vaičiulaičio pasaka 
to pirmininkas Alf. Kerelis, kad “Uodas”. Pasaką scenai paruo- 
artimiausiu laiku teksią išnuo- š? mokvtoja akt. Zita Visoc- 
moti Jaunimo Centro abi sales kienc. Dalyvavo skaitytojai — 
ir tik jaunimui su jų mėgia-{Linas Rimkus, Nora Spurgytė, 

suruošti pra- ' Andrius Barauskas. Karalius 
ir mokytojams1 - Romas Sparkis, Teisėjas — 

tvarką. Tai; Leonas Makieius, Iždininkas 
jauninro vaka-Į —• Linas Danilevičius, Vargšas' 

Kitos išeities vargu ar bus žmogelis — Julius Smilga, Bu
te. įdėlis —Jonas

_. i i ruaaumis vaKaras Daigias
P,r,„oj, pr.>grara<>sUaulinia.s .okia.s_ M()kvL ke_

i nos Smieliauskienės vadovau
jami 6 kl. mokiniai pašoko Ma
lūną ir tos pat klasės mergai
tės — Suk, suk ratelį.

Mokyt. Nijolės Pupienės pa-

kiniai — Ketvirtainį, 7 kl. mer
gaitės — Mikitienę su dainos 
palyda (12 metų berniukas Do
bilas Matulionis čia šauniai 
dainavo) ir 7 kl. mergaitės su 8 
kl. mokiniu Linu Marčių pašo- 

šo-

LIETI VIAi TAUTU FESTIVALYJE
tūrmga ir užima prideramą vie- 'reikalus perima į savo rankas,

VISKAS ŽMONOS VARDU

ko arklių lenktynes ir kitokį ark
linį sportą.

Arklių sportu besiverčianti ir 
arklių sportui tarnaujanti in
dustrija per metus padaro apie 
5 bilijonus dolerių apyvartos...

Kaip Amerikos moterys visus
KENOSHA. Wise. — Jau ket

virti metai iš eilės, kaip lietu
viai dalyvauja Milwaukee ruo
šiamame arenoje ir auditorijoje 
tautų festivalyje. Paprastai fes
tivalis ruošiamas lapkričio mėn. 
pabaigoje ir prasideda penkta
dienio vakare ir baigiasi sekma
dienyje naktį, šiais metais toks 
festivalis buvo lapkričio mėn. 
21, 22ir 23 d. (1969 metais). Pa
prastai per tokį festivalį pra
eina apie 50,000—56,000 žmo
nių. 1969 metais praėjo 54,000 
žmonių. Tai yra vienas didžiau
sių tokios rūšies festivalių vi
soje Amerikoje, čikagiškiai la
bai giriasi, kad praėjo trys tūks
tančiai. Tuo tarpu Milwaukee 
ir visa apylinkė verktų, jeigu 
tiktai tiek tepasirodytų. Pa
prastai pasirodomą tautiniuose 
šokiuose, parodose, žmonių pa
linksminime ir maisto ir įvai
rių dalykų išpardavime. Pasiruo
šti reikia daugiau kaip 8 mė
nesius.

Anksčiau tenai atstovavo Mil
waukee lietuviai, bet jau keletą 
metu kaip buvo metę ir tenai 
niekas neatstovavo. Greičiausiai 
priežastis buvo per daug vadų 
ir patarėjų, o maža darbininkų. 
Pamatęs tą spragą, dr. V. Bal
čiūnas pradėjo organizuoti apy
linkės lietuvius. Reikia pasaky
ti,- kad tai yra sunkus darbas, 
neš daugelis lietuvių mėgsta sė
dėti komitetuose ir vadovauti, 
bet dirbti nemėgsta. Dr. V. Bal
čiūnas kvietė tam darbui prity
rusius žmonės, kurie nesibijojo 
darbo, tai ir lietuvių pasirody
mas pavyko geriau, negu buvo 
tikėtasi. Parodai ruošti buvo pa
kviesta p. Grigaliūnienė ir p. Ja- 
meikienė, tautiniams šokiams 
Stasys Milašius su grupe šokė
jų. Virtuvei vadovauti p. Bal
čiūnienė ir pardavimo skyriui p. 
S. Gedgaudas.

Šiais metais lietuviai parodo
je rodė keramikos išdirbinius 
ir rodė, kaip gaminami puodai. 
Žmonės labai -domėjosi, šiais me
tais tautiniai šokiai vyko areno
je (9,000 vietų). Lietuviai tin
kamai pasirodė. Lietuvių virtu
vė šiais metais turėjo labai gerą 
pasisekimą. Važiavo cepelinai, 
vaikščiojo ežiukai, ant stalo gu
lėjo išsipūtęs napoleonas ir kiti 
skanumynai, kuriuos žmonės 
greitai išgraibstė. Už patalpas 
ir išnuomotus virtuvei, parodai 
ir pardavimo skyriui reikmenis 
buvo sumokėta virš 255 dol., o tai 
viską reikėjo uždirbti pardavi
nėjant po kelis ar keliasdešimt 
centų. Lietuvių tikslas čia bu
vo ne pasipinigauti, bet paro
dyti, kad lietuvių tauta yra kul-

tą kitų tautų tarpe, kas pilnai 
ir pavyko parodyti.

rodo sekantie atsitikimas.
Į kapinių ofisą užėjo moteris 

ir paprašė superintendento pa-busiems: Darbutienei, abiem 
Pelanis, O'oerjaičių šeimai, Kauf- 
manienei, Mueinskienei, Mitkie
nei, Mažonaitei, Desmor, Blash, 
Genienei, Labeekienei, Federa- 
vičienei ir kitoms moterims.

Vaikų programoje dalyvavo 
pi. Valeišaitė su savo grupe iš 
Cicero,III. Čia irgi reikėjo tu-’ 
rėti didelio pasišventimo: vykti 
traukiniu į Milvaukee, ; tenai 
šokti ir vėl grįžti traukiniu at
gal už tai jokio užmokesčio 
gaunant. Pasirodė labai gražiai.

Gruodžio mėn. pabaigoje mo
terų klubas turėjo susirinkimą, 
išisirinko naują valdybą ir iš 
savo kuklių pajamų
dviem studentėms po vieną šim 
tą dolerių paramos ir 50 dol 
Sibire esantiems lietuviams pa 
remti.

O Didžiausi alugeriai yra vo
kiečiai — 1964 metais kiekvie
nas vokietis išgėrė po 122 kflo 
(kvortas) alaus. Tačiau vokie
čius toli pralenkė Australijos 
šiaurinės dalies gyventojai, kur

nerandanti.
— Kaip jo vardas? paklausė 

tas. "Tomas Jakaitis”, atsakė 
moteris.

Superintendentas peržiūrėjo, kiekvienai galvai išėjo po 236 
knygas. “Deja, tokio nėra, “jis kvortas.dai ir kai iš visos širdies jie 

dainavo gana sunkias lietuviš
kas dainas. Būtų gal kuklus 
prašymas, kad mūsų jaunimui i ko Zanavykų aplinkinis, 
ateityje reikėtų parinkti leng-jkius akordeonu palydėjo du

• broliai Darius ir Raimundas 
Šilkaičiai. Tautinis šokis yra 
graži ir prasminga priemonė 
jungti mūsų jaunimą į lietuviš-

vesnes, ritmingesnes, skambes
nes dainas, Tuo palengvintų jų 
išpildymą, ;

kas'nuotaikas ir
kad klausomos. Tad dainuok

ir išeities las jaunime
Tie lietuviškojo gyvenimo

nė- 
ne- 
nu- atitiktų jaunimo 

būtų lengviau
mie- k i veikla. t- c

Po programas tėveliai nuo
taikingoje aplinkoje vaišinosi, 
linksminosi ir dalinosi savais 

I rūpesčiais ir džiaugsmais. Gi 
Neolituanų orkestras su mažo
mis pertraukėlėmis be amžiaus 
skirtumo visus suburdavo lin
ksmam šokiui. Vaišes paruo
šė Tėvų komitetas su visų tėve
liu auka ir nuoširdžiu darbu.

Tradicinis vakaras praėjo 
sėkmingai. Laimingieji iš lai
mės šulinio ištraukė vertingų 
dovanų ----- mūSkj menininkei pa
veikslų. Pobūvio dalyviai gy
veno viena mintimi: nesigai- 

JuozeviČius ir lėkime laiko ir aukos savajai 
Dabar sugrįžkime į patį po- Minia : Rasa šlapelytė, Silvija!lituanistikos mokyklai, kurio

je tylūs, pasišventę mokyto
jai mūsų auganti jaunimą ve
da lietuviškojo žodžio, minties 
ir tėvynės meilės ugdymo ke
liais. Ir tėveliai bei svečiai šia 
pareigą šiandien nuoširdžiai 
atliko. Tuo džiaugėsi mokyto
jai ir visi tie, kurie rūpinasi li
tuanistikos mokyklų šviesesne 
ateitimi. Tėvu Komitetui už 
nuoširdų darbą mūsų visų lie- 

labui ir už akt. Zitos Visockienės nuopel- tuviškas ačiū.

mais orkestrais 
mo^as. tėvams 
prižiūrint pačiąras. 1 prieit
būvį. Tradicini vakarą prade- Alenskaitė, Vilija Bilaišytė, Al- 
jo Tėvų Komiteto pirmininkas dona Kelmelytė, Vida Gieršti- 
Aif. Kerelis, dėkodamas s ve- kaitė, Danutė Gaižiūnaitė, Ju
ciams už atsilankymą ir apgai-'ratė Lingytė ir Jolanta Usevi- 
lestavo. kad dėl vielos stokos;č:ūtė. Pasigėrėtinai, kad ir iš 
i šį vakarą ne visi norintieji ga- knygų visi skaitė jiems skirtus 
įėjo patekti. Visiems reiškė Į tekstus ir šios įdomios pasakos 
nuoširdžią padėką už. malonų klausėmės su atsidėjimu, drau- 
dėmesi lituanistikos mokyklai, ge džiaugdamiesi ir šios klasės 
Komiteto narėms ir vienam na- mokinių gražia lietuvių kalba, 
ri:ii už ypatingą rūpestį ir dar- o tai neabejotinai mokyt, ir 
bą šios mokyklos

Chicago Savings
and Loan Association ^ SAFETY OF NT A 

YOt'R SAVINGS

Certrfikatų suskaites
Certifikatai išduodami tuks 
tankinėmis.
1 ūii SI,COO. Ptlnji
kas trys mėnesiai.

Mažiausiai tun
s mokamas

Ant visy knygeliu 
sąskaitų

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

paskyrė

NAUJIENOS” KIEKVIENO
JAKBO 1MOGAUS
ĮC a

— ———    .
Su didėliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 

POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

Kieti viršeliai

Knygoje 
vos kraštas, 
ir kit.

Romaną

$4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
miėstiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

. What makes a man. leave 
the people he knows,the horn 
he made, even the language 
he speaks, to come here?

A better way to live.
Where an ordinary man can 

do the things he thought were 
just for others.

Where a .man can own his 
own home. Maybe with a back 
yard and a fence.

with a little old American

• For smother thing, Bonds 
help you.’

They grow at a guaranteed 
rate, so you’ll have a nice bundl 
for some rainy day.

What’s more, Savings Bonds

children an education. A good 
one at that

This is American living.
And there are waiting lists, 

ten feet tall, of immigrant 
families waiting to come here.

Most of us know about the 
good things around here.

Although sometimes we 
forget

So what are we supposed
to do? r

Weil, for one thing, we can 
invest in our country. Not 
everyone can boast that

Invest in U.S. Savings Bonds.
They help make America

'V

ŠTAI NARIAMS

» Vacation Club
• Collage Bonus Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• Christmas Club
e Insured Family Savings

TEIKIAMAS MŪSŲ PU. IAS PATAP.NAViyjIS: 

•Sell A U. S. Bonds
• Two large free park'g lot*
• Save-by-Mal! ICHU,
• Travelers Chetks
• Safe Dersosh Boxes

• Notary Pub??c Service
• Free comr.nmify rooms 

your organiz'd meetings
• Cash checks ard pay all 

family bills with our spec'l 
money order checks.

1

John Pakel. Sr., President and Chairman of

6245 $0. WESTER AVE.
the Boat u

TEl. GR 6 - 7575
><»>URS Mon 12 PM 'n 8 P M-. Tues. 9 to 4. Thurs. and Fn. 9 to & Saturday 9 to 12:30

MORTALITY 
PROJECTIONS 

FOR THE 
YEAR 1970

AROthir 
576,700 

29.8%

Cancer 
326,300 
M 6.5%

Diseases of 
Heartand 

Circulation 
1J>79,500 

545%

Virš 54 nuošimčiu amerilciečiv, kurk 
mirs 1970 metais, mirs 

ar kiterdWrdias
nuo vienos 

ligos. W**^*'’

You can pick them up where 
you work in a Payroll Savings 
Plan. (Someone else does the 
paper work.)

Or you can buy Bonds where 
you bank

And there’s nothing wrong

an old familiar way of life 
to start a new one, there are 
some reasons.

Reasons you 
might like to 
invest in.

Take stock in America
Buy ILS.

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608

l — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI____FRIDAY, JANUARY T6, 1970



J. PĖTERAITIS Cigaretės gadina gerkle

(Sausio 15-tos kova
(Tęsinys) i žis

Vokiečių politinis nusistatymas j 
Vokiečiai savo politinio apsi 

rikimo lietuvių atžvilgiu nepa 
miršo ir kaimyniniuose santy-l 
kiuose nuoširdumo nerodė. Jie I 
iš viso ir patys nebuvo savo 
tan>e dar savo tautinėse, valsty-1 uLZ-. , . , . . I KUKU
bei apsiraminę. Jų valstybė su
sijungė politiškai gerokai pasi
vėlintai. Kai tokie ispanai, ang
lai ir kitos Europos valstybės 
dideles kolonijas užjūriuose da
linosi ir 17, 18 šimtmečiuose 
visokius lobius iš tų kraštų na
mo vežėsi, vokiečiai po Refor
macijos ir 30-ties metų karo 
tebesimušė savo tarpe ir buvo 
suskilę (1648 m.) į 300 su vir
šum bejėgių valstybėlių ir ku
nigaikštijų. Tad vėliau pradė
tas Vokietijos kraštų sujungi
mas buvo vykdomas griežtu ir 
greitu tempu, ir ypač nedidelės 
tautinės mažumos, kurios karų 
pasėkoje atsidūrė Vokietijos ri
bose, *buvo vokietinamos ir lie
jamos į vieną vokiečių valstybę 
be jokios atodairos. Tuo būdu 
dalinai ir dėl šių priežasčių bu
vo vokiečių įprasta viską spręsti 
jėga, o neturint didelių plotų už
jūriuose imta veržtis ir vokie
tinti kaimyninius kraštus. “Vo
kiečiai lyg abejojo savo giminės 
stiprumu,—rašo ir Vydūnas,—ir 
nevengė lieti į ją ir svetimo 
kraujo”.

šioje vokiečių varomoje nu
tautinimo sferoje, kaip žinome, 
buvo atsidūrusi ir visa Mažoji 
Lietuva, kur vokiečiai Klaipėdos 
krašto atvadavimo laikais buvo 
bebaigia užslopinti bet kokią lie
tuvių kultūrinę veiklą. Jie ver
žėsi su savo įtaka ir į aiškiai lie
tuvišką Klaipėdos kraštą ir ne
norėjo savo kultūrinės hegemo
nijos tenai atsisakyti ir tada, kai

ir laimėjimas)
prastas jau buvo

i Lietu 
mesnio irimo bendra 

pfHviflic ir tudarbiatimo 
I rėdami kai 
dėsnį patyrimu, lietuviams ne- ■ 

| padėjo. Tad lietuviams reikėjo j 
Į beveik vieniems savo tautines, 

, i-—v tiri nes institucijas (mokyk-! bme-e trakose nustovėję, las ir kjtką) organizuoti ir kur. I 
ti. Bet nežiūrint pradinių s 
kūmų, lietuviams šie darbai 
kėši ir davė gražią ateitį' 
dančių vaisių.

Lietuvių persekiojimai
Vokiečiai, žinoma, visa šita i 

suprato ir kultūrinė įtampa tarp I 
lietuvių ir jų pradėjo didėti, j 
Vokiečių svajonės, kad .Lietu
va neišsilaikys ir Klaipėdos 
kraštą valdyti negalės, pradėjo 
sudužti. To pasekmėje jie pra
dėjo keršyti bent išlikusiems 
pietinio Nemuno krašto lietu
viams. Bet kokia lietuvių kul
tūrinė veikla ten pradėta lai- i 
kyti kaip pasikėsinimas į vo- 
kiškumą ir į valstybinę santvar
ką. Tilžės burmistras 1925 m. 
skundė vietinius lietuvių veikė
jus, kad jie kėsinasi atskirti tą 
kraštą nuo Vokietijos. Kitų įvy
kių tarpe, tais pačiais metais 
turėjęs įvykti “Giedotojų Drau
gijos” 30-ties metų sukakties 
koncertas buvo uždraustas ke
lias valandas prieš prasidėjimą, 
žmonės iš salės buvo išvaikyti 
ir prisikabinta, kad salė buvu
si lietuviškomis spalvomis iš
puošta ir t. t. Vėliau buvo pra
dėta kartais kontroliuoti ir lie
tuvių veikėjų telefoniniai pasi
kalbėjimai, atidaromi neretai 
net pašto laiškai ir uždrausti lie
tuvių grupiniai įvažiavimai bei 
išvažiavimai iš Vokietijos. O 
Nemunyne lietuvių koncerto sa
lę buvo apsupę net 300 policinin-

un- I se-
ža-1

Žurnalistas JUOZAS PRONSKUS, 

Vyriausiojo Gelbėjimo Komiteto narys, daug dirbės 
dėl Klaipėdos krašto

Muziko 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 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

arba

kų ir koncertas beįvyko vieno tuviškų kultūrinių institucijų 
ūkininko sode.

Panašių trukdymo pavyzdžių neturima ten nei žmoniško klu- 
galėtume išvardinti labai daug. 
Ypač nacių laikais lietuvio var
das turėjo tapti mokyklose ir 
viešame gyvenime lyg pašaipos 
terminu, šiuo metodu vokie
čiai visais laikais pasiekė vai
sių. Pravardžiuojamas lietuvis 
jaunuolis neretai pradėjo savo 
kilmės išsižadėti ir pasidarė 
“vokiečiu”. Iš čia ir turime 
(kartais net labai stropių) va
dinamų vokiečių, su lietuviško
mis pavardėmis.

Ir šių visų sūkurių akivaizdo
je Dr. Vydūnas, 'kuriam vokie
čiai, nors grasino, bet konkre
čiai, kaip Pilotas prie Kristaus, 
nieko prisikabinti negalėjo, ta
da savo ilguose straipsniuose vo
kiečių kalboje tarp kitko rašė, 
kad; “Kiekviena tauta ir di
delė ir maža yra Apvaizdos leis
ta ir turi šiame pasauly savo už
davinį, kuris turi tiek reikšmės, 
kiek jis tarnauja žmoniškumui, 
o ne mažos tautos naikinimui... 
didelė vokiečių tauta turėtų ge
riau padėti mažai lietuvių tau
tai, o ne ją naikinti”.

Klaipėda lietuvėjo
Bet šios naikinančios audros 

labai nelietė Klaipėdos krašto. 
Klaipėda nieko nepaisydama dir
bo išsijuosusi Ji džiaugėsi sa
vo sužydusia jaunyste ir dir
bo ir už praeitus šimtmečius. 
Maironio apdainuota Baltija su
teikė Lietuvos kūnui lyg naujus 
plaučius ir Lietuva kvėpavo lais
viau ir stipriau. Klaipėdoje ta
da, sparčiai kūrėsi visa eilė lie-1

ir t. t. (šiandien, kaip rašoma,

bo). Ir nors dėl minėtos tau
tinės kovos su vokiečiais, Klai
pėda suteikė politiniam Lietuvos

Raginkite savo apylinkę 
augti » taupykite!

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

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

MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000 

AR DIDESNIEMS CERTIFIKATAMS

TAUPYMO KNYGELIŲ 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL HA 1-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■K

gSsj

į gyvenimui ir daug širdgėloj 
Į gos teismas ir t. t.), bet 
j pėda augo ir stiprėjo. Jos 
vių gyventojų skaičius kas me-; ..

Į Ui sparčiu tempu didėjo ir, kaip ralorIJOSC nus,1al> ,;J fakt* kad 
Ibuvo kalbama, už tuzino metų rūkymas sugadina
i miestas būtų turėjęs- lietuvių į^a so sb’Sas (larj nx) celes, 
gyventojų daugumą. Lietuviai duo daugiau cigarečių surūko- 
būtų įsigiję Miesto Tarybojei,na* il,° suzak>jimas didesnis, 
(svarbiausiame vokietybės liz-l Visiškai panašus celių sū
dė) persvarą ir Klaipėdos kraš-jžalojimas rūkorių bronchu ir 
to politinės problemos būtų pa- ryklės audiniuose. Toliau tie 

mokslininkai radę daugiau įro
dymų, kad dėl rūkymo suga
dintos audinių celės pačios pa
sitaiso, jei rūkorius meta rū
kyti.

Klai-Į .. . ... .. \ ežio ligų tvrnn tojai 2lietu- . „ i ule Cancer paskelbė savo 
oratorijose nustatytą faktą 
i cigarečių

lengvėjusios. Tad lietuvių su
kilėlių žygis nebuvo veltui, ir 
jis įkvėps drąsos bei pasiauko
jimo ir ateinančioms kartoms 
kovoti dėl Lietuvos laisvės.

pradėjęs dirbtuvėlę 
į register! ų siste

mai ištobulinti. Jo sumanymu 
pradžioje tikėję tik jo motina, 
sesuo ir svainis. Neatlaidus 
darbas turėjo tokias pasekmes, 
kad šiandien Perot yra vienas 
turtingiausių Amerikos bilijo- 
nierių ir nori iš vietnamiečių iš
pirkti visus amerikiečius be
laisvius, nors tai kaštuotu šim
tai milijonu dolerių.

Tad minint šią šviesią sukak
tį, tegul būna prisiminti mūsų 
tarpe gyvenantieji, Rambyno 
sergėtojo ir kovotojo -Martyno 
Jankaus palikuonys; garbaus at
minimo Zaunių giminės nariai;, 
pulkininkas Kalmantas, vado-Įrianls šiaurės \ ietnaino paini-, 
vavęs i________ ,._ ________
uždaviniams; buvęs sukilimo Vy
riausiojo Gelbėjimo Komiteto 
narys, žurnalistas J. Pronskus, 
daug dirbęs dėl Klaipėdos; akty
vus sukilimo dalyvis, mokyto
jas Tamulis ir kiti.

Ir jei taip susiklostytų pato
gesnės sąlygos;, galime tikėti, 
kad šie veteranai atgytų vėl lyg 
faustiška jaunyste ir, paėmę

Kaip patapti bilijonienum
Bilijonierius Ross Perot,! 

kurs staiga pagarsėjo norėda
mas nugabenti Amerikos ka->

svarbiausiems sukilimo. **ems nelaisvėn Kalėdų dova- 
’nų, pasipasakojo laikraštinin
kams, kaip jis taip pralobo. Iu* . v .. I n iPries vos 12 metų jis aiva-;
žiavęs į Dallas, Texas, savo se- -

ginklą ar plunksną eitų vėl va
duoti Klaipėdą ir visą Lietuvą 
nuo kitos padermės okupantų ir 
Lietuvos skriaudėjų.

(Pabaiga)

Marksas nebuvęs 
materialistas

Poitiers universiteto Pran
cūzijoje profesorius, knygos 
“Nuo anatemos iki dialogo” au
torius, Roger Garaudy, kalbė
damas Lojolos universitete 

iChicagoje pareiškė, kad Karo- 
i lis Marksas nebuvęs dialekti
nis materialistas nei ekonomis 
deterministas. Tų savo tvirti
nimą prof. Garaudy parėmė 

■paties Markso prieš pat mirti 
Į pareiškimu. Gulėdamas mirties 
Ipatale ir girdėdamas aiškinant 
jo doktriną, kad viskas yra 
medžiaga ir kad žmogus visiš
kai priklauso nuo situacijos, 
[Marksas pasakęs: “Tuomet aš 
*nesu marksistas”.

■

■

Standard Federal pays 5%% 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.

STAN
rtUt ____
Scr^^gt end Loan AnockrHon of Chicago »

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

Federal Charter ■ Federal Supervision ■ Justin Mackiewich, President 
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI 7-1140
HOURSi Motų Thun. 9 A-M.-8 P JA ■ To**., Fri. 9 AJA.-4 P.M. M Sat. 9 AM.-12 Noon m W»d.-No TrcmradW
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Laukiame geros valios pareiškimo
Praeitą savaitgalį, kaip pranešė gruodžio 29 d. 

Draugas, aprašinėdamas Amerikos Lietuvių Bendruo
menės veiklą, Chicagon turėjo suvažiuoti Įtakingesni 
frontininkų vadai ir aptarti ne vien savo, bet Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės, Alto ir kitų organizacijų reika
lus. Chicagon turėjo atvažiuoti pats dr. H. Brazaitis ir 
vadovauti planuojamiems pasitarimams.

Iki šio meto nepadarytas joks pranešimas ir nežino
me, ar planuojamas pasitarimas vyko Chicagoje, ar 
kurioje kitoje vietoje. Vieta nesvardu, bet laikas bėga 
ir artėja vasaris. Platesni Amerikos lietuvių sluoksniai 
nežino, ar frontininkai ir šiais metais iškirs tokią išdai
gą, kokią iškirto praeitais metais. Didelė Amerikos lie-1 
tuvių dauguma nenori erzelio, kuri praeitais metais su
kėlė JAV Bendruomenės vadovybė.

Praeitais metais, kaip atsimename, Bronius Nainys 
išsiuntinėjo JAV Bendruomenės skyriams instrukciją, 
kuri kėsinosi Į Amerikos lietuvių aukas, sudėtas laisvini
mo kovos reikalams. Ta instrukcija sukėlė bereikalingus 
ginčus ir dideli pasipiktinimą kiekvienoje didesnėje Ame
rikos lietuvių kolonijoje. Amerikos lietuviai nuo pirmų 
rusų okupacijos metų vasario mėnesi skirdavo aukas 
Amerikos Lietuvių Tarybai, žinodami, kad tos aukos bus 
naudojamos tiktai pavergtos lietuvių tautos laisvinimo 
reikalams. Bronius Nainys, nenorėjęs ar nepajėgęs pra
vesti Bendruomenės vajaus, panoro pridėti savo pirštus 
prie laisvės kovoms skiriamų aukų. Pinigai, žinoma, ei
tų ne jam asmeniškai, bet jo pučiamai organizacijai.

Instrukcijoje .išdėstytos frontininkų- pretenzijos ir 
noras panaudoti kitiems tikslams sudėtas aukas, sukėlė 
pasipiktinimą didelės Amerikos lietuvių daugumos. Bu
vo nepatenkinti ne tik vyresnieji Amerikos lietuviai, bet 
ir jaunesnieji. Nepatenkinti buvo kažkurie tos pačios 
bendruomenės skyriai. Buvo ir tokių, kurie nepaklausė 
instrukcijos, bet laisvinimo tikslams surinktas aukas pa
siuntė Amerikos Lietuvių Tarybai, o ne Nainiui.

Šis frontininkų ardomasis darbas, vedamas per 
Amerikos Lietuvių Bendruomenę, griežtai buvo pasmer
ktas Detroite vykusioje Alto konferencijoje. Dr. Petras 
Vileišis, žinodamas Amerikos lietuvių daugumos pasi
piktinimą, Alto konferencijon suvažiavusiems atstovams 
pareiškė, kad daugiau to nebus. Kiekvienam buvo aišku,

Naujienos eina kasdien, isskiriam 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams ___
vienam mėnesiui __

____ $4.50
____ $1.50

Kanadoje:
metams____________
pusei metų _________
vienam mėnesiui ____

____ $18.00
___  $10.00
___ $2.00

Užsieniuose:
metams ____________
pusei metų ________
vienam mėnesiui ___

____ $21.00
____ $11.00
___  $2.50

PAMARIAIS PRIEŠ 47 METUS
Jau 47 metai, kai prie dar jau

nutės nepriklausomos Lietuvos 
prisiglaudė senasis Lietuvos pa
jūrio Klaipėdos Kraštas. Ketu
riasdešimt septyni metai tautų 
gyvenime yra trumpas laiko 
tarpas, bet kiek tame laikotar
pyje įvyko svarbių ir lemtingų 
įvykių.

1918 metais pasiskelbusi ir 
ligi 1920 metų išsikovojusi ne
priklausomybę, Lietuva gyveno 
pakilų ir pilnų, kūrybinio dar
bo laikotarpį. Jau turėjome ne 
tik visų gyventoųj išrinktą sa
vo valstybės atstovybę, bet val
stybės kūrybinis darbas ėjo vi
sose srityse. Lyg po sunkios 
žiemos, visame krašte kilo tau- 
tosxpavasaris. Tik du tamsūs 
šešėliai rytuose ir vakaruose dar 
slopino entuziazmą ir visuotinį 
jaunos valstybės atstatymą. Ry
tuose klastingų kaimynų buvo 

ką jis turėjo galvoje. Jis pasakė, kad ateityje JAV LB 
lietuvių vienybės neardys, į laisvės kovai sudėtas aukas 
nesikėsins ir kreips daugiau dėmesio i lietuvių kultūri
nius reikalus. Jeigu Bendruomenei kartais stigtų pinigų, 
tai pasirinkus tinkamą savaitę, ji praves JAV LB vajų.

Taip galvoja JAV LB tarybos pirmininkas Dr. Pet- 
Įras Vileišis, bet ar taip galvoja bendruomenės vadovybėn 
j prasiskverbę frontininkai — dar neaišku. Tame pačiame 
pranešime, kuriame kalbama apie dr. H Brazaičio orga
nizuojamą pasitarimą, vėl kalbama apie Vasario 16 d. 
surinktų aukų paskirstymą. Susidaro Įspūdis, kad fron- 

į tininkai dar ir šiais metais bandys kėsintis i laisvinimo 
kovoms duodamas aukas. Praeitais metais šiam darbui 
buvo Įkinkytas Bronius Nainys, o šiais metais jau pa
rinktas dr. H. Brazaitis.

Nežinome, kas, kada ir kur tarsis su JAV LB vado
vybėn patekusiais frontininkais. Jeigu Alto vadovybė ar 
Altą sudarančių politinių grupių ir susivienijimų atstovai 
bet kada turėtų tartis su JAV LB atstovais, tai jiems turi 
aiškiai pasakyti: — Nekiškite nagų prie Lietuvos laisvini
mo kovai Vasario mėnesi skiriamų aukų! Bendruomeni- 
ninkams nereikia daryti jokių nuolaidų, neduoti jokių pa
žadų. Jeigu jiems reikia pinigų, tai tegu prasiveda savo 
vajų. Tegu pasirenka kitą laiką. Altui turi persiųsti ne 
tik visas Vasario mėnesį surinktas aukas, bet Altui turi 
būti persiųstos ir pačios JAV LB nepriklausomybės mi
nėjimų metu sudėtos aukos.

Detroite vykęs Alto seimas Įpareigojo vadovybę šiuo 
klausimu nedaryti jokių kompromisų'su bendruomeni- 
ninkais, neprižadėti jiems jokių nuošimčių ir neduoti 
jokių pasižadėjimų. Jeigu Alto atstovai padarytų kokias 
nuolaidas šiems pretendentams, tai jie neatliktų savo pa
reigų, nevykdytų seimo nutarimų. Amerikos lietuviams 
jau pakanka praeitais metais sukeltų bereikalingų kivir
čų. Jeigu JAV LB vadovybė ir toliau eis tuo keliu, tai 
ji dar labiau pakenks savo organizacijai

Iš frontininkų vadų Amerikos lietuviai laukia geros 
valios pareiškimo. Vasario mėnuo yra geriausia proga 
tokiam pareiškimui paskelbti. Padarius toki pareiškimą 
ir išleidus tuščias didybės pretenzijas, bus galima dirbti 
visiems lietuviams naudingą darbą.

užgrobta sostinė, o vakaruose 
neaiški Ki. pėdos krašto padėtis.

Į Klaipė ų, kad ir silpnų pre
tenzijų da reiškė karą pralai
mėjusi Vokietija ir prancūzų 
remiama, mums nedraugiška 
klastingoji I^enkija. Tuo metu 
kaip tik Klaipėdos kraštą val
dė prancūzai. 'Klaipėdos kraš
to gyvenu ai, kurių daugumą 
sudarė Met aviai, nerimavo. Ši
lutėje susidarė Mažosios Lietu
vos gelbėjimo komitetas, kuris 
1923 m. sa.isio 9 d. savo mani
festu pra; ;šė, kad jis krašte 
perėmė valcžią, atstatė buvusią 
krašto direktoriją ir naujos di
rektorijos pirmininku paskyrė 
E. Simona Į. Tuoj sukilo Ma
žosios Lietuvos gyventojai ir, 
padedami Didžiosios Lietuvos sa
vanorių, sausio 15 dieną užėmė 
visą krašt; Prancūzų įgulos ir

VAKARU VOKIETIJOS LIETUVIU
SOCIALDEMOKRATU SVEIKINIMAS

Naujai pradėjusi veikti Vak. 
Vokietijoje lietuvių jaunųjų so
cialdemokratų draugija atsiun
tė ALSS centro komitetui ir 
New Yorko Lietuvių darbinin
kų draugijai šį sveikinimą:
Mieli draugai! z

Naujieji 1970 metai praside
da, naujos viltys, naujos pro
blemos savaime iškyla.. Mes, so
cialdemokratai, kovojame ir ko
vosime už socialistinę ir demo
kratinę žmonių ateitį, kaip ko
vojo ir mūsų pirmtakai už ge
resnę ir žmoniškesnę darbinin
kų bei valstiečių buitį.

policijos pasipriešinimą sutiko 
tik Klaipėdos mieste.

Beveik nuo pat pradžios Klai
pėdos kraštas Lietuvai kėlė daug 
rūpesčio. Visą laiką neramūs 
ir gobšūs kaimynai darė įvairias 
intrigas ir kėlė neramumus. Pa
čioje pradžioje lenkai net karu 
grasino. Iš vokiečių irgi turėta 
tik nemalonumų ir trukdymų. 
Vienok ir tokioje padėtyje Klai
pėdos kraštas su vieninteliu Lie
tuvos uostu klestėjo kultūriniai 
ir džiaugėsi gerbūviu.

Padėtis pablogėjo Vokietijoj 
valdžią paėmus. Hitleriui. Pro
vokacijos sekė po provokacijų. 
Vietiniai ir atsiųsti nacių smo
gikai ne tik kėlė nerimą, bet 
prieš lietuvius vartojo ir terorą. 
Pagaliau Hitlerio, valdžia griež
tu ultimatumu ir su grasinimais 
pranešė, kad Klaipėdos kraštas 
tuojau turi būti atiduotas Vo
kietijai. Tai įvyko 1939 m. ko
vo 23 dieną. Kada jau buvo su
gniuždytos kitos kai kurios vo
kiečių kaimyninės valstybės, tai 
pasipriešinimas būtų buyęs be
prasmis.

Vokiečiams užėmus Klaipė
dos kraštą, lietuvybei ten buvo 
suduotas skaudus smūgis. Bijo
dami vokiečių teroro, dalis gy
ventojų pasitraukė į laisvąją 
Lietuvą. Pasilikę buvo areštuo
jami, kišami Į kalėjimus ir siun
čiami į koncentracijos stovyk
las. Visos mokyklos ir visas lie
tuvių kultūrinis gyvenimas, su
stojo.

Po Antrojo pasaulinio karo 
nuniokotą Klaipėdos kraštą už
ėmė rusai ir prijungė prie Ta
rybinės Lietuvos.

Taigi tik 47 metai, bet kiek 
per tą laiką matė, pergyveno ir 
iškentėjo Lietuva, o su ja kartu 
ir Lietuvos Klaipėdos kraštas. 
O vistiek ateis diena, kada Bal
tijos pajūris susilauks savo tik
rųjų šeimininkų ir pakėlę in
karus lietuviai išplauks pasižval
gyti po platųjį pasaulį. P. Vn.

Daug atsiekta, bet taipogi Į 
daug darbo prieš mus. Mums, 
kaip užsienyje gyvenantiems lie
tuviams socialdemokratams, ku
rie esame tampriai prisirišę prie j 
gyvenamos valstybės socialde
mokratinio sąj ūdžio, sukelia 
daug problemų ir galvosūkių pa
vergta Lietuva ir po rusiškuoju 
imperializmu vargstančioj i lais
vės, demokratijos ir socialinio 
teisingumo laukianti liaudis. Tai 
turėdami omenyje, pirmoje eilė
je kovojame už nepriklausomą, 
demokratinę socialistinę Lietu
vą ir jos žmonių gerovę. Ir šiais Apžvalgos redaktorius

Tinkamos ir netinkamos Šventos Mišios
1970 m. sausio mėn. 4/dienos 

Marquette Parke Chicagoje, 
Gimimo Šv. P. M. parapijos 
bažnyčios išleistame biuleteny
je aprašyta, kurios ir kada at
našaujamos Šv. mišios yra tin
kamos ir kurios netinkamos. 
Seka biuletenio citata taip, 
kaip parašyta.

SUTEIKTA PRIVILEGIJA

“Tikintiesiems Čikagos Kar
dinolas Cody, savo arkivysku
pijoje yra suteikęs privilegiją: 
negalint dėl kokios nors prie
žasties atlikti sekmadienio šv. 
Mišiose • dalyvavimo pareigos, 
leista ją atlikti šeštadienį, po 
pietų.

“Laikas tokioms šv. Mišioms, 
mūsų parapijos bažnyčioje yra 
skirtas kiekvieną šeštadienį: 
6:00 vai. vak. — angliškai; 7:00 
vai. vak. — lietuviškai.

“Bet jei kam tektų šeštadie
ni po pietų dalyvauti jaunave
džių (šliubo) šv. Mišiose, jose 
dalyvavęs nebus atlikęs šios 
fėigos.

“Taip pat, tikintieji daly
vaują šv. Mišiose laikomose ne 
parapijinėse bažnyčiose, tai 
yra vienuolynų bei ligoninių 
koplyčiose, nesiskaito šios pa
reigos atlikę, nebent, vietos 
vyskupo raštu būtų tokia privi
legija suteikta.” Baigta citata.

Labai gaila, kad gėrb. kar
dinolas Cody tikintiesiems ne
paaiškino, kokiu bažnyčios 
įstatymu - Įsakymu vadovau
damasis, arba kas gerb. kard. 
Cody suteikė teisę, arba iš kur 
gali žinoti, kad ašmuo — pa
rapijietis, išklausęs šv. mišias 
ne parapijinėje bažnyčioje, ar
ba šliubo mišiose, negavęs spe
cialaus — privilegijuoto rašto 
iš vyskupijos, nesiskaitys parei
gos atlikęs.

Kažin ar šv. mišių skirsty

1970 melais stengsimės, kiek 
mes išgalėsime, už šį gyvybinį 
lietuvių tikslą kovoti ir dirbti.

Mes, Vokietijos lietuviai so
cialdemokratai, būdami jauni 
savo amžiumi, gyvendami ir 
praktiškai matydami socialde
mokratinio sąjūdžio laimėjimus, 
linkime Jums geros sėkmės 1970 
metais ir laukiame Jūsų pata
rimų bei bendradarbiavimo so
cialdemokratiniam lietuvių la
bui.

Su draugiškais linkėjimais
V. J. By lai t is, 

VLSDD Valdybos pirmininkas
K. Dikšaitis, 

VLSDD Tarybos pirmininkas
JL E. Šileris,

mas nėra prasilenkimas su 
tiesa. Juk Kristus yra pasakęs 
ir Evangelijioje parašyta, kad, 
nesvarbu kurioje bažnyčioje 
ar koplyčioje besimelstum, 
malda visuomet bus išklausy
ta; svarbu, kad ta malda bū
tų nuoširdi.

Viską susumavus, prašosi 
išvada, kad šv. mišių ‘ dalyva
vimo pareigos skirstymas Į at
likęs ar neatlikęs, ar Šv. mišios 
tinkamos, ar ne, bus surišta 
su tuo nelaimingu doleriu. Nes 
jeigu parapijietis išklausys šv. 
mišias kurioje nors koplyčioje, 
tai parapijos bažnyčia ir arki- 
diocezija turės šiokį toki nuos
tolį, nes parapijietis neatneš 
duoklės.

Be to, kad gavus privilegi
juotą raštą iš vyskupijos, su
teikiantį privilegiją išklausyti 
šv. mišias ne parapijinėse 
bažnyčiose, ir, kad tada skai
tytus! pareiga atlikta, tur būt, 
irgi veltui nebus išduodamas.

Kiek žinoma, parapijinės 
bažnyčios turi privalomą pini
ginį atsiskaitymą su arkivys- ■ 
kūpi j a, o vienuolynų ir ligoni 
nių koplyčios neturi.

Būtų labai gerai, kad šį rei
kalą žinantieji pasisakytų.
* Kostas Januška
f - -------
J '

e-Londone naktis. Tiršta lon- 
doniška migla. Automobiliu va
žiuodama moteris klausia pės
čiomis praeinančio: “Ar galė
tum pasakyti, kur aš važiuoju?” 
“Tiesiai Į Temzę”, atsakė pės
čiomis einantis. “Iš jos aš tik 
išlipau”.

SOLEDAD. — Kalifornijos 
kalėjime susimušė balti kaliniai 
su juodais. Prižiūrėtojas, skir
damas kalinius, nušovė tris ne
grus. Pareigūnai pradėjo ap
klausinėjimą.

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS

DONELAIČIO LIETUVA
XX-me AMŽIUJE

IV Dalis

O

Per Plauškiemius galima aplankyti Būd
viečių girinkijos šilą, gi nuo Dubininkų 
artimiausias kelias yra pro Bliūdžiu dva
rą j Bliūdžiu girininkijos girią, priklau
sančią Žydkiemio urėdijos miškų masy
vams. Bet įspūdingiausias ir Įdomiausias 
maršrutas Į Romintos šilą būtų kelionė 
Romintos paupiu, keleiviui iš traukinio iš
lipus Makūniškių stotelėje, esančioje ant 
Romintos upės kranto šiaurvakarinėje Ro
mintos šilo dalyje, priklausančioje Varnių 
urėdijai. Kilpomis besivinguriuodama Ro
mintos upė supažindintų keleivi su roman
tiškiausiais šilo užkampiais, paupiu nusi- 
tęsiančiomis tarpmiškio pievomis ir pavė
singomis daubomis.

KELIAUJANČIŲ IR PADEBESIAIS 
SKRAIDANČIŲ EŽERŲ KRAŠTAS
Lietuvių yra mėgiami, Įvairūs padavi

mai apie iš debesų nusileidžiančius vande
nis. iš kurių būk tai pasidarė tas ar kitas 
ežeras. Ir mūsų apylinkėse būta padavimų 
apie ežerų alkeliavimą iš kitų vietų ar 
apylinkių. Keli tokie padavimai yra žino
mi apie Vištyčio ežerą, kur sakoma, jog 
ežeras nusileido iš debesų, mergaitei at
spėjus jo vardą, gi kitos padavimų versi

jos aiškina jog Vištyčio ežeras yra atkelia- 
i vęs iš Stalupėnų apylinkių. Apie Romintos 
i šile esančius ežerėlius taip pat egzistuoja
■ panašaus pobūdžio padavimai ir yra mini

mas Įvairiose šilo vietose buvęs Kiautų 
ežeras. Kaip matysime iš žemiau atpasa
koto tikro Įvykio, tokiems padavimams 
pagrindą duoda žmonių atmintyje užsilikę

j gana savotiškų, retai pasitaikančių gamtos
■ prajovų palikti Įspūdžiai ir atsiminimai.

į pietus nuo Romintos girios, prie seno- 
' vinto šiauėių miestelio, su laiku tapusio 
j Staatshausenu, yra du Tūbelių ežerėliai 
i (Tobellus - Seen), vienas jų didesnis, ki- 
Į tas mažesnis.

Kaip tą neįprastą gamtos prajovą savo 
į akimis matę liudininkai teigia, tai įvyko

j na buvo saulėta, be vėjo ir, saulei kepi
nant. apie vidurdienį tapo troškinančiai 
tvanku. Grupė turistų iš Romintos girioje

Marinavo ežeras ir viešbutis Romintos šile

esančio Romintos viešbučio išsiruošė pės
čiomis ekskursijai Į Žydkiemio bažnytkai
mį. Jų buvo suplanuota keliauti pro Blind- 
galius, siekti tuos Tūbelių ežerėlius, pa
klaidžioti po Macnorkiemio Šveicarijos 
kalnuotas apylinkes ir per Žydkiemi bei 
MoėiūtkiemĮ grįžti atgal į Romintą.

Apie vidiudienį, kaitroje gana sukaitę 
keleiviai pasiekė Blindgalius ir čia užsuko 
į Kanvaldo svetainę-atsigaivinti, papietau
ti ir kiek atsipūsti prieš leidžiantis į toli
mesnę kelionę. Kai kurie daugiau išsisė
mė keleiviai valandikei išsitiesė plačių sve
tainės medžių pavėsy. Jiems čia kiek už
taisus, pradėjo kilti audros debesys ir jau 
buvo girdėti gan garsūs besiartinančio 
griaustinio dundėjimai. Nors keleiviai ir 
norėjo traukti tolyn, bet svetainės savinin
kas jiems patarė kiek palaukti kol audra iš- 
sisiaus, nes šiaip jie bus audros pakely už
klupti. Ir iš tiesų, audra su žaibais, per-

Medžioklės pilaitės pastatas Romintos šile

kūnija ir lietumi bematant atūžė, bėt trum
pai pasitrankius ir gausiai nulijus nuslinko 
tolyn. Jai praėjus, tvankumas pranyko, 
oras tapo gaivinančiai kvapus ir keleiviai 
su palengvėjusiom krūtinėm patraukė sa
vo keliu tolyn. Kadangi po lietaus ant ke
lio ir laukų visur telkšojo nespėjusio į že
mę susigerti vandens baiiukės, ekskur
santai, tiek vyrai, tiek ir moterys, nusiavę 
batus ir batukus patraukė tolyn per van
dens valkšnas basomis ir po kiek laiko at
sirado prie Tūbelių ežerėlių. Vanduo eže
rėliuos buvo labai skaidrus, beveik pra- 
m a tomas, nors vietomis ežerėlių gelmė 
siekė iki 20 metrų.

Staiga pasigirdo griausmingas dunde
sys Keleiviai, savo akimis netikėdami, 

tuo pačiu akimirksniu pamatė vandens 
mases didžiuliu stulpu kylant į padanges iš 
Mažojo Tūbelių ežero. Iš ežero dugno bu
vo aukštyn išmestos milžiniškos dumblo ir 
žemių masės ir, apstulbusienis keleiviams 
nespėjus atsipeikėti nuo išgąsčio ir susigau
dyti kas čia jų akyse įvyko, ežerėlis išnyko 
ir jo vietoje liko tik tiršto purvo bala, 
sklidina iki krantų.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti
“N AU J IENAS*
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DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8012

DR. S. BIEŽIS
Te tef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

h.yuus požeminiu traukimu 
važiuodamas regi įvairiomis kai* 
bomis laikraščius skaitančius: 
graikų, italų, ispanų, japonų, ki
nų, lenkų, rusų, vokiečių ir ki
tomis kalbomis, kurie tame mil
žiniškame New Yorko mieste 
spausdinami ir leidžiami. Ir tai 
vis dienraščiai. Tik lietuviai čia 
savo dienraščio neturi.

New Yorkas ne vien, tik pa
saulinės prekybos ir finansų cen
tras, bet čia veikia taip pat 
Jungtinių Tautų Organizacija, 
Pavergtųjų Europos tautų sam
būris. Vlikas, Lietuvos Laisvės 
komitetas ir prie Jungtinių Tau
tų veikla įvairių valstybių pa
siuntinybės. New Yorkas yra 
virtęs ir pasaulinės politikos 
centru, kur suplaukia įvairiau
sios žinios ir kur jos nagrinė
jamos, svarstomos Jungtinių

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 WEST 51st STREET
Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 v. p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

šeštad. 10--2 vai.

p. Šileikis, o. p.
Mpg ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
ą dažai. Speciali pagalba kojomi 

(Arch Support*) ir t t
Vai.; 9—4 ir 6—8. Seštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef„- PRospect 6-5084

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - EISINAS

MOVING 
Apdraustas perkreustymas 

tš įvairų; atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tek FRontier 6-1882

Taip pat New Yorkas garsėja 
savo opera, Koncertais įvairiais 
teatrais, čia jau kuriasi ir kino 
filmų gamyba. Bet kartu New* 
Yorkas pasižymi ir įvairių įvai
riausiais kriminaliniais nusikal
timais ir slaptomis tų nusikal- 
tėlių gūžtomis.

Tai toks yra New Yorkas, 
kuris sau lygaus pasaulyje netu- 
ri-

New Yorko lietuviai
Tame aštuonerių milijonų gy

ventojų mieste yra įsikūrusių 
gal kelios dešimtys tūkstančių 
lietuvių. Kiek jie turi nuby
rėjusių nuo savo kamieno, kas 
juos skaitė ar suskaitė? Bet į 
gyvuosius lavonus neišvirtusieji 
lietuviai yra susimetę į virš 30 
įvairių sambūrių. Tarp jų vei
kia keturių politinių grupių pa
daliniai, kurie yra: A. LSS čia 
veikia Centro komiteto dalis, ki
ti jo nariai gyvena Chicagoje ir 
Bostone; čia su savo padaliniais 
gyvuoja abudu Susivienijimai 
Lietuvių Amerikoje, du lietuvių 
klubai, šviesos-Sandaros ir Atei
tininkų sąjungos padaliniai, taip 
pat Vyčiai, moterų Vienybė ir 
kitos dvi moterų organizacijos. 
Taip pat Lietuvių teisininkų są
jungos skyrius, Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
skyrius; Lietuvių Studentų są
junga, Mažosios Lietuvos bičiu
lių draugija, kuri sausio 18 d. 
ruošia Klaipėdos krašto prijun
gimo prie Lietuvos valstybės 
minėjimą. Dar be kitų veikia 
New Yorko Lietuvių darbinin
kų draugija. Tarp visų tų sam
būrių nepamirština Lietuvių 
Bendruomenė.

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: 

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

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

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

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

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA. KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Spalvota TV • Radijas • Fonografas

150 doL
PIGIAU: 

IŠPARDAVIMAS

Kiek tas lietuvių sveikasis ka
mienas, susidedąs iš įvairių čia 
sakytų ir nesuminėtų sambūrių 
yra gajus, veiklus ir remias 
bendrus lietuvių tautos ir Lie- 

. tuvos valstybės reikalus, sunku 
> spėlioti.

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.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”

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

New Yorko Amerikos Lietu
vių Taryba savo sąstate netu
ri visų tų sambūrių atstovų. Gal 
tik trečdalis jų yra atstovauja
mas New Yorko Alte. Bet vi
sos keturios politinės grupės 
vieningai ir sutartinai Alto vei
kloje dalyvauja.
Vasario 16 d. šventės reikalai

štai jau artėja Vasario 16 d. 
— Lietuvos nepriklausomybės

I akto paskelbimo paminė j imo
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOC

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

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 1 r v.
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD A’*
CHICAGO, ILL. 60621

šventė. Jau kuris metas kaip 
nusiskundžiama, kad Į tos šven
tės paminėjimą atsilankančių 
skaičius mažėja. Ypač sudaro 
didelę spragą jaunimo nebuvi
mas. Dar yra laiko. Jei visi tie 
sambūriai sušauktų savo narių 
susirinkimus ir juos paskatintų 
atsilankyti, tuo ir1 įrodytų, kiek 
tie sambūriai yra judrūs ir kiek 
jų nariams rūpi bendri savo tau
tos ir Lietuvos Valstybės reika7 
lai.

štai sektinas pavyzdys:

Brazilijo je mirė 
Alfonsas Pauliukonis

Iš Brazilijos, Rio de Janeiro 
miesto, pranešta, kad 1970 m. 
sausio 7 d. ten mirė Alfonsas 
Pauliukonis, sulaukęs 62 metų.

Velionis buvo kilęs iš Ukmer
gės, pasiturinčių ir susipratusių 
lietuvių ūkininke šeimos. Prie 
pat Ukmergės buvo jų ūkis. A. 
Pauliukonis lankė Ukmergės 
valstybinę gimnaziją ir, vos bai
gęs 4 klases, panoro būti ka
rininku ir ginti Lietuvą ginklu. 
Visai jaunas būdamas įstojo į 
Karo mokyklą ir ją sėkmingai 
baigė artilerijos leitenanto laip
sniu. Tarnavo 2-me artilerijos 
pulke.

Po kurio laiko kariuomenės 
tarnybos, jis išėjo Į atsargą ir 
kurą laiką tarnavo Kauno mies
to raitosios policijos rezervo bū
rio vadu. Vėliau 1928 metais, 
jis, kaip ir daugelis tuo metu 
lietuvių tautiečių, išvyko į Pie
tų Ameriką-Braziliją. Ten jis 
pergyveno visus sunkumus, bet 
nepalūžo. Sukūrė lietuvišką šei
mą. Vedė taip pat emigrantę 
kybartietę Salon.eją Kovaitę ir 
išaugino dukterį Gražiną bei 
sūnų Irvi.

Pastarųjų keleto metų laiko
tarpy pradėjo negaluoti. Į koją 
įsimetė gangrena. Teko ampu
tuoti vieną koją ir po kurio lai
ko teko amputuoti kitą koją. 
Taip nelaimingasis Alfonsas 
nustojo abiejų kojų iki Brazili
jos žemę jį priglaudė amžiams.

Pauliukonių buvo gausi šei
ma. Visi apsišvietę, baigė moks
lus. Brolis Pranas bolševikų bu
vo išvežtas į Sibirą ir ten nepa
kenčiamose sąlygose mirė. Se
suo Ona Butkienė gyvena Chi
cagoje, kita sesuo Verutė Ru
sienė su vyru gyvena Austra
lijoje. Seserys Apolonija Put- 
nienė ir Janina žurauskienė li
ko Lietuvoje. Taip pat brolis 
Vytautas liko Lietuvoje, o bro
lis Edmundas gyvena Anglijoje. 
Jo žmonos sesuo, Anelė Dubaus- 
kienė, dabar vieši pas sūnų Ig
ną, Naujienų bendradarbį Chi
cagoje. Rio de Janeiro liko ar
timi giminės: Dubauskas, Sr., 
ir jo sūnūs Ignas ir Edmundas.

Su velioniu Alfonsu teko mo
kytis Ukmergės gimnazijoje vie-1 
noje klasėje ir jo šviesiam at
minimui reiškiu gilią užuojau
tą visiems artimiesiems ir drau
ge pranešu ukmergiškiams 
draugams. Jonas Talalas

dojusioms I
metais vakaro rengimo vado*! 
vybė nutarė padėkos kavutės 
nedaryti.

Lituanistinės mokyklos
Kalėdų eglutė

Melrose Parko Lituanistinės 
mokyklos Kalėdų eglutė įvyko 
gruodžio mėn. 21 d. 3:30 vai. 
popietų Sacred Heart parapi
jos mokylos salėje. Programą 
atidarė mokyklos vedėja A. 
Repšienė trumpu žodžiu pa
kvietė A. L. B-nės Chicagos 
Apygardos švietimo k-jos pirm. 
J.Masilionį įteikti mokytojams, 
išdirbusiems tremtyje 3 ir dau
giau metų, diplomus.

Visi mokyklos mokiniai iš
pildė Balio Brazdžionio vieno 
veiksmo Kalėdų vaizdelį: “Trys 
eglutė”, kurį paruošė moky
toja įA. Kašubienė, talkinin
kaujant mokytojoms: R. Juk- 
nelytei, O. Rakauskienei ir A. 
Repšienei. Atvykęs po Kalėdų 
vaizdelio Kalėdų senelis (A. 
Repšys) visus mažuosius ir 
mokyklos mokinius apdalino 
dovanomis. Senelis apdovano
jo ir visus mokyklos mokyto
jus dovanomis, kurias parū
pino Tėvų Komitetas. Po trum
po Tėvų Komiteto pirm. inž. V. 
Suopio padėkos žodžio Kalėdų 
eglutės programa buvo užbaig
ta. Visi svečiai ir mokiniai bei 
mažieji buvo pavaišinti saldu
mynais, o suaugusieji kavute. 
Bendruomenės valdyba paden-1 
gė Kalėdų eglutės susidariusias 
išlaidas.

Apylinkės metinis 
susirinkimas

1970 metų sausio mėn. 18 d. 
2 vai. po pietų Sacred Heart 
parapijos bažnyčios mažojoj 
salėje šaukiamas Melrose Par
ko lietuvių bendruomenės vi
suotinis susirinkimas. Visus 
apylinkės lietuvius prašome 
susirinkime dalyvauti. Bus la
bai svarbus apylinkės pirmi
ninko R. čepelės pranešimas 
salės įsigijimo reikalu. Yra la
bai gera proga Melrose Parke 
lietuviams nusipirkti salę, ku
rioje visi parengimai ar suėji
mai galėtų būti atlikti be rū
pesčių, bėgiojimų ir maldavi
mų susirinkimams gauti salę, 
kurios dažnai, reikalui esant, 
ir gauti neįmanoma. Smulkes
nis pranešimas ir sąlygos salės 
Įsigijimui bus praneštos susi
rinkime. Be to, bus renkama 
ir nauja Apylinkės valdyba ir 
aptarti kiti reikalai. (kt)

FORESTS CAN’T
FIGHT FIRES j Linksmumo arba liūdesio valandoje 

gražiausios gėlės ir vainikai, antka
pių papuošimai ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMEHTaSJ
5S25 So. Harlem Ave. — 586-1228

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

TelefoMi: PR 84)833 ir PR 84)834 
v.. ... .... .........—...  ■ -....

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS F. GAIDAS Gi RAIDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEON AS SEf BŪTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 

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

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

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

Ofisas 2753 West 71 st St. 
Tel. 925-8296

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 

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71*t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 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

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

Evety tree, every shrub, 
end *11 oar vildUfe depend oa 

yoa to bdp prevent 
forest fires. So please folkrv 

Smokey's ABCs: Ahvtys 
hold matches till cold. Be sure 

to drown all campfires, 
stir the asbes, and drown 

them again. Crash all 
smokes dead oat.

Please! Only you can 
prevent forest fires

Sausio 11 d. Įvyko Lietuvių 
darbininkų draugijos narių su
sirinkimas, kuriame gyvai bu
vo paliesta Vasario 16 d. šven
tės reikalai. Visų narių pasi
ryžta ateiti į tą visiems priim
tiną paminėjimą ir visiems pri
sidėti kuo tik galima, kad toji 
šventė praeitų įspūdingai.

Tame susirinkime paaiškėjo, 
kad paminėjimas įvyksiąs vasa
rio 15 d., 3:30 v. v., Franklin K. 
Lane High School — aukštes
niosios mokyklos erdviose pa
talpose, Woodhavene, N. Y., lie
tuvių gyvenamame rajone.

Minėjimo meninę programą 
sudarys: Moterų Operetės cho
ras. muz. Kačanausko vedamas, 
ir vyrų choras, muz. V. Strolios 
vadovaujamas. Dalyvaus mo
kytojos J. Matulaitienės tauti
nių šokių grupė ir solistas St. 
Citvaras. 'Salimas daiktas, kad 
New Yorko gub. RockefeHeris 
sutiks atsilankyti su savo pra
nešimu.

įraukti n a, kad ir kiti New 
Yorke lietuvių sambūriai su
kvies savo narius, pasitarti dėl 
Vasario 16 d. būsimos šventės 
ir paragins atsilankyti į tą vi
sai mūsų tautai garbingą šventę.

Melrose Parkas
Melrose Parko lietuvių ben

druomenės ir lituanistinės mo
kyklos tradicinis koncertas — 
balius. Įvykęs lapkričio mėn. 
29 d. Eagles Hali, pavyko ge
rai. Suvedus išlaidų ir pajamų 
balansą keletas dešimčių dole
rių liko mokyklos išlaikymo 
reikalams, programą išpildė 
solistas Valentinas Liorentas ir 
pianistas Alvydas Vasaitis. šo
kiams grojo Bichnevičiaus or
kestras. Melrose Parko lietuvių 
bendruomenes apylinkės val
dyba ir lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas širdingai dėko
ja solistui Liorentui ir pianis
tui Vasaičiui už honoraro pa
aukojimą lituanistinės mokyk
los reikalams, gėlių prekybi
ninkams — Mėtai ir Reimontui 
želviams (iš Benseville, Illi
nois) už paaukotas gėlių šokiui 
gėles, visoms kolonijos ponioms 
už maisto žaruosimą baliui, 
poniai černii vienei už kantrų 
ir rūpėsimu1 bilietų pardavi
nėjimą prie b iro, Sophios Bar
čus radijo šeimos programos 
vadovybei už vakaro nemoka
mai garsini m p per radijo. Ka
dangi prie ' akaro suruošimo 
prisidėjo labai daug žmonių, 
tai pąvardėnvs neįmanoma iš
vardinti. Ac ū visiems! Pap-

Kūdikį nugirdė vodka
Grand Rapids, Mich, ligoni- 

nnėje mirė ten atvežtas 17 mė
nesių amžiaus kūdikis, kuri 
auklė, motinai išėjus, nugir
džiusi degtine. Padarius tyri
mą nustatvta, kad auklė kūdi
kiui Įpylusi mažiausiai vieną 
unciją vodkos. Kūdikio mirties 
priežastis nustatyta širdies ir 
kvėpavimo sutrikimas.

Žmona; — Ar tu atsimeni, 
kaip praeitą naktį sapnuodamas 
tu mane barei?

Vyras: — 0 kurs mes miego
jome?

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIM A 1
♦

— Š. m. sausio rpėn. 16 d. 7:30 vai. 
vakaro, penktadienį, Marquette Parko 
parapijos salėje, 6820 So. Washtenaw 
Ave., šaukiamas labai svarbus namu 
savininku susirinkimas. Susirinkime 
bus iškelta ir aptarta daug svarbiu 
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

— Amerikos Lietuvių Pfltečiu Pa
šalpos klubo metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 18 dieną 
1:00 vai. po pietų Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. Nariai malo
nėkite atsilankyti, išklausyti raportus 
ir kitus pranešimus. Aptarsite bėgan
čius klubo reikalus, kurių yra daug.

Rožė Dtdžgafvienė, rašt.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių *
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) 

j
2421 WEST 69th STREET REpnblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

P. J. RIDIKAS ■
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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ROCKFORDO IIETUVIAI PABUVOS
VIENUS METUS JAUNIMO CENTRE

Atokiau nuo Chicagos egzis-Įmėn. 18 d. ten ruošia Ilaifo 83 j 
susirinkimu. Į

i Bus apžvelgta Balfo veikla pra-

I s Ml
metini

•-

!
ii
i £•
£

tuojančiom lietuvių kolonijom I skyriaus
yra visada sunkumų su progra
mų paruošimu ruošiamiems pa-j ėjusiais metais ir įteikti pade-Į 

Savose kolonijose kos lapai Balfo nusi 
skaičius labai i darbuotojams. Taigi į

Irengimams. 1
meninių pajėgų skaičius labai J darbuotojams. Taigi j šj susu 
ribotas,.o neretai jų ir visai ne- rinkimą susirinks, manau, visi 
turima. Tad tokios kaimyninės j Rockfordo lietuviai, nes jie nuo- 
lietuvių kolonijos visada žvalgo- i širdžiai remia Balfo veikią ir 
si į didesniąsias ir mielai laukia * ja domisi.

Ta proga A. Pociaus kvietimu. 
; i Kockfordą at

atvykstant sveZių i savus paren
gimus.
sios lietuvių kolonijos Į dides-

minusiems j 
i

irinks, manau,
I
i

Balfo

Tuo labiau, kad mažo-L , . . , . x -v ii KOCKfordą atvyksta is Chica-1 
Į gos Balfo apskrities pirmininkas
Valerijonas Šimkus, Amerikos j 
lietuvis, veiklus visuomeniniu-; 
kas .lon 
linis

niąsias dažnai vyksta, net orga
nizuodamos ekskursijas Į dides
nius parengimus.

Chicagos kaimyny tėję turi
me Rockfordo labai gyvą, bet vonas 
neskaitlingą lietuvių koloniją, j Arch\ 
Tai malonūs kaimynai, dažnai j tas K 
besilanką įvairiom

VvLu
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Tf 
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JANNKTIi

RĖKIMAISDA

žals’

tačiau po paskutinės Brandto kalbos parlamente, tos iii
sumažėjo. Jis sutiko derėtis su Ulbrichto valdžia, tačiau atmetė 11/

i

IŠ VISO PASAULIO
i
I

PAR infi
pbėms gruodžio mėn

/okietija yra verta derėti

WASHINGTONAS. — Gyny 
bos sekr. Laird pranešė spaudai, <

jos statomas sąlygas. Pirmadienį L’lbrichtas turi spaudos kon- 
ferenciją, kurioje, manoma, atsakys į kanclerio Brandto kalbą.

■ s

HILP WANTIO — FiMALI
DarblnMciy Reikia

-

LABAI GERAS ATLYGINIMAS, 
PLUS METINIS PRIEDAS 
TINKAMAM ASMENIUI

m«i, Zei
FOR SA 
Pardavimui

ESTĄ TE 
z»m< —

REAL
Nai. 4$
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į
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¥
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ŠEIMININKE - 
VIRĖJA

i

NAUS1KNOS
TU* 1 .otiiMįįaMf Oitflv

lalsted Street, Chicago, Dl. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lilbutnitn In Tht United

1739 So. x

■Wl

4

10c

Pageidaujama gero charakterio mer
gaitė ar moteris, mėgstami vaikus.' 
Gyventi puikiame ir patogiame North į 
Lake Shore Dr. i 
šeimoje iš 2 suaugusiu ir 2 mokyk-1 
los amžiaus vaikų. Virimas, lengva 
namų ruoša ir pagelba motinai prie j 
vaikų. Nėra laiptų ir sunkaus valymo 
bei skąibimb. Tai daro kiti. Moder-į

gaitė ar moteris, mėgstanti

Ixike Shore Dr. * t—. I name, draugiškoje |

los amžiaus vaikų. Virimas, lengva) 
1

vaikų. Nėra laiptų ir sunkaus valymo ■
niausią ir geriausiomis priemonėmis ! 2212 W. Cermak Road 
virtuvė. Privatus kambarys su vonia1 —..... . —..............

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKRJ1MA1S

DĖL VISŲ INFORMACLJU. KREIPKITĖS J 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

Chicago, Ill. Virginia 7-7747

LSIVi

14d

ir TV. Pastovus darbas. 
Rekomendacijos reikalingos.

Susikalbėti angliškai.

SKAMBINTI

R. VOKIETIJOS KO”™
NUSIVYLĖ BRANDTO

BONA. — Varšuvos pakto valsryoems gruodžio mėn. pra
džioje paskelbus, kad su Vakarų Vokietija yra verta derėtis, nes o 
nauja valdžia, vadovaujama Brandto, esanti realistiškesnė už 
Dąją, reikėjo laukti, kad santykiai tarp abiejų Vokietijų pagerės, 
tačiau po paskutinės Brandto kalbos parlamente, tos viltys vėl į/

PALACHO MIRTIES METINĖSE 
ČEKOSLOVAKAI PAGERBĖ DIDVYRI

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Šimkus 
veiklus vij

> Evans, Balfo genera 
sekretor

ir
i .-ivnyvo vedėjas kun.

i<e7yS sj veža fP
progomis ! nimo Centras vakar ir :

<:•

Albinas Dzir- ■ 
kiti, o Lietuvių Foto Į

Algiman- • 
iimą “Jau- :
• šiandien”, 

Chicagoje ruošiamuose parengi-j kuriame sukaupta vienerių me-’
tu Jaunimo Centro veikla.

Filmas dokumentinis, Įdomus 
ta prasme, kad jame
gyvas Chicagos lietuvių gyve- ADAMKUS RUOŠIAMAS

PAREIGOMS?

lietuviu
■ £ I* 337-1494-

po 10 val. ryto.

muose. O kai vasarą būna 
“Naujienų” piknikai, tai net spe
cialūs autobusai su dalyviais at
skuba į Bučo daržą papiknikau- 
ti drauge su chikagiečiais. Svei
kintinas ir džiugus bendravi
mas. Tuo pačiu turėtų chikagie- 
čiai dažniau atsilyginti ir savo 
mielam kaimynui — Rockfordo 
lietuviams.

vasarą

atspindi

J?ruzalė$ dalyje, kurtę valdė arabai, po karo liko daug griuvėsiu, ku« 
iuos dabar Izraelio valdžia išvalo. Seni pastatai yra restauruojami.

Arabu darbininkai, padedami asiliuku, išveža griuvėsiu krūvas į 
užmiestį.

Darbštus visuomenininkas A.
Pocius tą mintį judina senai. Ir 

. dabar jis vėl ją iškėlė. Sausio

i

L

K

-■

G
X

-•

••

i

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

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

's'' ' 
you r/Independent 

insLTcnceĮ Agent .
A SERVES YOU FIRST

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St 

GA 4-8654
r :'Z‘

STATI FA&JS

INSURANCr

———-.-r.......... .......................
-

4«75 %
Per annum 
rsgulsr

a?

nimas. Ji stebėdamas jautiesi, 
tarytum mažoje ekskursijoje. 
Susikaupi valandėlei prie pa
minklo žuvusiems už laisvę, ke
liauji į susirinkimus, meno pa
rodas, koncertus, vaidinimus, su
važiavimus, paskaitas, posėdžius, 
teatro vaidinimus. Stabtelėji jau
nimo organizacijų veiklos ke- 

stebi besimokantį atžaly- 
čia sutiksi šimtus lietuvių 

kurie 
kojo gyvenin 
visa tai vyksta per vienerius 
metus Jaunimo Centre, šie na
mai — visos išeivijos narnai. Be 
jų Chicagos lietuviai nebūtų ga
lėję išvystyti tokios plačios ir 
šakotos veiklos. Taigi ir Rock
fordo lietuviai turės progos va
landėlę pabuvoti Jaunimo Cen
tre. Graži ir miela pramoga. Jo
je susitiksime.

Jurgis Janušaitis

POSTONO
Chicago Tribune sausio 15 d. 

n r. praneša:
Kaip vakar patirta, kad Val

das Adamkus ruošiamas Fede
ralinės Vandens Teršimo Kon- 

administracijos
kontrolės direktoriaus 
goms.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

(roles

lyje, 
na.
veidų sielojasi lietuvis- Buvo Panešta,

o apraiškomis.

RATES

sritinio
parei-

kad Adam-
jr j kus, 13, gyv. 7338 S. Sacramen-

to Avė. paskirtas vieton H. Wal
lace Rostono, FWPCA Didžių- 

srities direktoriaus, 
yra paskirtas Chicagos 

aplinkos kontrolės departa
mento komisionierium.

Ežeru 
kurs
jų

mano

BEAUTY SHOP,

4 stations, 420-1 W. Roosevelt.

$600 or best ofr.
287-7344 Sat. — Tues, or 

722-8664 Wed.-Fri.

GENERAL
OFFICE

WITH TYPING ABILITY7.
Duplicating machine 

Experience helpful but 
not essential.

JUSTRITE MFG. CO.
2061 N. SOUTHPORT (

348-2111

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti

lietuviai.
ialimis ir išsimokėtinai.. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

KATALIKŲ PARAPIJOS KLEBONI
JAI REIKALINGA VIRŪJA. Gyventi 
vietoje, privačiose patalpose. Gera 
alga ir geri namai tinkamam asme
niui. Kalbėti angliškai. Reikalingos 
rekomendacijos. Lake apskrities apy

linkė. Rašyti: 
% Box AF1264 

225 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO, ILL. 60606

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

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

Profit sharing, annual ■ bonus. 
Equal opportunity employer.

Tel. RA 6-8160, Ext. 11

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

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

se-

T:»

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

MAISTO KRAUTUVĖ Brighton
Parke. ____

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

ŠIMAITIS REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

2737 W. 43rd STREET 
TeL CL 4-2390

ražas. Vienas butas su baldais, antras

K. ERINGIS
CALIFORNIA SURER SERVICE
Taisomi aut© motors L stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t,
«24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327
EMgHMmawBgBgnsaBiw rwr' ■Tfflmwg

NIEKUR GERIAU!
PUIKUS 2 AUKŠTŲ MORAS. 6 ir 

3 kamb., garažas. Arti mūsą. $19,900.
VERTINGAS MŪRAS, naujas sto

gas, elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningą 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

PRAGA. — Žinios iš Austrijos jau nuo trečiadienio prane- 
| šinėjo apie Čekoslovakijoje sustiprintą policijos budrumą, o vakar 
i ir Pragos žinių agentūra pranešė, kad Įvairiose Čekoslovakijos 
I vietovėse suimta 1,740 asmenų. CTK pranešė, kad Bohemijoje ir 
I Moravijoje buvo sulaikyti 18,152 asmeny 
I’užtvarų keliuose ir gatvėse. Iš patikrintųjų 180 buvę sulaikyti. 
Ii čekoslovakų pranešime sakoma, kad buvo suiminėjami “krimi- 

: naliniai elementai”, tačiau pasaulis žino, kad Čekoslovakijos gy- 
; ventojai vakar minėjo savo tautos herojaus Jan Palacho mirties 
metines.
——

Policija turėjusi 2,502

Į konferenciją pakviesti ir vakarų spaudos atstovai.

Ulbrichto svarbiausias reika
lavimas Bonai buvo formaliai 
pripažinti Rytinę Vokietiją, 
Brandtas tą sąlygą atmetė, sa
kydamas, kad nors vokiečių tau
ta yra suskilusi į dvi atskiras 
valstybes, Bona neduos Rytinei 
Vokietijai formalaus tarptau
tinio pripažinimo.

'Kitos komunistų sąlygos bu
vo irgi atmestos. Jie reikalavo, 
kad Vakarų Vokietija “išsiva
duotų nuo 1955 metų sutarties, 
kuri Įjungė Vokietiją Į Nato są
jungą. Reikalavimų tarpe bu
vo: sumažinti 50% Vak. Vokie
tijos gynybos išlaidas, leisti veik
ti komunistų partijai, sustabdy-' 
ti propagandą prieš komunis
tus, atšaukti 11 federalinių Įsta
tymų, pakeisti du konstitucijos 
punktus ir tris Aukščiausiojo 
Teismo sprendimus.

Šitokie komunistų reikalavi
mai Bonos vyriausybės buvo at
mesti. Bona siūlo pradėti dery
bas be jokių sąlygų.

Siūlo suvaržyti
Jaunas, 20 metų, Pragos stu

dentas Jan Palachas susidegino 
Pragos sv. Vaclovo aikštėje per
nai, sausio 16 d., protestuoda
mas prieš sovietų okupaciją. Vė
liau buvo ir daugiau panašių su
sideginimų, tačiau jo buvo svar
biausias. Jis susidegino prie šv. 
Vaclovo, sėdinčio ant žirgo, pa
minklo. Po trijų dienų jis ligo
ninėje mirė. Jo laidotuvėse da
lyvavo apie pusė milijono čekos- 
lovakų.

Jau kelios dienos Vaclovo aik
štėje slankiojo civiliai apsirengę 
saugumiečiai. Tačiau jų nežiū
rėdami, gyventojai su 
paminklo kalną gėlių. Gėlėse pa
skendęs vakar buvo ir Palacho 
kapas Olsanskio kapinėse Pra
goję. šimtai žvakių nuo ketvir
tadienio vakaro degė prie Pala
cho kapo.

Pragos universiteto vadovybė 
įspėjo studentus savaitės pra
džioje nelankyti Palacho kapo, 
arba lankyti tik pavieniui, ne 

Studentu bendrabu
čiuose ir kavinėse visą savaitę 
buvo dalinami lapeliai, kurie pri
minė Palachho idėjas, ir jo mir
tį už laisvę. Jokie masiniai su
ėmimai nesuvaržys čekoslovakų 
tautos laisvės troškimo.

I gyventojų augimą [ n 
‘ NEW YORKAS. — Buvęs vi- 11kad gynybos išlaidos bus dar su

mažintos ir virš milijono ameri- | 
kiečių gali dėl to netekti darbų f 
kariuomenėje ir karo pramonė- « 
je. Nuo birželio mėn. kareivių 
skaičius sumažės 300 tūkstan
čių vyrų, sumažės į kariuomenę 
šaukiamų skaičiai. Prez. Johnso- 
no buvo numatyta ateinantiems 
metams gynybai išleisti 83 bili
jonus dolerių, tačiau tikimasi tą 
sumą sumažinti iki 72 bilijonų. 
Laird nurodė, kad Amerikos sau
gumas priklauso ne vien nuo ka
rinių jėgų. Infliacija, švietimas, 
sveikata ir šalpa irgi Įeina Į sau
gumo samprotj.

NEW YORKAS. — New Yor- 
ko žydams spaudžiant' ir meras 
Lindsay pasmerkė vyriausybės 
politiką Izraelio atžvilgiu. Jis 
pareiškė, kad Amerika negali pa
likti Izraelio vieno prieš jungti
nes arabų ir sovietų jėgas.

BRIUSELIS. — Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeyis pa
pasakojo Belgijoje, kad buvęs 
prezidentas de Gaulle 1964 me
tais pramatė prez. Nixonui di
delę politinę ateitį. De Gaulle 
pareiškęs prancūzų ambasado
riui Herve Alphand, kuris išsi
reiškė, kad Nixonas politikoje 
žuvęs: “Ne, ambasadoriau, tu 
klysti. Nixonas yra vyras su di
dele ateitimi”.

daus reikalų sekretorius Stewart 
Udall, kalbėdamas šeimų plana
vimo diskusijose, pareiškė, kad 
Amerikai reikia suvaržyti gy
ventojų augimą. Nors kai kas 
gali tokį pasiūlymą palaikyti ne- 
patriotiniu, — kalbėjo Udall, — 
yra nustatyta, kad tobulas gy
ventojų skaičius Amerikai būtų 
100 milijonų žmonių, šis skai
čius deja jau yra peržengtas. 
Per didelis gyventojų augimas 
atnešąs visus Amerikos rūpes
čius, jis sunaikinąs' aplinką ir 
patogaus gyvenimo sąlygas.

Kitas nenormalumas, kurį rei
kėtų pataisyti, Udall nuomone, 
tai bereikalingas ir beprasmis 

ŽENEVA. — Buvusios Biaf-įturtų ir atsargų sunaudojimas 
Amerikos visuomenėje.

Nors Amerikos gyventojai su-.

i

pr_2
PERKAME. PARDUODAME, MAI

GOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolų, visokeriopa st> 
drauda, veikia notariatas.

NORVILĄ
BEAL ESTATE AND BUILDERS
. 2658 WEST 59th STREET

PRospect 8-5454

....
Senosios Jeruzalės sienos Izraelio pastangomis sutvirtinamos, apylinkės apsodinamos parkais ir sodais.

Į

Darbininkainenori 
įmonės akcijų

PARYŽIUS. — Komunistų va-

Nigerijoj nesimato 
genocido veiksmų

VĖLIAUSIOS ŽINIOSDAŽYMAS
Pigiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baldus.
L RUDIS TeL CL 4-1050

GENERAL OFFICE — 
CLERICAL

Ability to perform a variety of cleri
cal duties. Good at figures a neces

sity, some typing helpful.
CALL 

944-5650 
WOODY JOENS

Valstybės departamentas 
piktai atmetė Egipto laikrašty
je paskelbtus kaltinimus Ame
rikai, kad ji sabotavusi arabų 
vadų konferenciją Maroke. Laik
raštis Įsidėjo ir dokumentą, ku
ri dabar valstybės departamento 
kalbėtojas pavadino falsifikatu 
ir forma ir turiniu.

Izraelio lėktuvai puolė Egip
to karinius taikinius 30 mylių 
nuo Kairo. Vienas lėktuvas nu
kritęs Egipte, lakūnas iššokęs su 
parašiutu.

Beiruto žiniomis, Egipte 
penki karininkai buvo pasmerk
ti mirti. Jie buvo atsakingi už 
radaro stotį, kurios įrengimus 
Izraelis helikopteriais išsivežė. 
Keliolika karininkų gavę mažes
nes bausmes, kiti — pašalinti iš 
kariuomenės.

Indonezija paskelbė, kad
ateinančiu metu rinkimuose ko
munistai negalės nei balsuoti, 
nei kandidatuoti Į parlamentą 
ar kitas valdžios viętas.

Maskvoje pasibaigė slap
tas Europos komunistų vadų pa
sitarimas apie “Europos saugu
mo klausimus”. Dalyvavę 28 
komunistų partiją sekretoriai.

Keli kiti kandidatai
‘"Tai nėra tikslu”, pastebėjo 

FWPCA komisionierius David 
Dominick Tribūnai. “Mr. Adam 
kus dabar dalyvauja
įstaigos treniruotės programo
je ir yra vienas iš kelių kandi
datų sritinio direktoriaus pos- minick atsakė: “jis turi plačias 
*U1 • bendras žinias

programas”.
Adamkus yra Lietuvoje gi

męs. Jis turi daug ryšių su tirš
tai lietuvių apgyventu 27 dist- 
riktu, kuriam anksčiau atsto
vavo Carl L. Klein, dabartinis 
vidaus departamento sekreto
riaus asistentas vandens koky
bei ir tvrimui.

džio. S200. Tel. HE 4-0109.

tui”. apie vandens

dovaujama Prancūzijos darbo fe
deracija atmetė vyriausybės pa
siūlymą suvalstybintos elektros 
pramonės darbininkams, nors 
dvi kitos darbo unijos sutartį 
priėmė. Valdžia pasiūlė, kad 
unija, norėdama pakeisti kon
traktą, turi pranešti iš anksto ir 
nestreikuoti bent tris mėnesius, 
per tą laiką bandant su darbda
viais, šiuo atveju, su valstybės 
Įmone, susitarti.

Komunistai tvirtina, kad vy
riausybė bando panaikinti klasių 
skirtumus ir varžo darbininkus. 
Jiems nepriimtinas ir valdžios 
pasiūlymas priimti kitos vals
tybinės Įmonės. Renault auto
mobilių bendrovės, akcijas. Val
džia, norėdama padaryti darbi
ninkus akcininkais, dalina akci
jas pagal senjorystę ir pagal 
darbininko pareigų svarbumą. 
Unijos tvirtina, kad toks darbi
ninkų skirstymas juos skaldo. 
Vieni turi akcijų daugiau, kiti 
mažiau. Unijos reikalauja dau
giau pinigu, o ne akcijų. Nuo 
sausio 2 d. Renault darbinĮnkai 
turi gauti ketvirtadalį visų ak
cijų. Patirtis parodė, kad dar
bininkai tas akcijas greit par
duoda ir vėl lieka ne daliniais 
savininkais, bet tik samdiniais. 
Taip yra buvę ir Vokietijoje su 
Volkswagen© bendrovės akcijo
mis.

ros valstybės galva gen. Oj ukwu 
paskelbė Šveicarijoje išsamų 
pareiškimą, kuriame sako, kad daro tik 6% pasaulio gyventojų.

Šimkus Real Estate
NOTĄHY, INCOME TAX SERVICE 

4259 ^MAPLEWOOD AVENUE

TeL CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausią nuo 
savybią pirkimas - pardavimai. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairūs kitokį hlaD- 
kal Darbo vaL: Kasdien 9—3 ir 5—8

I Dideli planai 
Sibiro žibalui

MASKVA. — Sovietų valdžia 
paskelbė planą Sibiro vakarinės 
dalies žemės turtams išvystyti. 
Didžiausias dėmesys kreipiamas 

' Į Sibire esančią naftą ir natū
ralias dujas, kurių produkcija 
šiuo metu siekia 20 milijonų to
nų per metus. Vyriausybės pro
grama sako,, kad iki 1975 metų 
gamyba Sibiro naftos laukuose 
turi pasiekti 120 milijonų tonų, 
© iki 1980 metų — 260 milijonų 
tonų.

Praėjusių metų visos Sovietų 
Sovietų Sąjungos naftos gamy
ba siekė 329 mil. tonų, taigi val
džios planas reikalauja beveik 
padvigubinti naftos gamybą.

Vakarų Sibire geologai naftą 
pirmą kartą pastebėjo 1960 me
tais netoli Shaim, Tjumino apy
gardoje. Nuo to laiko, per pa
skutini dešimtmetį buvo atida
ryta 40 žibalo laukų, 32 natū
ralių dujų laukai ir 4 gręžiniai, 
kur yra naftos ir dujų.

šis naftos atradimas žymiai 
pakeitė sovietų ekonomistų pla
nus. Dabar numatoma panau
doti Sibiro šaltinius naminiam 
suvartojimui, skiriant didesnę 
dalį Uralo ir Kaspijos jūros naf- 
,tos eksportui Į Europos šalis.

Sibiro nafta grupuojasi apie 
Obo upę Tjumino apygardoje. 
Tjumino miestas su 270,000 gy
ventojų ir Tomskas su 343,000 
gyv. turės daug prisidėti prie 
naujų žibalo šaltinių išnaudoji
mo. Tiesiami keliai,' geležinke
liai ir vamzdžių linijos. Geolo
gai apskaičiavo, kad tinkamai 
organizuojant, Sibiro naftos šal
tiniai gali duoti 500 mil. tonų 
per metus, tik prieš juos nau
dojant, reikia investuoti nema
žą sumą pinigų, statyti miestus, 
aerodromus ir jėgaines.

grupėmis
EXPERIENCED

S^nTCHBOARPjOPERATOR Nigerija ibus gyventojus nori , jie sunaudoja apie 35%-50% •V  • 2 - T 1 . . .... v • F . _ .0//n
Tr: TX.'.

Per annum 
ivlngs Investment bonus

Savings Insured to $20,000.

BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN ASSOCIATION

on
I

nuo I

s

4071 Archer Avė.. Chicago, Illinois 60632
t

Dar nesą apsis- 
pasakė Dominick, ar

Typing helpful.
Full time.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgę metų patyrimas-

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

1

"5”'

Adamkus treniruojasi 
sausio 5 dienos, pasakė Domi
nick, ir jis keliauja po kitas 
sritis krašte.
pręsta,
Adamkus bus paskirtas Chica- 
goje, jei bus išrinktas postui.

Chicagoje Adamkus buvo di
rektorius Lietuvių kasdieninės 
radijo stuc; os, kuri transliuo
ja per WXKT stoti lietuviškas 
programas. Margutis yra ne 
pelno organizacija.

Administruoja vasaros 
rezorta V*

Adamkus buvo

Call 379-8558

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
IR KITUS KRAiTUS

P. NEDZINSKAS, 4C65 Archer, 
Chicago, III. 80632. Tol. YA 7-5953

« ■-

U n išmarinti badu, todėl neįleidžia viso pasaulio nepakeičiamų gė-
Tr..______ y » .• _ _ f , . , -r . .- . .

TRUMPAI

SECRETARY
Girl Friday. Secretary to Sales
Manager. Typing and Shorthand* 

essential. Nr. North; Side. 
642-5924.

9-11 A. M.

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
\ Leonas Pronckus, Sav.

iai, sankabos, transmisijos —

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Na my Statyba Ir Remontas

šalpos siuntinių. Jis prašė visą rybių ir turtų. Jei amerikiečiai 
pasauli žiūrėti, kad Nigerija ne- nesuvaržys savo suvartojimo ir 
žudytų karą pralaimėjusių ibų. turtingumo, likusioji pasaulio 

Tarptautinė karininkų komi-dalis ims Amerikos nekęsti.
sija, sudaryta iš Kanados, Len

KNYGA - GERIAUSIA DOVANAJi.

1. Dr. K. Grinius, ATSįMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psl.

gėris.

Per vasarą
Bachunas vasarinio rezorto So
dus, Mich. rezidencinis inana- 

Jo profesija yra nepri
klausomas statybos inžinierius. 

“Jis turi retą patyrimą, kurs 
apima administracinį darbą ir 
managementą”, pasakė Domi- 

patenkintas,
yra inteligentiškas ir

Nuolatinis augimas ir žemės 
kijos, Švedijos, Britanijos at-i turtų eikvojimas sukelia : 
stovų, pareiškė, kad per penkių i kos teršimą, nes reikia vis nau- 
dienų inspekcinę kelionę nebu-

i
I aplin- Parlamento narys i non. *

komunistu šnipas
LONDONAS. — Britaniją su

krėtė žinia, kad parlamento na
rys William James Owen, kuris 
jau 14 metų parlamente atsto
vauja angliakasių rajoną Mor
peth, yra kaltinamas šnipinėji
mu nedraugiškai valstybei. Owe- 
nas yra ypatingai artimas Rytų 
Vokietijai ir vadovavo parla
mento komitetui, kurio tikslas 
buvo pagerinti su Rytine Vokie
tija ryšius.

Kaltinimai, matyt, yra rimti, 
nes teismas atsisakė paleisti 
Oweną už pinigini užstatą. Jis 
buvo suimtas ir laikomas ka
lėjime.

Owenas yra nemažai važinė
jęs po komunistines valstybes. 
Jis lankėsi Vengrijoje, Čekoslo
vakijoje, Rytinėje Vokietijoje ir, 
kaip britų žemės ūkio ir paukš
tininkystės komisijos narys, 
lankė 1966 metais Sov. Sąjun
ga. Owenas yra senas darbie- 
čių partijos narys, 68 metų am
žiaus, jo kaltinimai sako, kad 
jis perdavęs valstybės paslap
tis kitai valstybei.

I

vo pastebėta jokių genocido žen-J 
klų Biafros teritorijoje

Vakar prasidėjo Britanijos 
lėktuvų skridimai su maistu Į 
Nigeriją. Nigerijos valdžios pa
reigūnai vadina savo pareiški
muose pralaimėjusius biafrie- 
čius “broliais”. Valstybės galva 
Gowonas, priimdamas kapitulia
vimo pareiškimą iš Biafros šta
bo viršininko Effiongo, jį titu
lavo “pulkininko” laipsniu ir ap
sikabino, žadėdamas ‘ „ 
kaip broliai’’.

jų jėgainių; vis daugiau ener
gijos, daugiau pramonės, iš to 
kyla daugiau nešvarumų, dau
giau laužo ir šiukšlių, kurios pa-

■ darys gyvenimą neįmanomu,
: kalbėjo Stewart Udall.

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir pastatau senus vL 
j 
air-conditioning Į iaujūs ir genus na- 
mus. 
stogų rinąs (gutters).

Apskaičiavimai nemokamai.

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

TeL: VI 7-3447

Stabdž .
(Stand»tinės ir Automatinės) 

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

T»J.: PR 8-9533
.■     —r-    rwi i

są rfiiių namo apžildymo pečius ir

Įrengiu vandens boilerius i? 
L ' • Darbas atlie

kamas greit sąžiningai ir garantuotai 
Apskaičiavimai nemokamai.

Turiu leidimus dirbti mieste ir

O

— Antosė Baltramonaitienė, 
lietuviškos spaudos ir organi
zacijų rėmėja, praeitą rudenį 
buvo sėkmingai operuota. Il
gai skaudėjus! koja jau sustip
rėjusi ir sveika, šiomis dieno
mis ji turės pasimatyti su Dr. 
A. šabaniene, kad galėtų pa
daryti tokią pačią operaciją 
kitos kojos kaului.

— Lietuviu Tautinių Kapinių 
sklypų savininkų susirinkimas 
įvyks sausio 25 dieną lietuvių 
Auditorijoje. Jau pradėti siun
tinėti kvietimai sklypų savi
ninkams.

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

BAKER
DONUT MAN

Apply 
1838 W. LAWRENCE 

784-0793

įįį£

A. T V B R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimai ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublk 7-1941 
■EBBBESBBEBBSKSKX8K1

KNOXVILLE. — Tennessee 
universiteto studentai, nepaten
kinti nauju rektorium, sukėlė 
demonstracijas. Įsikišo polici
ja ir suėmė 20 studentų, penki 
buvo sužeisti.

SEOULAS. — 'Pietų Korėja 
oficialiai paneigė žinias, jog ko
rėjiečiai Vietname žudo civilius 
gyventojus. Tai esąs priešo pa
leistas gandas, kenkiąs P. Korė
jos prestižui'.

BEIRUTAS__ Lebanas palei
do, 26 m., prancūzą, kuris atskri 
do į Lebaną su pagrobtu Ame
rikos TWA lėktuvu. Jis apsisto
jo pas Lebano vidaus reikalų mi
nister}.

o Australai stiprina 
pakrančių gynybą 
CANBERRA. — Australija

C

“gyventi Pra^ėjo stiprinti savo vakarinio
i .. . 1____y Y? _ 1 . 1A. ABALL ROOFING 

Įkurta prieš 50 metų 
VISOKIUS STOGUS, .’Inas ir nute

kamuosius 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

'karnaxHtysm* xrAltni b>t

Natūralūsį pakraščio gynybą.
uostas Cockburn Sound yra pa
verčiamas karo laivyno baze, o 
I.earmonthe didinama aviacijos 

i bazė. Darbai šiose vietovėse pra
sidėjo 1966 metais, kai britai 
paskelbė savo nutarimą pasi
traukti iš Singapūro ir Malaizi- 

i jos.

A* & U INSURANCE & REALTY
A. LAURAITI S 

INCOME TAX 
4^45 So. ASHLAND AVE.

LA 3-1775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobllty draudimai.

REIKALINGAS INDŲ PLOVĖJAS DIE
NOS METU. Diamond Head Restau
rant. 3321 W. Columbus Hwy., arti 

79 ir Kedzie Ave.

j niek.
kad jis
labai kruopštus asmuo.”

Paklaustas, ką Adamkus ži
no apie vandens teršimą, Do-

Aš esu

Sumažins lėšas
$5.00
$3.00
$2.00

$12.00
S4.00

2. Juozas Liūdžius, RAŠlAI, 246 psl...................... .
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL
4. Liudas Mikšys,

TUVA. I
5. Juozas Kapačinskas," SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ...
6. J. Augustaitis, “

154 psl
7. Prof. V. Biržiška,’ SENŲJŲ LiETUVIšKŲ KNYGŲ

RIJA, du tomai. 207 ir 225 psl........... . ......... S2.00 ir S3.00
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!

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

154 psl.

, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE-
699 psl. ..... ........„....... . ..........

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl.
• ■ • t • v f • T p— k • f z* T 1

9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl.

ir darbai.

$1.50

$5.00
$2-00

iff
to

erdvės tyrimams
Naša

Lebane sudegino 
partizanų būstinę 
BEIRUTAS. Lebano val

džia uždraudė arabų partizanams 
laikyti savo Įstaigas ir bazes 
Hasbaya ir Nabaiiye miestuose, 
čia Įvyko gyventojų demonstra
cijos prieš partizanus. Hasbaya 
gyventojai puolė ir sudegino ara
bų partizanų bu tinę, nes par
tizanai ją Įsteigė prie miesto mo
kyklos. Miestelio gyventojai bi
jo, kad Izraelis, keršydamas par- 
tizana 
lą ir

Hasbaya gyventojai, kurių 
yra 60,000, pradėjo, kraustytis 
iš miesto, jie daugumoje yra 
graikų sentikių tikybos, druzai 
ir shia musulmonų sektos, kuri 
arabų karo prieš Izraelį per daug 
neremia. Jau a:iksčiau prieš 
partizanų veikla mieste buvo 
kelios demonstracijos.

WASHINGTONAS.
agentūros direktorius dr. Painei

BEAUTICIAN —
MALE OR FEMALE 

MUST HAVE FOLLOWING.
FULL TIME 

SALARY PLUS COMMISSION. 
2913% W. DEVON.

AM 2-7753

IP

Lietuvos Generalinis Kon
sulas Dr. Petras Daužvardis Jau
nimo Centre, 5620 So. Clare
mont Ave., Čikagoje sausio 25 
dieną, 12 valandą atidarys Lie
tuvių Jūrų Skautijos ruošiamą 
Klaipėdos Uosto Mugę. (Pr),

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

TeteL 434-4660

šiuo metu statybos darbai
Cockburn Sounde siekia 40 mi-

pranešė spaudos konferencijo-.

lijonų dolerių. Statomos užtva- 
■ ros povandeniniams laivams ir 
i tiltas, jungiąs Australijos že- 
Imyną su Garden sala.

Australijos dėmesys vakarų 
i pakraščiui sustiprėjo, kad Indi
jos vandenyne vis dažniau ėmė 
i lankytis sovietų karo laivai ir 
! šnipinėjimo laivai. Britanijos 
i jėgoms pasitraukus iš Singapu-

je, kad agentūros darbai bus 
ateityje apkarpyti dėl lėšų sto
kos ir teks atleisti iš darbo apie j 
50,000 darbininkų ir tarnauto-i 
jų, kurie dabar dirba erdvės 
agentūrai. Erdvės biudžeto su
mažinimas buvo reikalingas dėl 
didėjančios infliacijos ir jos pa
darinių, dėl Vietnamo karo, gy
nybos išlaidų ir vis didėjančių 
šalpos išlaidų.

•j 
J

I 
j 
I 
'i 
■i

I 
I
3 
1

Istorinis radinys
JERUZALĖ. — Izraelio ar

cheologai, kurie po 1967 m. ka
ro su arabais pradėjo daug ar
cheologinių kasinėjimų ir jau 
yra radę senoje Jeruzalėje svar
bių istorinių radinių, dabar pa
skelbė, kad rastas sugriautas ir 
sudegintas pastatas iš 70 metų.

Iš atkastų įrankių, indų ir 
akmeninių baldų mokslininkai 
sprendžia, kad name buvo sta
liaus dirbtuvė ir vaistinė ar kos
metikos krautuvė. Pastatas yra 
apie 600 jardų nuo sugriautos 
žydų šventyklos, kurios vakari- tumų tarp Pekino ir Maskvos 
nė siena yra žinoma Raudų šie- vadovybių, daug svarbesni esą 
nos vardu. Pastate rasti seno- teritoriniai ginčai. Kinija rei- 
vės žydų pinigai rodo, kad na- kalauja savo istorinių žemių, kū
mas sudegintas 70-siais metais.Irias dabar valdo Maskva.

■’v ■ --;

Karas yra galimas
WASHINGTONAS. — Vals

tybės departamente įvyko re
daktorių ir radijo stočių vedėjų 
konferencija su departamento 
pareigūnais. Vienas, kurio pa
vardė, kaip priimta, neskelbia
ma, kalbėdamas apie Kinijos- 
Sovietų Sąjungos santykius, pa
reiškė, kad karas tarp tų dvie
jų valstybių yra galimas, nors 
jos ir veda pasitarimus dėl ne
susipratimų pasienyje.

Neskaitant ideologinių skir-

W--Š
I IK J$6.00

$3.00
:-:3 NAMŲ PRIEŽIŪRAI 

reikalingas asmuo tris dienas savaitė- 
Pastovus darbas naujame name.

Sumokame transporta- 
Susikal-

I158 psl minkštais1 12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 
viršeliais $2.00, kietais ......

f 13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl...................
| 14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl......................
f 15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ........ ..
I 16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION
| 17. Petronėlė Orintaitė^ KĄ LAUMĖS LĖMĖ.
i 18. Kipras Bielinis,

310 psl. .. .......... . ................................. .
| 19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, ___ r„ 

angliškai. ......................... .......................
I 20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl 
f 21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. ..........

viršeliais S2.00, kietais ...

s

į
i
g

jį
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310 psl.
TERORO

236 psl...... .
IR VERGIJOS IMPERIJA.

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

.8

s

angliškai.
211 psl

$1.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

Jūratė Jakštytė vaidina pen
kiuose stulpuose Genės vaidme
nį. Pastatymas įvyksta Jauni
mo Centre sausio 17 ir 18 dieno
mis, bilietai gaunami Margi
niuose, 2511 W. 69 gatvė. (Pr).

ie.
šeimoje su 1 vaiku. 45 dol. savaitinis 
atlyginimas.
ciją Į Deerfield apylinkę.

bėti angliškai. 
Tel. 945-1788

SITUATION WANTED
Ieško Darbo

AMERICAN 
TRAVEL SERVICE

WALTER RASK, prezidentai
9727 So. WESTERN AVE.,

Chicago, III. 60643. Tai. 233-9737 
' ‘ ‘ " “ ’ * ’ , tran-

22. V. D. Sruogienė' LIETUVOS ISTORIJA, ’ 416 psl.’ .".

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

orderiu, šiuo adresu:

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, JANUARY 16, 1970
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Filmy aktorė Lauren Bacall repetuo-
ja naują Broadway muzikinį veikalą, 
kuriame jai teks dainuoti ir šokti.

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

šiame vestuvinius albumus.
AL'S CANDID PHOTOS 
2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 60632 

Paskambinkite 927-4288 ir papraiy- 
kite EDDIE BURBULYS 

......... .

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

gymo ar namų ruošos.
Tel. 847-1748

Pardavinėjame lėktuvą, laivą, 
kinią bilietus Ir paruošiame kelionių

Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtą porą mėnesią 

praleisti Lietuvoje pas gimines.

dokomentug | visus pasaulio kraštus, p— * ““ • “ -- —
nančiais metais norėtų pora mėnesiu

B

Uf Lt.jUJL-LL.U

NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

gali sugriauti mokyk- 
žeisti vaikus.

Meniškai paruo- RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS paski
ram asmeniui mažos šeimos bute Mar

quette Parko apylinkėje. 
TeL RE 7-6963

WVWJWWMW^MWWJV 

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS
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♦ Washingtone kalbama, kad 
prezidentas į Aukščiausią Teis
mą nori paskirti moterį teisėją.

vės žydų pinigai rodo, kad na- kalauja savo istorinių žemių, ku-

Iki 1975 metų NASA bandys j 
paleisti į erdves skriejančią sto
tį, kurioje vienu metu galės gy
venti ir dirbti apie 50 asmenų. 
Tos stoties dalys bus iškeltos at
skirai ir sustatytos 
Kiek suretintu tempu bus siun-1

erdvėje.

' ro, kuri Australija kartu su Nau
jąja Zelandija yra sutartimi pa- 
žadėjusios ginti, Australijos že
myne esą karo laivų uostai taps 
reikšmingi tos pasaulio dalies 

| gynybai.

? . ..... A;
■>:

WASHINGTONAS. — Ameri
cans for Democratic Action or
ganizacija reikalauja, kad JAV 
gynybos biudžetas siektų tik 60 
bilijonų dol. siūlo valdžiai ga
rantuoti darbą visiems, kurie 
nori dirbti, nežiūrint amžiaus ir 
siūlo mokėti garantuotą metinę 
algą, nemažesnę, kaip 5,500, ke
turių asmenų šeimai, jei ji ne
sugeba dirbti.

Naujoje Zelandijoje jaunasčiami į Mėnulį Apollo erdvėlai
viai, kurie skris ne kas ketuj vyras buvo uždarytas į beprot- 
rius mėnesius, kaip anksčiau bu-'namj sveikatai ištirti. Jis žadėjo 
vo planuota, bet kas šešis.

l

nušauti viceprezidentą Agnew.

♦ Baltieji Rūmai skelbia, kad 
prezidentas Nixonas turės sau
sio 26 d. spaudos konferenciją.



DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
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l.vavo 12 komiteto narių, tad 
tik vieno tetrūko. Pirmininkas

Roma Mastienė dainous 
LF baliuje

nutarė

lor

<ieoe; tš kairės stov

‘d)2L II

- jjr-V.

47 and
i

įsijungė i pilkąją kasdienybe.

tą 150.000 dolerių ir minimą die-

CA

į pastatymo aikš

i

ir jų vertė visais atžvil-

_ -iro.

on 
investmem 

account

KO 
dsr z^e^sūėiau s

MIAMI BEACH, 41, FLORIDA 
BLOKAS NUO PAJŪRIO 

Sophie ir Bernice We lieka

< mokama vieny 
reefy certrH- 

eatams. Mažiau
sia S5,000 
ar daugiau

Lietuviu namu padėtis 
dar pagerės

If kažką 
rapštant,

:e i

kuo oau-
tautiečių į Lietuvių namus

prie 
pri-

* tu vietovių lietuviai. A*. Katkus, 
ir po jo keli kiti kalbėtojai, LB ‘ 

lai prašė, kad jie, į 
tinio solidarumo' 

šimti-;

‘ me žodyje pr~ 
ku

ruošdamas su visais komiteto 
iu ir kelius 
feraves, da-

*OKAME NUO METŲ SPALiO 1 OIL-HOS 
STnitfa; prieš jotnesn- -5 c duoda dividendu? ui •■•isa mei-t-s, 

D-v«tiend«i mekjmi saosio ir liepos 31 d 
Prašome epTankyti p^uįi mūsų lama.

VAiANuOS. Pirmai ir ketvirt. 9:1* ryto — &.3C vakaro, Antrad. u 
oeaktadieiM 9.00 ryu* — 5rOG vasara. ^eš’adienrai* 
SrOO ryto — 12:00 dieaas Trečiadieniais »jžd^rvta

S PiETKifcWrCZ

Rockwell ?reet Tel. LAfayette 3-1083
VFM 'KAMAI VIETA ^HTOMOBIUAMS

Romiai prašneko sv 
Argentinos p. -Jonas R

l liu pakartoti maždaug tą patį, < 
i ką jau rašiau kitam laikraščiui.

Buvo linksma, smagu, nes puo
tavome tarp savųjų. Kiek man ,

būvių metai sudarę garantuota} 
saugumo sistemą) Lietuvių na- . 
mai 
dieni

Krašto iš kaires sėdi: Vincas Tamošiūnas, Bro-
Tatarunas, Kazys špakauskas.__ Ta pačia tvarka ste i: Juozas Avgaitis, Petras B Būdžius, Alfonsas Žiedas. :

t Nuotrauka: K. Sragausko ir E. Vasiliausko • :

pasitaikė labai

bausio II Lietuvių namuose
Lietuvių Fondo Detroi

to vajaus komiteto posėdis te- ninkas. Vienas is 
užtruko vos 43 minutes, f^t bu- kai m ir nušvies Li 
v*) psrts kons^nrirtyviaurias pa-- -fy tftdJSL

’ e ixiie trogramą 
tė Loma Vilčinskai

Alvydas Vasaitis.
ŠIjos menininkus ir 
programą parasy 
V. I^abai dliug

tvodama vis Detroit

.DĖJIMAS

BOKI ♦

lause: a a, vyre, gi 
čia veiki T*
Epelis: ~Pons kiemsargi, ar 
ikėsi man ar ne, bet štai ra

dau pamestą raktą ir išbandau 
duryse, ieškodamas to namo, 
kur galėčiau tą raktą atiduoti!

Jai

vasario 22 d_ sekmadienį- T

B Detroito apylin- į
i čia buvo;

aus k-io nariai. Prie stalų į tautą Kutk

■ells. o dar arti dešimties juos! klubo pirm. dr. Vytautą Milerį. I Gaižutis.
-ptarnavo. Į V. Katkus, vaišėms Įpusėjus, Į buvo iki pary

Susirinkusias sveikino ir pie-l 
ra programai vadovavo LB De- I Latuyų Foa-
trait, r* pirm. Jonas Gaiio-I? *> Ubtas ir Į

Tz -*w - - * planus atečia:. bet taipgi per-itis. Kaip ypatingus svečius jis , j.. . v
pristatė viešnia iš Lietuvos, po- T. met^ U 
nia Marijona šimanauskiene. 1 Du<d^ pa«:rstymo aktą. Dė
mėti iš Argentinos Joną Rama- Witieeiai risuomemmnKai,. tur-. 

____________ t --,-1 o’1- patys pirmieji širmojo, nausaa. Dloco rHrmimnxa Kazy Į, . ? , • . . , , . ,kaip 34 tūkstančiai dolerių bu
vo išdalinti Įvairiausiems kultū
riniams T-pi-Vamc. Anie tai - , , -- ... i- - r, . ■ niekas neturėjo dideliu nei ma-1 greit sužinos, oer snauda. ir ki- . >s u. nemalonumų ir naujuose me- .

CCS

>g labai sun- 
arėjusiems 

-4 doL xaut. 
darumo, irokesck).

Apvaizdos parapijai 
reikės pinfgy

Kai šios eilutės pasieks skai
tytoją, jau bus po visuotino 
Diev. Apvaizdos parapiečių susi
rinkimo

Priedo” centro statymo komitetas 
siems parapieciams parašė

paruostus automobilių
papuošti ženkliukus-

aioeio \ a-

CRANE SAVINGS and Loan Aswriatien

r rtn

UNicn 6-9206

kaip vykdyti vajų.

ir skaitomas
POXTLO LAURINAVIČLAUS 404 puslapių romanas

end Loan Association I

Į BO:
do

• čir

I

ns: 
tai

John PakeL Si\ President and Chairman of

6245 SO. WESTERN AVE

ykas nupasakojo apie 
:os lietuviu būkle, anie — - A.

Xnygefiv
«s*r*nv

SUOB0. 
kas trys nx

ŠTAI NARIAMS

• Vacation Ciub

Htxne Mortgage Loans

• Christmas Club
• Insured Family Savings

išduotam:

Pt

00

■

fi

Nuošimčiai prisfca i* c 
k*s diena, išmokami kas 

ėnesiai.

TEIKIAMAS MŪSŲ PH.

♦ Notary Senuti

your orcanrz'd meeting 
• Cash cheeks and pay all

money prefer checks.

• Save-by-M>»< Khs
• T~*rrMer$ Checks
• Safe DeposH Boxes

t

U>e Boarv

TH. GR 6 - 7575 I
Von 12 P M 8 P- M-, Tues. 9 to 4. Th urs and Fn. 9 to a Saturday 9 *o t2 3o

Dr. Aleksas Zotovas pirmas su
žinojo. kad už poros blokų, va-f 
karinėje Michigano gatvės pu-

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — -S3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
\os kraštas, miestiečiu, kaimiečiu ir dvasiškiu išgyvenimaiI Aleksa Zotova.i

ilk) kts važiuos i Čikagą sėje vienos ligoninės vadovybė

čiais apstatyto ploto ir iki 1975 
metų pastatys didele naują ligo-

•i etiniais, apie kultū- 
-a iškas ir pramogas, 
d mes. JAV lietuviai 

-timi jis yra sužavė- 
mirštume tenykščiu 
ir jiems visaip padė- 
-ė. kad ir Lietuvių 

paremtų.

rono vaicyoa yra gerame Kė
dė. kad jos sąstate dirbą apy- 
auniai ir visai jauni žmonės 
Ta pilni e:.:uziazmo. Taipgi no- 

iog Detroite šiais me
ric Fondo vajus ge- 
kj pasistūmė, nes ir 
jjų entuziazmas yra

Ir čia N. Metai gražiai 
sutikti

dienrašty

Antrasis

mačiau šiame
apie N. Metų 
z amuose.

su T ikinąs buvo Mercy
j kolegijos pokylių salėje — East | 
Ballroom. Rengė LB Detroito t 

i apylinkė. Susirinko apie 2501

pažadėjo man duoti smulkesnių 
informacijų, tad skaitytojui vė
liau plačiau paaiškinsiu.

Ši sekmadienį mines 
Klaipėdos atvadavimą
Po 700 metu vokiškos yergi-

tas buvo atvaduotas 1923 metu 
sausio 15 dieną. Taigi, šią sa
vaitę sukako 47-ri metai, kaip

Lietuva. Visur laisvajame pa
saulyje. kur tik yra lietuviu di
desni telkiniai. Klaipėdos išlais
vinimo diena bus pagarbiai iš
kilmingai paminėta.

Detroito minėjimas Įvyksta šį 
sekmadieni sausio 18 dieną. Ji 
rengia šauliai: Stasio Butkaus 
kuopa ir jūrų šauliu “Švyturio" 
kuopa. Minėjimas prasidės 10:30 
vai. pamaldomis šv. Antano baž
nyčioje. kur dalyvaus ir kitu or
ganizacijų atstovai su vėliavo
mis. Paskui minėjimo iškilmės

dideli apskriti stalai, minkš-1 atvadavimo tema paskaitą. Jie-

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome^siųsti čeki arba Money Orderi tokiu adresu:

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

PASSBOOK SAVUOS

$20.000

MAUJtENOS, CHICAGO t, IL^ — SATURDAY

MnvrwM
QtWFTERir

PHONE: ŽS4-447S

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. 
If you’re interested, come to SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60G32

Ag>dravsfa Hri
$1,000



Jiviuviy aHJDQS vaaOVeų IiUwJ- 
lę , kur paneigiau keletą J. Vai
čiūno nepagrįstų kaltinimų. Ne
nustebau pamatęs ir J. Vaičiū
no atsakymą “Rūtelė ir Tolimes
nės Išvados”, kuriame jau be
veik nieko nekalbama apie pačią 
“Rūtelę”, o didelė dalis rašinio 
nukreipiama prieš mane ir tė
vynės išdavikų bei gero lietuvio 
sąvokų ryškinimo.

Negalėdamas su J. Vaičiūnu 
kalbėti jo paties iškelta tema 
apie vadovėlio “Rūtelės” tinka
mumą, turiu atsiliepti klausi
mais, liečiančiais mano asme
ninį, o taip pat ir tais, kuriuos 
jis prijungia prie lietuviško va
dovėlio pasmerkimo.

Savo atsakyme, dvigubai il
gesniame už mano rašinį, jis 
mano vardą kartoja jau 30 kar
tų. J. V. sako, kad tai nebūsiąs 
joks atsakymas, nes nesą į ką 
atsakyti. Bet didžiuojasi gau
siais atsiliepimais į jo iškeltą 
klausimą, mano rašinio proga, 
kuris taip pat prisidėjęs prie 
jam nenupelnytos reklamos už- 
pelnymo.. Tai tik pora J. V. 
charakteringų samprotavimų, 
kuriuo keliu jis prieina prie jam 
skirtingai tipingų, išvadų.

Neatsakinėsiu į J. V. tiesio
giniai man iškeltus klausimus, 
kurie nekeliami tam, kad į juos

kyklose pasitaikančiais ir net po
licijos įsikišimo reikalaujančiais 
pavyzdžiais, kad mano susmul
kėjimas leidžia suabejoti iš viso 
net mano kaip lietuvio vardu. Iš
sigandęs tokių kaltinimų, aš dar 
kartą turėjau perskaityti savo 
rašinį ir vis dėlto ten nieko pa
našaus nesuradęs nusiraminau.

Kad paryškinęs dar labiau ma
no neigiamas savybes, J. V. duo
da kaip priešingybę man savo 
paties charakterio teigiamus pri
valumus. Kad jis yra lankęs 
garsiąją Marijampolės gimna
ziją, iš kurios išėję mūsų didieji 
žmonės: Grinius, Jablonskis, 
Kriaučiūnas... Kad jis ten bu
vo mokomas eiti vydūniškuoju 
keliu, “iš praeities tava sūnūs 
te stiprybę semia”, — argi tai 
vydūniško kelio gairės?! Kad 
jis pasirinkęs mūsų tautai ne
mirštamo kunigo Strazdelio ke
lią, o ne kaip A. Vainius, atseit, 
tėvynės išdavikų gynimą. Kad 
jis buvo mokomas Kristaus žo
džių: “būkite tobuli, kaip mano 
Tėvas yra tobulas ir atmetąs 
mano primintąjį: “neteiskime,

Praėjusios savaitės šalčiuose atidengti automobiliai nebuvo labai 
tinkama susisiekimo priemonė, kaip matosi iš šio Denver, Colo

rado automobilisti.

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
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kad patys nebūtume teisiami”, 
kuriuo vadovaujasi tik A. V. Ne
prisiima mano patarimo žiūrėti 
į savo bendrus ne tobulojo, bet 
paprasto mirtingojo akimis, ko 
jis, J. V., nebuvo lietuviškose 
mokyklose mokomas.

Labai gerai; jei kuris žmo
gus, kaip ir J. V., turi norą bū
ti geru, ar net pranašesniu už 
kitus. Bet,čia viena, mūsų rašti
joj veik neaptinkama, savybė 
ryškiai metasi Į mūsų akis, kai 
rašantysis save pristato tuo ge
ruoju pavyzdžiu, kad galėtų pir
štu parodyti koks blogas yra ki
tas. Liaudyje turime šiam at
vejui tinkamą išsireiškimą, ku
rį, aš manau, visi žinome. Jo čia 
nekartodamas ir netaikydamas 
J. Vaičiūnui, vis tiek noriu su
abejoti jo čia iškeltų savo paties 
savybių objektyvumu.

Pirmiausia, nežiūrint kokią 
mokslo ištaigą asmuo yra bai
gęs ar lankęs, jos garbingas var
das nesuteikia baigusiajam au-

taus žodžius; “būkite tobuli kaip 
ir mano dangiškasis Tėvas yra 
tobulas”, bet jis neturi užmiršti,, 
kad šie žodžiai labiausiai buvo 
pasisavinti ano meto farizėjų, 
kurie save laikė tobulais, mal
dyklas paversdami biznio vieto
vėmis ir save pristatydami hi- 
piškam pavidale pavyzdžiu vi
siems mirtingiesiems; kad vel
nių atsiradimo biblijinę istorija 
prasideda su geraisiais ange

lais, kurie prisitaikę sau J. Vai
čiūno pasirinktus Kristaus žo
džius, pasikėlė į puikybę ir pri- 
silygino net pačiam Dievui.

Atkreipiau dėmėsi Į šias pa
stabas, norėdamas parodyti J. 
V. siaurų dimensijų galvojimo 
kelią, kurio eigoje aš tapau at
rastas beveik kaip tautos išda
vikus, o J. V. save prisistato, 
atrodo, gerokai kuklindamasis, 
tik geru lietuviu. Tolimesnių iš
vadų čia nedarysiu, tegul jas 
pasidarys pats skaitytojas.

Toliau savo rašinyje J. V. pa-

Muziko 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.

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

tomatiškai garbės paveldėjimo 
imunitetą. Nereiktų J. V. per 
daug didžiuotis dar mokymosi 
Marijampolės gimnazijoje, nes 
ją lankė ne tik mūsų didieji žmo
nės, bet iš jos išėjo ir Kapsukas 
Mickevičius bei kiti mūsų tau
tai garbės nesuteikia asmenys. 
Antra, gerai, kad J. V. sakosi 
pasirinkęs Strazdelio gyvenimo 
kelią, bet jis turi neužmiršti, 
kad ir L Gira buvo pradėjęs ne 
nuo blogesnio kelio pasirinkimo, 
kuris prasidėjo kunigų semina
rijoje, Krikščionių demokratų 

partijoje ir kitur, bet pasibaigė 
koloboravimu su komunistais. 
Gerai, kad J. V. pasirinko Kris-

~ j ::: ano apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

TAUPYMO KNYGELIŲ 

SĄSKAITOMS

MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000 

AR DIDESNIEMS CERT1FIKATAMS

SAVINGS* LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tek HA 1-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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.

grindiniu klausimu kelia vals
tybės bei tautos išdavikų pro
blemą. Pažiūrėkime į šį rei
kalą truputį iš toliau.

Pirmos komunistų okupacijos 
metu, kaip žinome, viena mūsų 
tautiniu mažumu dalis su nema
žu skaičiumi pačių lietuvių nu
ėjo bendradarbiauti su okupan
tu. šio kiekio gyventojų dar ne
pakakus, okupantas planingai 
stengėsi nustatyti vieną tautos 
dalį prieš kitą, kad jų okupaci
niai ir kolonizaciniai planai bū
tų lengviau įgyvendinami. Pa- 
tekus kraštui į vokiečių ran
kas, jau kita mūsų tautinių ma
žumų dalis, o taip pat nemaža ir 
pačių lietuvių grupė, perėjo vi- 
siškon naujai atėjusio okupan
to valion. Pamatėme, kad oku
pacijų bėgyje gyventojų pa
pirkinėjimai, kerštai, išdavinė
jimai vienas kito okupantui pa
sidarė tinkama priemone mūsų 
tautos planingam naikinimui. 
Vieno lietuvio pastatymas prieš 
kitą buvo ir yra tinkamiausia 
priemone siekiant tautos grei
tesnio nukraujavimo. Dėl to 
šiandien stovime prieš klausi
mą: ar mes pasiduosime mūsų 
tautos priešų interesams ir šok
sime kraujo keršto siekiantį ka
ro šokį jau čia ieškodami tautos 
išdavikų savo tarpe, pasirinkda
mi Afrikos juodukų apsivalymo 
kelią, kai viena jų gentis trokš
ta išnaikinti kitą, ar pasirinksi
me civilizuoto vakarų, pasaulio 
tautų priimtą teisingumui su
rasti būdą, kai valstybės ir tau
tos išdavikai yra atrenkami tei
singumo organų ir jie pagal sa
vo darbus yra nubaudžiami, ši
tokį kelią aš taikau ne tik Ku
bilinsko, bet ir kiekvieno kito 
mūsų tautai nusikaltusio as
mens atvejui, čia pakartotinai 
turiu pabrėžti, kad aš ir anksty- 
vesniame savo rašinyje Kubi
linsko niekada nemėginau tei
sinti, kaip kad J. V. man prime
ta, lygiai kaip kad aš nesijau
čiu esąs kompetentingu būti jo 
teisėju.

Kalbėkime pavyzdžiais. Skulp
torius V. Grybas, pasikeitus oku
pacijoms, 1941 metais tik dėka 
savo pačių žmonių įskundimo

jei ne vienam, tai kitam niusŲ 
tautos pražūties laukiančiam 
okupantui nemažą patarnavimą j 
savo pačią rankomis. Alan ne- į 
seniai primesto J. V. apkaltini
mo — ginant tautos išdavikus, 
tam tikrose sąlygose būtų pil-Į 
nai pakakę man pavirsti kon- • 
centracijos krematoriumo kami-, 
no dūmais, žinoma, būtų bu
vę vienu nepatikimu lietuviu i 
mažiau, bet J. Vaičiūnas būtų ] 
įgijęs vieno iš okupantų akyse * 
didesnio pasitikėjimo! Tokį tail 
žaidimą vedame būdami 3 mi-Į 
lijonų tauta, kai tuo tarpu po
karinė 60-ties milijonų Vakarų 
Vokietija tik aliantų verčiama 
ieškojo ir labai nedaug surado 
tautos išdavikų, šiuo atveju jun
giamų su karo nusikaltėliais. 
Tai parodė jų vestos negausios 
parodinės bylos.

Kita versija krašto išdavimo. 
Kai mes su J. Vaičiūnu apleido
me tėvynę, žinojome jau apie 
didelę dalį jaunų lietuvių, pasi
rinkusių kovos, o vėliau ir parti
zano kelią, pasipriešinant oku
pantui. Mes su J. V. apleisdami 
savo kraštą pasirinkome tikres
nį ir neabejotinai saugesni ke
lią, kurį, jei jau nevadinti gar
daus valgio, tai tikrai galime 
vadinti garantuotesnio valgio 
šaukšto keliu. Dėl to prieš tuos 
lietuvius, kurie kovojo okupan
to užnugaryje ir žuvo miškuose 
aš jaučiu nešąs krašto išdavimo 
atsakomybės didelę dalį. Neži
nau, ar J. V. šitokią atsakomybę 
taip pat jaučia. O gal jo ieškoji
mas tautos išdavikų ten pasili
kusių tarpe jam leidžia lengviau 
su savo sąžine susitaikyti ir jos 
■balsą lengviau pritildyti.

Tų keliasdešimtis tūkstan
čių su okupantu kovojusių ir 
žuvusių jaunų lietuvių eilėse 
rasime patį gražiausią Laisvoje 
Tėvynėje užaugusį Lietuvos at
žalyną. žinome, kad jie kovos 
už tėvynę nebūtų atsisakę bet 
kokiose sąlygose ir bet kuriuo 
laiku, kaip jie jos neatsisakė 
pačiose beviltiškiausiose, savi
žudiškose aplinkybėse. Kieno 
jiems buvo primestos, arba kie
no jie buvo išduoti.pačipms žiau
riausioms ir jiems nepalankiau
sioms kovos sąlygoms?! Jei čia 
dar per anksti atsakyti į šį klau
simą, tai teatsako tie, kurie nu
mato ruošti mūsų tautos istori
nius metmenis, jei jiems laikas 
ir ant akių vis dar gausiai nu
sėdančios dulkės- leis įžiūrėti gy
venimo išvagotus įvykius. Vie
nok išdavimo kaltininku ir čia 
neteks ieškoti ten pasilikusiųjų 
tarpe. O kas tokį pomėgį turi,

kampe, sau leisdami ieškoti va-

CO urusKomu tarpe ir
ivikų! Taigi, ko vertas triukŠ- 

kėlimas Kubilinsko atveju, 
nedrįstame kelti išdavimo

i lemos, liečiančios keliasde-
(Aufceita į 5 psl.)

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYMUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams

SLA — didžiausia lietuviy fraternahnė organizacija — duoda gyvy 
bas apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUS1VIŠ 
N1JIMAS neieško pelno, o. teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau tun daugiau, kaip tris su puse milijono dolerip kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdrauda; nuo $100.00 
iki $10,000.00.

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

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

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
nims, rekomenduojama lietuviško KLUBŲ ir draugiįy na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

nes 
nie-

VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ
4640 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Tel. YArds 7-1272

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs būsite patenkinti, 
mūsų siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pritaikins ir 
ko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniuku aprangos gaunamos, įskaitant stambius (husky).

Atdara vakarais: pirmad. ir ketvirtad., o kitomis dienomis iki 
6-tos vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
HARRY SEIGAN kviečia visus vyrus ir jaunuolius atvykti ir įsiti
kinti, koks didžiulis yra pasirinkimas rūbų rudens ir žiemos sezo
nui, geriausiu firmų, kaip Groshire, Botany "500", Phoenix ir kit. 
naujausios mados.

KĄ TIK GAUTA IŠ ITALUOS KOSTIU1MŲ, MARŠKINIŲ
IR KITOKIOS APRANGOS.

Standard Federal pays 574% 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 10tIr earn from the 1st

Stvfnęe tnd Le*w» of CNoge ~

Aistti evir $141300/^00.00 • Sorptat cvt? $12.400.000.00 (more than twice the leral requirement*)
Federal Charter • Fedenl

4192 Arcber Avenue at Sacrtmento * Chicago,IlHnoli 60632 ■ VI7-1140
HOURS: Maa, Tbun. 8 AM-» PM » Tmm, Fri. > AM.-4 PM • 8M. S AM«U Nooo • WkL-No TttraascM
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1739 So. Halsted Street, Chicapo, Hi. 60608. Telephone HA 1^100

SECOND • CLASS POSTAGE ]

Subscription Rfttos:
In Chicago $18.00 per year, $10.00 per 
six month. $5.50 per 3 months. In 
other USA localities $16. per year. 
$8.50 per six months. $4.50 per 
three months; Canada $18.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

I trims mėnesiams —r $4.50
vienam mėnesiui $1JX)

Kanadoje: 
metams_____________  $18.00
pusei metų _____________ $10.00
vienam mėnesiui ______  $2.00

10 cents per copy, 10 c. on Saturday Užsieniuose:
metams _____ __ _____ _  $21.00
pusei metų _____________ $11.00
vienam menesiui _______ $2.50

Dienraščio kainos: —
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams .... ................   $18.00
pusei metų ...------.... ........... $10.00
trims mėnesiams ________ $5.50

Kitose JAV vietose:
vienam mėnesiui -------------- $2.00

metams ____  $16.00
pusei metų... ....... .............. $8.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

DVIDEŠIMT TŪKSTANČIU DOLERIŲ 
VARGSTANČIAM BROLIUI

—- Iš džiaugsmo pravirko 
įmano širdis, kai i rankas ėmiau 
Į daiktelį po daiktelio. Visur ma
čiau gyvą, jautrią, brolišką 

[jūsų širdį. Perduokite mano 
| neišpasakytą džiaugsmą vi* 
įsiems užjūrio, laisvėje gyve
nantiems geraširdžiams bro
liams ir seserims — taip rašo 
paliegusi motina, netekusi sa
vo dviejų sūnų, išbuvusi Sibi
ro tremtyje penkiolika metų. 
Ji gavo kuklų, geraširdžių lie
tuvių aukomis supirktą siun
tinėlį. Jos žodžiuose dėkingu
mas ir viltis. O mūsų tik ma
žytė nuoširdi dovanėlė.

Tai maž tč detalė iš didžio
sios Balfo veiklos. Baitas dvi- 

! dešimt perkelis metus džiugi
na nelair i ilguosius, šios di
džiosios organizacijos apimty
je šviesiu pragiedruliu sušvin
ta Chicago > lietuviai ir Chica- 
gos Balfo apskrities veikla.

Šių metų sausio mėn. 25 d. 
Gimimo šv. P. M. lietuvių pa
rapijos sal n, Marquette Par
ke, renka; lės dvigubai Balfo 
šventei. Tą dieną Chicagos 
apskr. Ballas užbaigia praėju
sių metų sėkmingą vajų ir 
drauge atšvęs Chicagos Balfo 
apskrities 25 metų veiklos su-

Po 47 metu
Su rimtimi pasidžiaugę lietuvių tautos dideliu istori

niu įvykiu 1923 metų sausio 15 diena, rimtai susikaupki
me ir pagalvokime kas per tuos 47 metus atsitiko. Kaip 
žydai prieš beveik du tūkstančius metų, išblaškyti po pla
čiąją Romos imperiją, maldingai rankas tiesė j rytus, 
kur saulė teka ir jų šventasis Jeruzalės miestas paliko 
griuvėsiais paverstas, visiškai taip pat mes kreipiame 
akis ir tiesiame rankas Į rytus, kur saulelė teka ir pali
ko vergijos pančiais apkalta mūsų tėvų žemė.

Nors istorijai tie 47 metai reiškia tik trumpą mo
mentą, bet kiek daug buvo tais metais visokių įvykių 
mūsų pavienių ir mūsų visos tautos gyvenime.

Kurie iš tų laikų dar yra gyvi ir tuose įvykiuose da
lyvavo, tiems gal toji istorinė sausio 15-ji atrodo visai 
neseniai buvusi. Tačiau šiandien ir brolių klaipėdiškių su 
broliais “didžlietuviais” atvaduotoji Klaipėda, ir pati 
Didžioji Lietuva, kaip mažalietuviai ją vadindavo, vėl 
yra nelaisvos bei planingai smaugiamos maskolių apsu
pime. Jos troškinamos paspartintos rusų kolonizacijos 
genocidu. Mes, kurie mirtiname pavojuje atsidūrusią 
tėvynę palikę pabėgome, savo gyvybes gelbėdami, ir pri
siekdami būti tėvynės “ambasadoriais” laisvajame pa
saulyje, šiandien tik bejėgiškai laužome rankas. 0 kiti 
jau ir rankų nebelaužome, nebeturėdami laiko, nes savi 
marškiniai pasidarė artimesni kūnui.

Gi rūpesčiams priežasčių turime metai iš metų ne
mažiau, o daugiau. Mūsų mielasis- Gintaro pajūris rusų 
bolševikų raudonarmiečių batų trypiamas, Klaipėdos 
miestas šiandien beveik tiek rusiškas, kiek prieš 47 metus
buvo vokiškas. Pamarių ir Užmarių žvejų valtis su isto
riškais vimpilais ir namie megztais tinklais pakeitė ru
siški kuteriai su burliokais žvejais, atkeltais nuo Balto
sios jūros ir Volgos upės. Tačiau, nors miestas ir uostas 
paspartintai rusinamas, bet pats kraštas tebesilaiko lie
tuviškas, nes burliokai į kolchozus eiti nemėgsta.

tuose, taip pat nesibaigia Klaipėda ii- Nemuno upe va
karuose. Kaip Rytų Lietuvos didelius plotus Sovietų Ru
sija okupavusi perleido gudams, taip Mažosios Lietuvos 
gryniausias, per 700 metų gražiausiai lietuviškomis iš
likusias dalis ta pati Sovietų Rsija okupavusi ir iš santar
vininkų gavusi leidimą iki taikos sutarties pasirašymo 
“pavaldyti”, šiandien skubiomis genocido priemonėmis 
gryniausia rusiška kolonija pavertė. Turėdama sovieti
nius belorusus kaimynais iš rytų, sovietų sąjungininkus, 
komunistinius lenkus iš pietų, jau beveik per pusę suru
sintus, taip pat rusų sovietų okupuotus ir pavergtus lat
vius iš šiaurės ir rusų nuo Uralo ir Baikalo tirštai kolo
nizuotą Mažąją Lietuvą, pati buvusioji Didžioji Lietuva 
iš visų pusių rusų apkramtyta ir “rusiškų” žemių apsup
ta, neturėdama jokio kontakto su Vakarais, yra pa
smerkta lėtai, kankinančiai mirčiai, raudono smauglio 
smaugiama.

Daug pavojų Lietuva patyrė ir pergyveno savo ilgoje 
herojiškoje istorijoje. Pergyvens ir šį pavojų, nors ir dar 
tiek priešo ruoštą ir planuotą.

Reikia žinoti, kad bolševikų pagimdytasis sovietiška
sis Frankenšteinas, kad ir baisiai didelis, bet visas stovi 
ant molio kojų, kurios tą raudonąją pabaisą beatlaikys 
nebeilgiau kaip iki 1984 metų, kaip teigia vienas drąsiau
sių rusų antikomunistų Andrei Aleksejevičius Amalrik’as 
savo Rusijoje parašytoje ir į Vakarus prašmugeliuotoje 
studijoje, pavadintoje “Sovietų Imperijos žlugimas”.

Pasak Amalriko, sukalkėjusi bolševikų biurokratija, 
nusilpusi jų inteligentija, apleistųjų masių neapykanta ir ’ 
neišvengiamas karas su Kinija yra tos keturios-fatališ-

jir sėkmingai Balfo apskr. iždi- 
Į niukas K. Čepaitis posėdyje tei- 
Įgė, kad ir šiais metais Chica- 
,gos lietuviai sudėjo apie 20,000 
dol aukų vargstančiam broliui, 
sesutei padėti.

Argi neknponuojanti suma? 
Ir tai kasmet ir tai per dvide 
šimt penkeris metus. Ir kita 
proga žvilgtelėsime, kiek iš vi
so Chicagos lietuviai per tą lai
kotarpį yra sudėję aukų. Ji bus 
stebėtinai graži.

Praėjusių metų Balfo vajų 
nuoširdžiai ir rūpestingai glo
bojo Midland Taup. Skol. ben
drovės prezidentas Frank Zo- 
gas. Jis, pradedant Balfo vajų, 
talkininkams ir Balfo rėmė
jams suruošė vaišes savo lėšo
mis. Tą patį pažadėjo ir užbaig- 
tuvių proga padaryti. Taigi 
Vajaus Globėjo nuoširdi auka 
žymia dalimi prisidėjo ir prie 
vajaus sėkmingumo.

Tenka konstatuoti, kad tal
kininkų — aukų rinkėjų skai
čius kasmet mažėja, darbas 
sunkėja, nors aukotojai, su la
bai mažomis išimtimis, dabar 
jau mielai laukia Balfo pasiun
tinio savo namuose. Taigi di
dis rūpestis ateičiai, kaip su
burti naujų jėgų aukų rinki
mui, kaip paspartinti ir patį 
vajaus darbą, kuris dabar dėl 
minėtų sąlygų gerokai užsitę
sia.

L’žbaigtuvėms suruošti ir 25 
metų Chicagos
veiklai atžymėti ruošiasi Balfo 
apskr. Valdyba ir speciali pa
rengimo 
dovauja 
Bružas.

Sausio
Skol. bendrovės patal- 
dalyvaujant vajaus glo- 

Frank Zogui, įvyko ren- 
komisijos posėdis, ku-

I Darbininkai savo pareigas at-| 
liko nuostabiai nuoširdžiai. 
Dosnūs Chicagos lietuviai iš Į 
savo namų neišvarė Balfo pa-: 
siuntinio, bet su meile ir gerai 
širdimi juos priėmė. To gra-j 
žaus sutartino darbo dėka, štai 
turime 20.000 dol. varge esan
čiam broliui ir sesutei padėti. 
Jų vardu jums, mieli Chicagos 
gerieji lietuviai, lietuviškas 
ačiū.

SOVIETŲ SĄJUNGOJ 
“BEDARBIŲ NĖRA”

Detroit News rašo, kaip leng
vai ir praktiškai komunistų 
valdžia išsprendžia nedarbo 
klausimą.

Pavyzdžiui toks Viktoras 
Krasinas," rusų ekonomistas, 
užsitraukė valdžios nemalonę. 
Valdžia pernai jį pašalino iš 
tarnybos tyrinėjimų srityje. 
Tuo būdu pilietis Viktoras 
Krasinas pasidarė bedarbis. Be
darbis yra skaitomas “parazi
tu” ir kaip toks nusikalsiantis 
prieš įstatymus. Tad Krasinas 
buvo suareštuotas ir išsiųstas į 
Sibirą, ir dėlto bedarbių nei 
nedarbo Sovietų Sąjungoje 
nėra.

Apskr. Balfo

komisiją, kuriai va- 
uolus Balfo vyras K.

mėn. 11 d. Midland

Betgi Lietuva Vilniumi ir Neries upe nesibaigia ry- tik savimi tesirūpinti.

kos priežastys, kurios varo Sovietų Sąjungą į Rusijos ca
rų kapus. i

Lietuva, tiek per amžius kentėjusi, ištvers ir šį geno
cidą, tik mes susirūpinkime daugiau savimi, kad nė valan
dai nepamirštume, kaip ir kodėl atsiradome laisvuose Va
karuose: ar kenčiančios Lietuvos ambasadoriais būti, ar

J. Pr.

Taup. 
pose, 
bėjui 
gimo
riame buvo aptarta pobūvio 
pobūdis, programa ir kiti rei-
kalai.

Menine dalimi rūpinasi O. 
Zailskienė. Meninę dalį atliks 
nuoširdus Balfo darbų rėmėjas 
sol. Algirdas Brazis, aktorius 
Julius Balutis ir jaunimo atsto
vai.

Komisijos nariai: F. Sereiči-

Republic Steel oro 
teršimas tebedidėja

Chicagos miesto oro švaros 
inspektoriai praneša, kad vie
na plieno gamybos įmonė Re
public Steel, esanti miesto pie
tinėje dalyje, ne tik nemažina 
oro teršimo, bet nuo 1963 metų 
dar 60 nuošimčių padidino. 
1963 metais ji išleido į orą 5,011 
tonų dulkių, o 1969 metais jau 
7,987 .

Kai kurie plieno fabrikai ter
šimą gerokai sumažinę. Pa
vyzdžiui U. S. Steel 1963 metais 
išmetė į orą dulkių 43,000 tonų, 
o 1969 metais jau tik 20,000 to
nų; Wisconsin Steel 1963 m. 
37,000 tonų, dabar tik 2,500; 
Interlake Steel 1963 m. 10,731, 
dabar tik 1,000 t.

Chicagos oro tcrsiKą
Susiorganizavusi Chicagos 

piliečių grupė savo 400 narių, 
pirmajame susirinkime nutarė 
^mokestį už elektrą nebemokė- 
s ti Commonwealth Edison kom
panijai betarpiškai, o dėti į 
t rus tą banke, kol komponija 
nesigriebs rimtų žygių oro ter
šimui sustabdyti, tai yra nebe
kūrensianti savo krosnių daug 
sieros dvidegio turinčiomis an
glimis.

“Commonwealth Edison yra 
atsakinga už du trečdalius sie
ros dvidegio ore, kurį mes kvė
puojame”, pasakė grupės pir
mininkas John Penn. “ši kom
panija savo gera valia nesiliaus 
teršusi mūsų orą, mes turime 
ją priversti”, pasakė alderma- 
nas William Singer.

Kuriasi lietuviška šeima
1970 m. vasario 7 d. Mar

quette Parko bažnyčioje bus 
sutuokti Vida Orintaitė ir Ge
diminas Kaulėnas..

Sutuoktuvių apeigas atliks 
vyskupas Vincentas Brizgys. 
Abu jaunieji yra patriotų šei
mų nariai . Vida Orintaitė yra 
a. a. Adelės Brizgytės-Orintie- 
nės, buv. mokytojos ir policijos 
viršininko Antano Orinto duk
tė.

Jaunasis Gediminas Kaulė
nas yra sūnus žinomų patriotų, 
Stefanijos ir Algirdo Kaulėnų. 
Motina mokytoja, gi miręs A. 
Kaulėnas buvo žinomas žurna
listas ir teisininkas Lietuvoje. 
Tenka linkėti jaunajai lietuvių 
porai laimingo gyvenimo ir ne
apleisti Lietuvos reikalų kovo
je už tėvynės laisvę.

Jonas Talalas

Švarius automobilius 
gamins nuo 1980 metų
General Motors prezidentas 

Edward Cole pareiškė, kad 
apie 1980 metus bus gaminami 
automobiliai, kurie beveik ne
beterš oro, tačiau pasilaikys 
dabartinius motorus. HEW 
(sveikatos, švietimo ir gerovės) 
departamentas ruošiąs stan
dartus, kuriais iki 1975 metų 
gazolino degime turėsią būti 
pašalinta 95% angliavandenių, 
85% anglies viendegio ir 75% 
azoto. Iki 1980 metų teršalų 
nuošimtis turėsiąs būti dar la
biau sumažintas.

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS
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Netrukus po to, į įvykio vietą iš Kara
liaučiaus buvo iškviestas universiteto geo
logijos profesorius, kuris, ištyręs visas 
apystovas, priėjo išvados, jog ežero dugno 
dumble buvo susirinkusios didelės metano 
arba pelkių dujų masės, kurios sprogda
mos išnešė į padanges ežerėlio vandenis, 
dugno dumblą ir žemes. Sprogimo metu į 
purvo masę sumaišyti elementai krisdami 
atgal pripildė ežerėlį dumblo koše ir tik su 
laiku, nuosėdoms nugrimzdus i dugną, 
vanduo ir vėl prasiskaidrino.

Tą rudenį, važiuojant traukiniu gele
žinkelio tiltu, juosiančiu Blindės upelio 
slėnį, pro vagono langą matėsi tas pats 
ežerėlis, vėl žėruojantis saulutės spindulių 
atšvaistoje savo skaidriu vandenėliu ir ke
leivis nė nepatikėtų, jog čia aprašyta isto
rija buvo tikrai įvykusi.

KRISTIJONO DONELAIČIO ŽEMĖ
šitame krašte išaugo ir visą savo gyve

nimą darbavosi žymusis Mažosios Lietuvos 
poetas Kristijonas Donelaitis, klasikinės 
poemos “Metai" autorius. Jo senelis, kilęs 
iš Didžiųjų Baičių kaimo, Gumbinės ap
skrity, 16<S3 metais kaimyninėje Užbaliu 
girioje pirko su dviem kaimynais šalutinių 
žemių dvi daubas ir čia įkūrė Lazdynėlių 
kaimą, apie 5 km. į rytus nuo Gumbinės, 
šiuose Lazdynėliuose 1714 m. sausio mėn. 
1 d. gimė Kristijonas Donelaitis. Tada 
Lazdynėliai priklausė Gumbinės parapijai, 
bet 1725 metais sudarant naują žirgupėnų 
parapiją, jie buvo priskirti tai naujajai 
parapijai. Donelaitis gimė jau po didžiojo 

maro epidemijos, siautusios 1710 - 1711 me
tais, kuri jo tėviškės apylinkes buvo mažai 
palietusi, todėl busimasis poetas savo vai
kystę praleido lietuviškoje aplinkoje.

Remiantis biografiniais duomenimis, 
pateiktais L. Gineičio knygoje “Kristijonas 
Donelaitis ir jo epocha” (p. p. 181 — 215), 
Donelaičių šeima priklausė prie laisvųjų 
valstiečių, t. y. turėjo nuosavybės teisę į 
savo dirbamą žemę ir nėjo baudžiavinių 
prievolių, bet mokėjo tam tikrą mokestį 
pinigais. Tokie valstiečiai vertėsi šiek liek 
lengviau, galėjo ir vieną kitą vaiką leisti 
į mokslus. Nors ir būdami negausūs, šie 
laisvieji valstiečiai sudarė kaimo pasitu
rinčius, tarpinį sluogsnį tarp baudžiau
ninkų if dvaro.

Tėvui anksti pasimirus (1720 m.), visą 
keturių sūnų ir trijų dukterų išlaikymo ir 
auginimo naštą turėjo pakelti viena našlė 
motina, todėl Donelaičio vaikystė nebuvo 
ypatingai lengva. Kad ir su vargais, vistik 
visi jaunieji Donelaičiai vienas po kito iš
ėjo į žmones. Vyriausias sūnus Fridrikas 
nusikėlė į Karaliaučių ir ten vertėsi auksa
kalio, įvairių muzikos, fizikos instrumen
tų dirbėjo ir laikrodininko amatu. Antra
sis sūnus Mykolas paveldėjo tėvų ūkį, bet, 
atrodo, iš jo negyveno, nes vyriausiojo 
brolio pavyzdžiu vertėsi auksakalio amatu, 
o vėliau prisiglaudė pas brolį Kristijoną 
Tolminkiemyje, kur ir mirė 1757 m. Tre
čiasis Donelaičio sūnus Adomas tapo kal
viu ir užeigos namų laikytoju Jocūnuose. 
Visos trys Donelaitytės ištekėjo: vyriau
sioji už račiaus Langės į Vanagyne, Ga- 
vaičių parapijoje, antroji užsiėmė užkurį 
Grigulį ir gyveno tėviškėje, o trečioji ište
kėjo už Tetmajerio į Tutlėlių kaimą, šias 
žinias yra pateikusi Jocūnuose gyvenusi 
Adomo Donelaičio duktė.

Paties Kristijono Donelaičio biografija 
yra prieinama įvairiuose lietuviškuose 
veikaluose, todėl jos nėra reikalo iš naujo 

kartoti. Galima tik paminėti, jog apie 
1731 metus septyniolikametis Kristijonas 
įstojo į Karaliaučiaus Knypavos (Kneiphof) 
katedros mokyklą, kur išėjo vidurinius 
mokslus ir 1736 metų rudenį buvo priimtas 
į Karaliaučiaus universitetą,, teologijos 
fakultetan. Prie universiteto veikė lietu
vių kalbos seminaras, įsteigtas 1718 me
tais, privalomas visiems studentams, kilu
siems iš vietų, kur .lietuviškai sakyta pa
mokslai.

Po keturių metų studijų, baigęs pas
kutinį universiteto kursą, Donelaitis 1740 
metų liepos mėnesį paskiriamas kantoriu
mi arba muzikos mokytoju ir mokinių cho
ro vedėju Stalupėnų miestely, esančiame 
keliolika kilometrų nuo tėviškės, laukiant 
paskyrimo į kokią nors parapiją pasto
riumi. čia besidarbuojant, 1742 metais jis 
pasiekia mokyklos vedėjo, tais laikais va
dinamojo rektoriaus rangą. Pagaliau, 1743 
metų gegužės m nesi, prieš Sekmines su
silaukia rašto, reikalaujančio ruoštis pas
toriaus egzaminams, kad galėtų užimti 
Tolminkiemio parapijoje pastoriaus vietą. 
Tų metų spalio 17 d. Karaliaučiuje išlaiko 
egzaminus, o spalio 21 d. gauna pastoriaus 
šventimus ir lapkričio 24 d. Įsruties deka
no iškilmingai įvesdinamas į Tolminkie
mio bažnvčią. 

f c

DONELAIČIO GYVENIMAS 
TOLMINKIEMY

Tolminkiemio bažnytkaimis, su dvaru 
prie jo, yra Įsikūręs prie šventainės upe
lio, Romintos girios šiauriniame pakraš
tyje. Tolminkiemio kaimas čia atsirado 
16-me amžiuje, Romintos girios srityje, o 
1589 metais čia buvo įkurta parapija, nors 
bažnyčia buvo baigta statyti 1598 metais iš 
Žydkiemio čion atkelto pirmojo Tolmin
kiemio parapijos kunigo Dovydo Marcija- 
no. Po jo Tolminkiemio klebonu tapo ku

nigas Jonas Rėza, išklebonavęs čia nuo 
1600 m. sausio mėn. 6 d. iki 1621 m. balan
džio mėn. 26 d. Po to Tolminkiemio klebo
nais buvo du Virčinskiai: Severinas, kle
bonavęs 1621 - 1633 m. laikotarpy ir po jo 
sekęs Saliamonas, išklebonavęs iki 1665 ar
1667 metų. Sekantis klebonas Jokūbas 
Neukirch čia pabuvo trumpą laiką, nes
1668 metais Tolminkiemio klebonu paski
riamas kunigas Jonas šperberis, čia iškle
bonavęs iki 1696 metų, šperberių šeima 
per kelias generacijas yra davusi didelį bū
rį kunigų Mažosios Lietuvos lietuviškoms 
parapijoms, gi per dukterų vedybas buvo 
susigiminiavusi su kitomis lietuviškos pa
rapijose dirbusiomis pastorių šeimomis. 
1697 metais į Tolminkiemį paskiriamas 
klebonu Benjaminas Mulfortas, čia iškle
bonavęs iki 1703 metų, nors apie jį yra la
bai mažai žinių. Nuo 1703 metų iki 1710 
metų per Tolminkiemį praeina keli kle
bonai, nė vienas čia ilgai neužsisėdėdamas: 
gal būt du Berentai, N. Falkas ir N. En- 
gelis. Po Didžiojo Maro epidemijos čia nu
sėda Jonas Jokūbas Rautenštrauchas, iki 
jį pakeičia Ch. Geištatas, išbuvęs Tolmin
kiemio klebonu nuo 1715 iki 1724 metų. Po 
jo, 1725 - 1739 m. klebonu buvo F. A. Bel- 
šteinas. Jį sekęs Jonas Pridrikis Esenas 
buvo Kristijono Donelaičio pirmatakas. 
Prie Eseno Tolminkiemio precentorium 
arba mokytoju ir vargoninku nuo 1738 me
tų buvo Donelaičio studijų Karaliaučiuje 
draugas Jonas Fridrikas šperberis ir, Ese- 
nui pasimirus, tarpininkavo Donelaičiui 
užimant laisva tapusią Tolminkiemio kle
bono vietą. Tolminkiemio klebonijos ūkis 
buvo 37.5 ha dydžio ir jį.valdė mirusio kle
bono Eseno našlė, vienais metais jaunesnė 
už Donelaitį. Matyt, šerberio pabūta ir 
piršliu, nes metams praėjus nuo atsikraus
tymo į Tolminkiemį, 1744 m. spalio mėn. 11 
d. Donelaitis veda savo pirmtako našlę 
Oną Reginą Esenienę — Olefantaitę, Gal

dapės teisėjo Olefanto dukterį ir nusėda 
čia visam savo gyvenimui.

Donelaičio laikais Tolminkiemio para
pija apėmė 34 kaimus, kurie tada priklau
sė Tolminkiemio, Valdaukadėlių ir Kiautų 
valsčiams. Be to, parapijai dar priklausė 
4 karališkųjų domenų palivarkai, trys 
valsčių ir du privatūs dvarai. Bažnytkie- 
my ir dvaruose gyventa jau vokiečių, gi 
kaimuose dar vyravo lietuviai ir tik po ma
ro į ištuštėjusius ūkius Kiautų ir Valdau
kadėlių valsčiuose buvo ruošiamasi apgy
vendinti 391 zalcburgiečių kolonistų šei
mą. šia proga verta būtų pažymėti, jog 
Donelaičio epocha mums šių dienų lietu
viams labai vaizdžiai primena vokiečių 
užmačias 1941 - 1944 metų laikotarpy Lie
tuvoje.

Donelaičio Tolminkiemio parapijai pri
klausančių kaimų sąraše buvo šie kaimai: 
Balupėnai, Budžėliai, Daneikiškiai, Di
džiuliai, Elušėnai, Išlaužiai, Jasočiai (Je- 
saičiai), Jurdiškiai, Kazeleikiai, Kiau- 
niai, Kubiliai, Mackūniškiai, Martvšiai, 
Meldynai, Mockūnai, Paleidžiai, Pievga- 
liai, Raudoniai ar Raudonė, Rominta, Sa
manynai, Sargūnai, Tėveliai, Varniai, 
Verksniai, Vertesmai, Žalkiemis, žiedeliai 
ir kiti. Tuo laiku buvo grynai lietuviški 
kaimai, dar neapvokietinti.

Donelaičiui atsikėlus klebonu, Tolmin
kiemis buvo mažas bažnytkaimis, tačiau 
besirandąs centrinėje pozicijoje. į gim
tuosius Lazdynėlius nuotolis, buvo apie 20 
km., tiek pat į Gumbinę ir Galdapę, o į 
gretimus bažnytkaimius — Mielkiemį ir 
Valterkięmį buvo po 10 km. Vieta irgi bu
vo graži. Apylinkės buvo kalvotos, pro 
Tolminkiemį tekėjo šventainės upelis, už 
kelių kilometrų į pietus prasidėjo didžiu
lis Romintos šilas, per kurį tekėjo Romin
tos upė.

(Bus daugiau)
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PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ZUMA KAINA 
R.IE R 6 N AS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0Pa, 
1490 kiL A. M.

unaoje

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AV*
CHICAGO, ILL. 60621

Vienas geriausią Amerikos plaukiku John Kinsella daug treniruojasi, šis 17 m. čikagietis Mek
sikos olimpiadoje laimėjo sidabro medalį. Jis ruošiasi jau 1972 mėty Olimpiadai.

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. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Spalvota TV • Radijas - Fonografas

150 dol 
PIGIAU: 

IŠPARDAVIMAS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVj!

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS 
ALERGIJA

2751 WEST 51 st STREET
Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 v. p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS

MAŠINOMS VIETA

AKUŠERIJA if 
GINEKOLOGINI 
6449 So. Pulaski |

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-801

PUTRAMENTAS) 
586-1228

BEVERLY HILLS GILI N YČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

I Telefonai: PR 8-0833 ir PR M834

TĖVAS IR SŪNUS

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: 

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

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

ACCURATE BUILDERS 
Complete home remodeling, 
air conditioning & heating 

included. 
Free Estimates. 

343-7704

Tei. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732 

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

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

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9301.

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 nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

RITE WAY
DECORATING 

Interior, exterior.
Free estimates. 

299-3159 or 356-8705

CARPENTRY WORK
Porches repaired, basements panelled, 

additions, fire damage repaired. 
Free estimates.

Reasonable.
Call 477-8019

ASK FOR GORDON

CARPENTER WORK

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

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

CARPENTER — HANDYMAN — 
GENERAL CARPENTER — 
REMODELING — REPAIRS 

VERY REASONABLE

ERNIE — 489-5172

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

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

Ofiso telef.: 776-2380
Naujas rez. telef.: 448-5545

HUMPHRIES PAINTING, GUTTER 
and roofing service. Gutters cleaned, 
repaired, replaced. Painting; tuck
pointing; chimney repairs; cement 
work. Basement water proofing. Spe
cial! Gutters painted inside and out. 

All work guaranteed.
Call 561-1738

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

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

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

- uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

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

Fully insured.

PLASTERING, TAPING & 
SPRAYING.
525-8018

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
šimt tūkstančių partizanų liki
mą?

O štai kokį apibrėžimą tau
tos išdaviko duoda J. Vaičiūnas. 
Išdavikai tik tie, kurie parsi
duoda okupantui “dėl trupinio 
aukso, gardaus valgio šaukšto”. 
Mes visi žinome, kad neparsida- 
vimas okupantui, reiškia kalė
jimą, ištrėmimą, šeimos išar
dymą, darbo netekimą ir vieno
kia, ar kitokia prasme sau vir
vės ant kaklo užsinėrimą. Ar 
drįstume kas nors iš mūsų čia 
esančių pareikalauti iš ten pasi
tikusio lietuvio tokios aukos ? Aš 
manau, kad ne. J. Vaičiūno šiam 
atvejui gardaus valgio šaukšto 
sampratos pritaikymą reikia 
laikyti daugiau negu naiviu.

Nebūdamas J. V. žurnalistinių 
gabumų lygio, nedrįsčiau jam 
pritaikyti šiuo atveju sueiliavi- 
mo apie pasišlapinimą, kurį jis 
savo atsakyme taip vaizdžiai at
kūrė. Bet priminti jo dvelkiantį 
“jaunuolio” naivumą galima bū
tų ir šabaniauško kada tai savo 

■šlageriuose įdainuotu dvieiliu:
, “Bučiavau tavo blakstienas

ir galvojau, kad aš vienas...”
Su prietelišku patarimu, kad 

J. Vaičiūnas pagaliau išaugtų iš 
šio jaunuoliško naivumo, išreiš
kiamo šiame dvieilyje.

' Anot J. V., mūsų tikslai vi
sai kiti. Man, auginančiam sa
vo jaunimą, rūpi jį išmokyti tė
vų kalbos. Tuo tikslu ir tokio-

I mis akimis žiūrėdamas, šiltai 
Į sutikau “Rūtelės” pasirodymą. 
! J. Vaičiūnui rūpi įrodyti, kad

II jis lietuvis, net nesiskaitant su 
, leistinomis priemonėmis ir ne

vengiant pakenkti sau patiems. 
Neseniai gauto laiško iš Lietu
vos trumpos ištraukos. Rašan
tysis stebisi, kad Amerikoj e-esą 
uždaryta paskutinė lietuviška 
gimnazija. Taip pat jam neaiš-

' ku, dėl ko kai kurie Amerikos 
lietuviai prašo prisiųsti iš Lie
tuvos mokykloms lietuviškų va- 

: dovėlių. Tik mes, žinodami J.
Vaičiūno paskutinių dienų gy
vai išvystytą akciją, nesistebi
me dėl ko kaip kas tų lietuviškų 
vadovėlių net iš okupuotos Lie
tuvos, taigi, ir okupanto išleis
tų, prašo.

Nekeliu J. Vaičiūnui jokių 
klausimų, kaip ir pats nematau 
reikalo daugiau į juos atsaki
nėti. Manau, kad po poros pasi
sakymų mūsų nuomonės čia iš
keltais klausimais jau gana aiš-

MIAMI. FLA.
Miami Floridoje Lietuvos ne

priklausomybės minėjimas įvyks 
vasario 15 d. Lietuvių piliečių 
klubo salėje, 3655 W. 34 St. Iš 
Chicagos su žmonele atvyksta 
operos solistas Algirdas Brazis, 
kuris dalyvaus programoje. Te
ko nugirsti, kad gali atvykti ir 
gubernatorius Claude Kirk. In- 
vokaciją sukalbės ir pasakys 
kalbą kun. J. Končius. Taip pat 
kalbą pasakys ir Don Kuraitis. 
Dainuos Elena Jurgėlaitė.

Vasario 13 d. Bayfront Parke 
taip pat bus išpildyta graži pro
grama. Bus išpildytas Delmoni- 
ko sukurtas naujas Lietuvių 
maršas, dainuos solistas A. Bra
zis ir E. Jurgėlaitė. Tas įvyks 
7.45 v. v., gi 15 d. salėje minėji
mas prasidės 2:30 po pietų.

Jėzaus bažnyčioj pamaldos už 
žuvusius mūsų brolius įvyks va
sario 15 d. Vargonininkas Pet
ras Stevens yra išmokinęs sve
timtaučių chorą giedoti lietuviš
kas giesmes.

šių metų L. Tarybos valdy-i 
ba yra sekanti: pirmininkas — 
A. D. Kaulakis, vicepirm. — Jad- 
vina Yankus, rast. — Mary Mi- 
schik, iždininkas — Walter Zees, 
iždo globėjai — Jennie Nevis ir 
Jennie Bukąveckas. Valdyba la- ’ 
bai veikli, todėl tikimasi, kad ir 
šie minėjimai praeis gerai. Į 
šiuos parengimus laukiama .at
vykstant daug žmonių.

Po programos bus vakarienė 
dešromis ir- viščiukais.

Elena Vęrbela

mą, Servite vokacijų (pašauki
mo) sumažėjimą, sunkumą 
St. Philip mokyklai surekru
tuoti kunigų ir seminaristų, ir 
kasmet po $70,000 pasidarantį 
deficitą. St. Philip mokinių 
santykis buvo 60% baltųjų ir 
40% juodųjų, šios mokyklos 
patalpos ateityje planuojama 
sunaudoti parapijinei pradžios 
mokyklai, vaikų darželiui, su
augusių švietimui ir rekreaci
jai.

Dar liūdnesni duomenys iš 
Marywood 68 'metų senumo 
mokyklos, kuria operuoja Pro
vidence seserys. Arkidiocezi- 
jos žiniomis, į 1970 metų pir
mamečių (frešmanų) klasę nu
matyta įstojant 50 mergaičių. 
Bendrai numatomas naujai 
Įstojančių sumažėjimas visais 
50%. Marywood mokykla turi 
437 mokines, iš jų 110 pirma
metes. Dar 1966 metais įstoj an
čių pirmamečių skaičius siekė

Minneapolis Tribune veda
majame -apie parapijines mo
kyklas ir viešuosius fondus, 
rašo, kad katalikų mokvklos 
visame JAV krašte, besisteng
damos parūpinti tikybiniai or- 

•ientuotą išauklėjimą pradinėse 
ir vidurinėse mokyklose,' pra
randa pagrindą. Parapijines 
mokyklas dabar lanką mažiau 
kaip pusė katalikiškų šeimų vai
kų.

su

CARPENTRY —
Painting — Remodel.

PETER H. WINANDY SONS 
Glenview, Illinois 

724-4721

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

6845 SO. WESTERN AVE.

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą. 

ERNEST L. KFTZINGER, INC.
GENERAL REMODELING

Room Additions. Basement Rec. Rms.
Kitchen Remodeling. Bathrooms.

Screen Porches.
Alum. Siding.

724-3384

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2.123
Reiid. telef.: Gibson 8 • 6195

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

INTERIOR-EXTERIOR
PAINTING 

and paper hanging. 
European trained.

G. WAGNER
831-4904

Difteritas nemažėj a
Nuo praeito gruodžio 8 die

nos iki dabar Chicagoje aiškiai 
Į nustatyta 18 susirgimų difteri
tu. Iš to skaičiaus 2 mirė. Liga 
kol kas laikosi ispaniškai kal- 
bančiųjų ateivių tarpe, kadan- 

Igi žymi jų dalis niekuomet ne- 
i buvo nuo tos ligos skiepyti.

Telefonas: LAfayette 3-0440

UŽSIDARO DVI
KATALIKIŠKOS

MOKYKLOS
Chicagos arkidiocezijos 

rastis “The New World” 
sausio 9 d. žinioje “Two inmi.e ., , , , ._ , , „ , , Sveikatos tarvba tose apvnn-Schools to L ose praneša, kad , . .....*. . . : .v. . , , . kese įskiepijo įau daugiau kaipnuo šių moKslo metų pabaigos 
ąteinanti birželio 
uždarytos dvi 
katalikiškos 
Philip Basi 
Chicagoje ir 
mergaitėms

Apie šv. L 
kyklos uždarymą 
los 602 mokinių 
kais praneš pats Servitų ordi
nas , kurs f: mokyklą išlaikė.

Komentuodamas tą servitų 
pranešimą arkidiocezijos mo-l

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

&

laik 
š. m.j 
High !

įskiepijo jau daugiau kaip 
. _ ‘20.000 vaiku. Difteritas skaito-• menesi busi , . v v. . ..., v . . ima labai užkrečiama liga, del- aukstesniosios L . . 1 } , -. .. Į to patariama nelaukiant skie-

visus vaikus, kurie dar 
skiepyti.

mokyklos — St. j
ica High Schooli c u d nebuvo Marywood School Į 
Evanstone.
ilipįr berniukų mo

tos mokyk- 
tėvams laiš- IS

Vėl smogas Chicago]
Silpnam pietryčių vėjui esant 
pietryčių pusės, praeitą tre

čiadienį ir ketvirtadienį Chi-
caga turėjo užterštą orą tiek 
pat, kaip ir lapkričio 5-11 die
nomis. Nors debesų nebuvo, 

kyklų superintendentas tėvas |bet saulės beveik nesimatė. 
Robert Clark pasakė, kad bu
vę daryta visapusiškų žygių, kol 

kios ir nereikalingos jokių pa-į tėvai ir broliai servitai priėjo 
pildymų. O mažiausia, jau, gal išvados mokyklą uždaryti ir tą 
būt, žinome apie ką kalbame.

Algirdas Vainius

Sieros dvidegio trečiadienį 
vidutiniškai buvo ore tarp .12 

lir .26 dalių milijone dalių oro, 
j i r •• : bet vietomis ir valandomis sielovada ark diocezija remianti.; .• iv. iii Įke iki .69 ir ./t daliu. JAVbiu Del Maruos aukst. mokvklos, f „ . _ ;-j ci m i ‘i i sveikatos tarnvba skelbia, kadProvidence — St. Mel mokvk- . , . .

įlos ir St. Philip mokyklos do- srer,,s ,lv,deg'° «“"• °re " 
bartinės padėties viešas ap-i . 
klausinėjini; s, arkidiocezijos 
mokyklų L; ybai vadovaujant, 

[pravestas p aeitą rudenį. Dėl iKiaaillKiliaiHIlRli i inokjniu su mažėjimo ir netu- 
A-J MĖSOS KRAUTUVE rėjimo vilties kad naujų įsto- 

Įjimų padid< tų, suabejota dėl 
St. Philip mokyklos ateities. 
Patys Serv le ordino tėvai ir 
broliai (vic uoliai) jau praei- 
, . . i- . šaipos kiupo mtų metų bir/elio menesi nutarę jvyks sekmadieni.
šią mokvkl. 1969 - 70 mokslo 1:00 vai. po pietų Hollywood svetai- 

metų gale i įdaryti, nurodant atsilankyti, išklausyti raportus

NAUJI-EMOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

»• '’jiiids

dalių, maži vaikai, seni žmo
nės ir sergantieji kvėpavimo 
organų ligomis, ųau pradeda 
nukentėti.

Susirinkimu ir parengimu

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
PRIME & CHOICE MKA, 
LIETUVIŠKOS DEŠROS

■Jžsakant didesnį kiekį perengimams 
duodame nuolaidą.

2433 WEST 69th STREET
CHICAGO, ILL. 60629

Savininkai:
ANTANAS ir JERONIMAS PLIENIS 
ktdara nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak.

— Amerikos Lietuviu Piliečiy Pa
šalpos klubo metinis susirinkimas 

, sausio 18 dieną

nėję. 2417 W. 43rd St. Nariai malo

priežastis - Service fakulteto į ir kitus pranešimus. Aptarsite bėgan- 
/ i * • \ _ 'i f • čius klubo reikalus, kuriu yra daug,(mokytojų) nuolatini mažcjl-j Rožė Didžgalvienė, rašt.

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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BEAUTY SHOP.

stations, 4204 \V. Roosevelt

NIEKUR GERIAU!

na.
Call 379-8558

APDRAUDŲ

Lituanus 
istorijos, 

literatūros

. 337-1494 
po 10 vai. ryto

Typing helpful 
Full time. '

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

Tel.: VI 7-3447

OTT TUOS BIZNIERIŲ?
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

PASKOLOS, PE
IR ŽEMAIS

Call: Frank zapolis 
320872 W. 95th St. 

GA 4-8654

AMERICAN 
TRAVEL SERVICE

JUSTRITE MFG. CO.
2061 N. SOUTHPORT •

annum o*.

MOTERIS NAMŲ RUOŠAI 
vieną ar dvi dienas savaitėje. Rei
kalingos rekomendacijos ir sava tran- 

sportacija Chicagos vakaruose.
Susikalbėti angliškai.

Tek 469-7011

ŠEIMININKf
VIRĖJA

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

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

you2-independent 
Insurance fAgent .

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

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. Marauette 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 BUTU 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

WALTER RASK, prezidentai
9727 So. WESTERN AVI., 

Chicago, III. 60643. Tel. 2U-97S7 
Pardavinėjame lėktuvu, laivų, trau
kinių bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus t visus pasaulio kraštus. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų porą mėnesių 

praleisti Lietuvoje pas gimines.

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

MAISTO KRAUTUVĖ Brighton 
Parke.

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

ŠIMAITIS REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

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

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

CARPENTERING CONTRACTING CO.

AL GREEN CONTRACTOR
Winter rates, licensed. Insured remo
deling, additions, home repairs, all 

types of carpentry.
598-1 aso

MISCELLANEOUS FOR SALE 
(vairūs Pardavimai

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motors i, stabdžiai, 

tune-ups ir ♦. h
4824 So. CALIFORNIA AVE,

CHICAGO, ILL. TEL. V! 7-9327

LEO'S SINCLAIR SERVICE
Leonas Pranokus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos - 
(Standartinės ir Automatinės) 

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

Tolu PR 8-9533

PARDUODAMAS beveik naujas Per
sian lamb moteriškas paltas, minko 
kalnieriumi ir rankogaliais, 1614 dy

džio. $200. Tel. HE 4-0109.

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

BEAUTICIAN — 
MALE OR FEMALE 

MUST HAVE FOLLOWING.
FULL TIME.

SALARY PLUS COMMISSION.
291314 W DEVON.

AM 2-7753

SECRETARY RECEPTIONIST 
contractor needs experienced girl for 
near loop lake front job site. Conve
nient location, by auto. Must type, 
shorthand helpful. Secretary to 
project manager. Excellent salary 

and fringes.
Contact STREIBIG 726-9229

SECRETARY
Girl Friday. Secretary to Sales 
Manager. Typing arid Shorthand 

essential. Nr. North Side. 
642-5924. 

9—11 A. M.

■ Šimkus Real Estate 
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE 

Tel. CL 4-7450

CLERK - TYPIST
Wanted for variety of clerical duties.
Must be good typist. Exc. salary'and 

full co. benefits.
DEE ELECTRIC CO.

477-5500

2 PO 4 KAMB. MŪRINIS, modernios 
virtuvės ir vonios, 27 pėdų sklypas, 
tik $150 mokesčių, 26-ta ir Austin 

Blvd., Cicero. $17,900. 
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.

BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

HELP WANTED — MALE 
Darbininkp Reikia

Įkurta pries 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada
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$600 or best ofr.
287-7344 Sat. — Tues, or 

722-8664 Wcd.-Fri.

BROOKFIELD 
BY OWNER

Cedar shingled, 4 bedrm., 1 floor plan. 
Completelv remodeled corner lot. Ix)w 

taxes. Close to schools, stores & 
transportation. 

ASKING S28,500. 
485-3489

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metu patyrimas.

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

GENERAL OFFICE — 
CLERICAL

Ability to perform a Variety of cleri
cal duties. Good at figures a neces

sity, some typing helpful.
CALL 

944-5650 
WOODY JOENS

A. a L. INSURANCE & REALTY 
A. L AUR AITI S 

INCOME TAX 
4445 So. ASHLAND AVI. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

' užmiesčiuose.
Domas Žuką u s kas

Rimvydas Vasiukevičius iš
pildys Tardytojo rolę A. Lands
bergio partizaninių kovų dra
moje. Spektakliai pyksta sau
sio 17 d. 8 vai. yak. ir sausio 18 
d. 3 vai. p. p. Jaunimo Centre. 
Bilietai Marginiuose, 2511 W. 
69 gatvė. (Pr).

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS nau 
jame name, prie 71 ir California 

Tel. 925-9532

Mokslininku suvažiavime susitiko Lituanus žu nalo redaktorius dr. A. Klimas, dr. William 
Schma'stieg ir Lituanus administratorius J. Kucėnas. Lituanus žurnalui skubiai reikalin

ga visuomenes parama.

REIKALINGAS INDŲ PLOVĖJAS DIE
NOS METU. Diamond Head Restau
rant. 3321 W. Columbus Hwy., arti* 

79 ir Kedzie Ave.

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

Profit sharing, annual bonus. 
Equal opportunity employer.

Tel. RA 6-8160, Ext. 11

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

Tačiau ir “didysis Stan” 
ilgai tenešios aukščiausio 
mo karūną. Jau 1971 metais 
bus pradėtas statyti Place Du 
Sable kolosas, tuojau Į šiaurę 
už Western geležinkelio sto
ties, kurs bus “tik” 90 aukštu 
aukštas, bet “didiji Stan” pra
lenks 79 pėdomis, tai yra turės 
1,215 pėdas aukščio.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Archsr, 
Chisago, HL 80632. Tol. YA 7-5980

Per tnnum on 
Investment bonus

Insured to §20,000.

.PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALĄ!*

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

e savo 
turėjo 
rodančiu.

senųjų nu- 
, kad žur- 

daug kam 
Iš 4,000 ti- 

išsiunčiama 
inform a vi- 

bibliote- 
isuomenės veikėjams.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

TeleL 434-4660

Lituanus admi
Kucėnas stengia- 

ija didinti tikrai va 
> moderniais meto- 

Siuntinėjami kviesliai 
Pernai bu- 

šampa- 
Vaitkevi-

HtLF WANTED — FCMALI
Dirbininkiv

Lietuviškuose susirinkimuo
se dažnai padejuojame apie 
Lietuvos ir lietuvių reikalus, 
nusiskundžiamo “tylos sumoks
iu“, laikraščių abejingumu mū
sų rūpesčiams, tačiau su tais 
padejavimais ir vienu kitu laiš
ku į “plačiąją spaudą” ir pasi
baigia mūsų pastangos nuplėš
ti tą “tylos uždangą”. Todėl 
dvigubai nemalonu klausytis 
mūsų jaunų akademikų nusis
kundimų. jog lietuvių visuome 
nė per mažai remia, per mažai 
domisi ir permažai rūpinasi 
vieninteliu anglu kalba leidžia
mu žurnalu “Lituanus”.

LABAI GERAS ATLYGINIMAS, 
PLUS METINIS PRIEDAS 
TINKAMAM ASMENIUI.

Pageidaujama gero charakterio mer
gaitė ar moteris, mėgstanti vaikus. 
Gyventi puikiame ir patogiame North 
Lake Shore Dr. name, draugiškoje 
šeimoje iš 2 suaugusia ir 2 mokyk
los amžiaus vaikų. Virimas, lengva 
namų ruoša ir pagelba motinai prie 
vaikų. Nėra laiptų ir sunkaus valymo 
bei skalbimo. Tai daro kiti. Moder
niausia ir geriausiomis priemonėmis 
virtuvė. Privatus kambarys su vonia 

ir TV. Pastovus darbas.
Rekomendacijos reikalingos.

Susikalbėti angliškai.

SKAMBINTI

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroie daromi ir Rūdijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

ŠEIMININK:
Pilnas seimininkai' 
rėš priemiesčio na.' 
rame kambaryje su 
dra namų ruoša, k r 

patiekimas.
TAIP P M

P Ino laiko rimtai 
komendacijas gyven 

vietėje. Susikc
Skambinti Mr

671 2758
šiokiadieniais 8:30 — 5:00 vai

. VIRŽJA
s dideliame šiau- 

Gyventi atski- 
jnia ir TV. Ben- 
'vas virimas ir 
iol. mėnesiui.
VYRAS
irbui. Turėti re- 
nui šioje darbo- 
ėti angliškai.

ARNOLD,

o Klaipėdos Uosto Mugė, ku
rią ruošia Čikagos ir jos apylin
kių Lietuvių Jūrų Skautija, 
Įvyks šio mėnesio 25-tą dieną, 
sekmadieni Jaunimo Centre, 
5620 So. Claremont Ave. lygiai 
12 vai. Mugę atidarys Lietuvos 
Generalinis Konsulas Dr. Pet
ras Daužvardis. '

Mugėje bus galima Įsigyti 
Įvairių muginukų, pasigrožėti 
bei Įvertinti mūsų Jaunimo 
darbus, pasisvečiuoti jKorp! 
“Gintaro” kavinėje ir skaniai 
lietuviškai papietauti Tėvų Ko
miteto valgykloje.

Visi kviečiami Mugėje apsi
lankyti ir savo dalyvavimu 
Įvertinti mūsų jaunąjį skautiš
ka atžalvna. (Pr).

Jau 15 metų einantį anglu kalba žurnalą Lituanus leidžia jauni lietuviai akademikai. Žur
nalui trūksta ne tįk lėšų, bet ir darbo jėgos, šiais metais j pa galvą žurnalui atėjo "Rūtos" 
būrelio narės: (iš kairės: R. Balčiūnaitė, R. Degutytė, E. Varškytė, I. Mare i pkutė, A. Si
manavičiūtė ir R. Butikaitė. Kartu su pagalbininkėmis stovi: Lituanus administratorius

J. Kucėnas, sesuo Maria Hermena ir direkcijos narys J. Bagdonas.

tokiu skun- 
P. J 
laik- 
Litu- 
Kas-

NAMŲ PRIEŽIŪRAI 
reikalingas asmuo tris dienas savaitė
le. Pastovus darbas naujame name, 
Limoje su 1 vaiku 45 dol. savaitinis 
atlyginimas. &jjnokame transporta- 

i Deerfield apvlinkę. Susikal
bėti angliškai. 
Tel. 945-1788

A. T V B R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBRS 

Pardavimas ir Taisymas 
Ž644 WEST 69th STREET 

TeL: REpublk 7-1941 
aMKBSBMBSfiBKSSMBBSSI

Praėjusią savai t 
dų teko nemažai išgirsti 
Jasaičio bute sukviestame 
raštininkų susitikime su 
anus leidėjais: Vytautu

Jonu Bagdonu, Jo- 
ir Regimantu Ve- 

tvirtinimams 
statistikos 
kad pav. 
pasaulyje 

ausiausioj lie- 
per 15 metų 
yra parėmę 
Kitose kolo-

niūnu, Jr., 
nu Kučėnu 
degiu, 
paremti 
daviniu, 
Marquette Parke, 
turtingiausioj ir gs 
tuvių kolonijoj” 
tik 7 nuošimčiai 
Lituanus reikalus, 
nijose esą dar tragiškiau.

Lituanus yra vienintelis mok
slinis žurnalas laisvajame pa 
šaulyje, kuris anglų kalba pri 
stato lietuvių tautos padėtį ii 
gina jos reikalus, 
spausdina Lietuvos 
meno, kalbos ir 
studijas ir todėl yra reikšmin
gas pačiam lietuvių jaunimui, 
kelia jo tautinį susipratimą, di
dina jo žinias gerai prieinama 
anglų kalba.

Kaip žinoma, nežiūrint sun-

Statys 1,136 pėdų 
aukščiausią pastatą

Ateinanti kovo mėnesį adre
su 200 E. Randolph Street, Chi- 
cagoje, prasidės statyba Stan
dard Oil kompanijos pastato, 
kurs turės 1,136 pėdas aukštu
mo ir bus 348 coliais aukštesni 
už patį “Ilgąjį Joną” — John 
Hancock 100 aukštų pastatą.

John Hancock kaštavo “tarp” 
?72,000,000 ir §100.000,000; bu
simasis Standard (Great Stan”) 
kaštuosiąs virš §100,000.000. Jis 
bus baigtas 1972 metais.

sakyti Lituanus vietinėms bib
liotekoms ir knygynams. Visos 
aukos žurnalui nurašomos nuo 
mokesčių.

Šiuo metu Lituanus redaguo- 
ja dr. A. Klimas ir dr. K. Skrup- 
skelis. žurnalą leidžia lietuviai 
studentai akademikai, iki šiol 
nenutole nuo lietuvybės, ne
moką atsisakyti darbo tauti
niuose ir kultūriniuose dirvo
nuose. Netenka abejoti, kad 
jų užsidegimas ir kietas , su
manus darbas toliau neš vai
sių, ypač, jei tą darbą parems

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

kių sąlygų ir mažo domėjimo
si, Lituanus jau eina 15 metų. 
Jis buvo įsteigtas 1954. Jis 
augo, didėjo, stiprėjo, keitė 
redaktorius ir formatą, kėlėsi 
iš Urbanos į New Yorką ir, vėl, 
atgal į Čikagą. Jau šešeri me
tai žurnalas stovi prastoje pa
dėtyje, trūksta pinigų, sunku 
rasti tinkamos medžiagos, pa
sišventusių redaktorių, darbo 
talkos. Ypač trūksta prenume
ratorių.

Dabartinis 
nistratorius J 

!si cirkuliai 
karietiškai 
dais 
siūlomos dovanos 
vo duodamos bonkos 
no, šiais metais A 
čiaus rūpesčiu viena Šveicari
jos šokolado bendrovė paskyrė 
žurnalui šokolado. Nežiūrint 
visų pastangų ir idealistinio 
sunkaus darbo pernai vienas 
numeris jau nebeišėjo dėl lėšų 
stokos. Todėl J. Kucėnas ir sa
ko: “Gelbėkite, remkite, nes 
be jūsų pagalbos nieko negali
me duoti”.

HELP WANTED — MALE-FtMAL* 
Reiki* Derbtainkv ’r OerbiftiiWciv

AGENi URA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

I katos ir biznio.
patogios išsimokė 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

D A Ž f M A S 
Pigiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baldus.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

Per
regular Savings

Savings
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Ave., Chicago, Illinois 60632

ARC WELDERS
Must be able to read blueprints 

do layout work.
Call For Interview

826-5353 
AUTOQUIP CORP.

o Lietuvos Vyčiu Choro meti
nė vakarienė Įvyksta šeštadieni, 
sausio 24 d. Balio Pakšto salėje, 
7:30 vai. vak. Bus trumpa links
ma programa. Veiks bufetas, 
šilta ir šalta vakarienė. Laimin
giesiems teks vertingu dovanų. 
Palaikykite Lietuvos Vyčių Cho
rą, atsilankykite i šį metini pa
rengimą. Bilietus galima gauti 
pas kiekvieną choristą. Staliu
kus galima užsisakyti pas Zitą 
Rainytę, tel.: 523-9202, arba pas 

platesni visuomenės sluoksniai. Vytautą Bilitavičių tel. 927-3216 
A. P. ' (Pr).

GENERAL
OFFICE

WITH TYPING ABILITY 
Duplicating machine 

Experience helpful but 
not essential.

Lituanus leisti per metus kai 
nuoja apie 12,(XX) dolerių. Per 
nai buvo surasta 530 nauji skai 
tyloj ai, tačiau 340 
by r ė j o. Blogi ausi a. 
nalo tikslai verčia 
jį siuntinėti veltui, 
ražo beveik pusė 

I veltui kitataučių 
mui, universitetams, 
koms.
politikams ir tt. Tuos veltui 
siunčiamus Lituanus numerius 
per 15 metų apmokėdavo ide
alistai lietuviai, užsimokėdami 
5 dol. per metus prenumeratos 
arba tapdami nariais rėmėjais 
su 10 dol. Leidėjai tikisi, kad 
netrukus pradedamas naujas 
vajus vėl suras tokių idealistų, 
kurie prenumeruos žurnalą, ar 
aukos jam ne todėl, kad tas 
žurnalas jam pačiam naudingas 
ar reikalingas, bet todėl, kad 
jo lėšomis jis gali pasiekti svar
bius asmenis, kuriems naudin
ga patirti apie Lietuvą ir jos 
padėtį. Naudinga ne tik tiems 
asmenims, bet gali būti nau
dinga ir lietuviams bei Lietu
vai.

J. Bagdonas, kalbėdamas 
apie žurnalo reikalingumą, ra
gino tėvus užsakyti Lituanus 
savo lietuviškai neskaitantiems 
vaikams, jų draugams. Orga
nizacijos ir klubai galėtų už-

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-į 

linkė. Rašyti: 
% Box AF 264 

225 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO, ILL. 60606

DEL VISŲ INF

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

ntSUREl




