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kad izraelitai puolė Huckstep karinę stovyklą. Grikių sandėliai 
GebeI Hof irgi buvo apšaudyti, šį mėnesį Izraelio lėktuvai atakavo 
septynis Egipto taikinius Kairo apylinkėse ir tuofe puolimuose 
prarado viena lėktuvą.

“Duokite 
girdėjosi

žydų kultūrą, žydų 
iš istorijos knygų, 
knygose labai retai

Lapkričio mėn. Amerikoj* dėl streiku buvo prarasta 5,050,000 
darbo dieny.

Parlamento nario Oweno 
teisme, kur jis kaltinamas išda
vęs valstybės paslaptis, teisėjas 
vėl atmetė kaltinamojo prašy
mą paleisti ji už pinigini užsta-
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Pietų Vietname komunistai 
susprogdino miną, virš kurios 
žygiavo P. P. Vietnamo karinės 
akademijos kadetai. Užmušta 
18 kadetų, o 35 sužeisti, jų tar
pe du instruktoriai. Mina bu
vo susprogdinta tolimos kon
trolės gaiduku. ‘

Vakar prezidentas Nixonas 
paskyrė Į Aukščiausiąjį Teismą 
žinomą Floridos teisėją, kuri 
negrų organizacijos nekartą yra 
puolusios už nepalankumą neg
rams. Manoma, kad senatas ši 
kartą teisėją patvirtins. Jis už
ims buvusio teisėjo Fortas vie-

SALT LAKE CITY. — Mor
monų bažnyčios vyriausias va
das David McKay mirė, sulau
kęs 96 metų. Dvylikos Apaš
talų Taryba rinks naują vadą, 
kuriuo numatomas 93 metų Jo
seph Fielding Smith.

Biafrcs, kuri kapituliavo prieš daug didesnę ir geriau ginkluotą Nigeriją, kareiviai 30 mėnesiu 
išlaikė, neturėdami nef maisto, nei ginklu.

Sekmadienį Vietname prasidė
jo dviračių lenktynės, kurios la
bai svarbios ir politiniu požiū
riu. Pirmą kartą po 14 metų 
pertraukos atgaivinamos šešių 
diepų lenktynėą per visą Pietų 
Vietnamo ilgį. Jos prasidėjo 190 
mylių į šiaurę nuo Saigono esan
čiame Nhatrang mieste, o baig
sis už 500 mylių Longxuyen 
mieste, Mekongo žemupyje. Vy
riausybė siekia pademonstruo
ti visiems gyventojams, kad ji 
valdo svarbiuosius Vietnamo 
kelius.

NEW YORKAS. — Amerikos spauda ir televizija įsigijo 
naują “herojų'’, 21 metų milijonierių Michael J. Brody Jr., kuris 
praėjusią savaitę paskelbė, kad jis«avo paveldėtus pinigus išdalins 
žmonėms. Nuo to laiko jis yra sekiojamas žmonių, kurie nori 
gauti įvairiems reikalams ir tikslams pinigų. Jis jau nemažai do
lerių išdalijęs, tačiau giriasi išdalinsiąs dar daugiau, visus 25 
milijonus dolerių. Kai kas galvoja, kad jis tai daro reklamai, 
nes jis esąs dainininkas, gitaristas, siekiąs išgarsėti ir padaryti 
karjerą scenoje. Kiti kalba, kad jam iš viso “galvoje negerai’’, 
šiaip ar taip, Brody jau buvo pakviestas praėjusį sekmadienį da
lyvauti Ed Sullivan programoje, kur jis neparodė nei tokiai “mu
zikai” reikiamo talento.

VARŠUVA. — Du valstybės 
departamento pareigūnai: Kini
jos reikalų specialistas Paul 
Kreisberg ir kinų kalbos žinovas 
ir vertėjas Donald Anderson at
vyko į Varšuvą dalyvauti Ame- 
rikos-Kinijos pasitarime, kuris 
prasideda šiandien. Jie abu da
lyvaudavo anksčiau buvusiuose 
pasitarimuose.

Amerikos delegacijai vadovaus 
ambasadorius Walter Stoessel, 
kuris su kinų diplomatais anks
čiau neturėjo progos derėtis. Ki
nijai atstovaus charge d’affaires 
Lei Yang, irgi nesiderėjęs su 
amerikiečiais. Jis Varšuvon at
vyko rugpjūčio mėn.

' namas “tautų kalėjimu”, 
neminimi žydų pogromai

Didžiojoje Sovietų Enciklope
dijoje dar 1932 metų laidoje bu
vo 117 puslapių, skirtų žydų 

į istorijai ir kultūrai. Tačiau 
1952 metų laidoje žydams skir
ti tik du puslapiai.

Panaši padėtis esanti istori- 
j jos vadovėliuose ukrainų, latvių, 
: estų ir lietuvių kalbomis. Žy- 
idai, jų istorija, jų kultūra, an- 
! tisemitizmas, nacių persekioji- 
1 mai ir Izraelio egzistencija re- 
; tai kur teminima.

Pietinėse valstijose vyksta 
protesto susirinkimai, kuriuose 
baltieji svarsto, kaip apeiti teis
mo sprendimą dėl integracijos.

George Wallace pareiškė, kad 
Nixonas rinkimų negali laimėti 
be pietinių valstijų paramos. Jos 
jis negaus, jei privers viešose 
mokyklose baltus mokinius kar
tu sėdėti su negrais.

'Geriausią atsakymą į šito
kias kalbas duoda NYT paskelb
ta Nancy Moran korespondenci
ja. Ji kartu su Brody ir jo drau
gais pateko į jo lėktuvą, vežusi 
jį atostogų į Puerto Rica. Jis ple
pėdamas su korespondente pa
reiškė, kad mintis išdalinti gau
tą palikimą jam. kilusi-, kai jis 
buvo pųisivalgęs narkotikų. Sa
vo žmoną jis susipažinęs, kai ji 
atėjusi pas jį ir pasiūliusi pirk
ti hašišo, kurio ji parsivežusi iš 
Izraelio, Abu jaunieji Brody pa
reiškė korespondentei, kad jie 
yra nemažai suvartoję hašišo, 
LSD tablečių ir kitokiu narko
tikų, kuriuos jie naudoja jau 
daug metų.

Korespondente pasakoja, kad 
lėktuve abu Brodžiai surūkę apie 
10 marijuanos cigarečių, "o jau
noji dar išgėrusi ir džino.

šitokios “garsenybės” nesun
kiai patenka į spaudos pusla
pius, nors jau pasirodė žinių, 
kad Brodžio palikimas nėra toks 
didelis, kaip jis pasakoja. Sene
lio palikta suma buvusi padalin
ta į keturias dalis. Jaunasis Bro
dy gavęs apie 3 milijonus dole
rių. Jei jo dabartinių nesąmo
nių skelbimas jį išgarsintų, Bro
dy galėtų pragyventi iš “muzi
kos”. Jau atsirado plokštelių 
gamintojai, siūlydami savo pa
tarnavimus. Girdisi, kad Los 
Angeles kalėjime laikomas už 7 
asmenų nužudymą hipis Manson 
irgi rengia “muzikos” plokštelę, 
kuri, nereikia abejoti, atneš 
jam gerų pajamų.

“My Fair Lady” spektakliui, 
žmonės 15 minučių turėjo sėdė
ti salėje, jiems buvo neleidžia
ma išeiti, kol slaptoji policija 
neišvedė kelių asmenų.

Atsišaukimas buvo nukreip
tas į rusų kompozitorių šeštako- 
vičių, kuris prieš mėnesį suda
rinėjo tarptautinį komitetą, ku
rio uždavinys būtų spausti Grai
kijos vyriausybę, kad ji paleis
tų politinį kalinį Mikos Theodo- 
rakis. Atsišaukime sakoma, kad 
Šostakovičius turėtų pakelti sa
vo balsą ir už kitus politinius 
kalinius, jų tarpe ir už Grigo- 
renką. Belgo lapelyje sakoma, 
kad visų kalėjimų ir koncentra
cijos stovyklų durys turi būti 
atidarytos. Belgas paskelbė, 
kad jis pradeda penkių dienų ba
do streiką už politinių kalinių 
išvadavimą. * Jis prašė susirin
kusių pagalbos.

NEIŠSPRĘSTI KLAUSIMAI SUKELS 
KONGRESO SESIJOJE AŠTRIŲ GINČŲ 

WASHINGTONAS. — Vakar 91-sis Amerikos Kongresas, pa
silsėjęs 26 dienas, susirinko antrajai sesijai. Kongreso laukia ne
maži darbai. Pirmoje sesijoje liko neišspręsti švietimo, sveikatos 
ir šalpos klausimai, pašto reformos, nusikaltimų kontrolė, var
totojų apsauga, balsavimo teisės ii- kiti įstatymų projektai, kurie 
gali sukelti ilgas ir piktas diskusijas tarp respublikonų ir de
mokratų. Neišspręstas liko ir paramos užsienio valstybėms įsta
tymas. Svarbiausiu klausimu laikomas 19.7 bilijonų dolerių rei
kalaująs projektas skurdui, šalpai, sveikatai ir švietimui. Visas 
diskusijas paaštrina tai, kad šiemet renkami Atstovų Rūmai ir 
visa eilė senatorių. Debatai vyks rinkiminėje atmosferoje.

Prezidentas Nixonas jau pa
skelbė, kad jis šalpos įstatymą 
su tiek daug numatomų išlaidų 
nepasirašys, bet jį vetuos. Taip 
yra todėl, kad įstatymas perženg
tų vyriausybės nustatytą biu
džetą net 1.26 bil. dolerių. Ka
dangi vyriausybė, bandydama 
sustabdyti infliaciją, mažina sa
vo išlaidas, šalpos įstatymas 
laikomas pavojingu kovai prieš 
infliaciją.

Veto atveju demokratai turė
tų sumobilizuoti senate ir At
stovų Rūmuose du trečdalius 
balsų, reikalingų veto nugalė
jimui. Net patys demokračų va
dai, kaip Atstovų Rūmų pirmi
ninkas John McCormack, pareiš
kė, kad tiek balsų surinkti ir 
prezidento veto atmesti būtų 
labai sunku, jei neįmanoma.

Svarbiausi debatai prasidės 
po prezidento State of Union 
kalbos abiems kongreso rū
mams, sausio 22 d. Demokra
tai įtikinėja, kad šalpa, švieti
mas ir sveikata yra tokie svar
būs reikalai, kad jiems lėšų ne
galima gailėtis, o reikia mažin
ti išlaidas kituose punktuose. 
Politinis šių debatų atspalvis 
aiškiai jaučiamas, nes lapkričio 
3 d. bus Atstovu Rūmu ir 35 
senatorių rinkimai. Visi kan
didatai bandys šiuose debatuo
se pasirodyti balsuotojų drau
gais ir jų interesų gynėjais.

Svarbus klausimas šioje sesi
joje bus aplinkos teršimo grės
mė. Ją ypatingai iškėlė Wiscon
sin© senatorius Gaylord Nelson, 
pasiūlydamas net konstitucijos 
papildymą, kuris garantuotų: 
“kiekvienas asmuo turi nepažei
džiamą teisę į padorią aplinką”. 
Sen. Nelson sako, kad Amerikai 
per 30 metų teks išleisti 275 bi
lijonus dolerių kovai su oro ir 
vandens teršimu.

Stebėtojai galvoja, kad šie 
puolimai ne tiek siekia karinių, 
kiek psichologinių tikslų. Egip
tiečiai vis daugiau savo aki-; 
mis įsitikina, kad izraelitai val
do padanges. Sekmadienio puo
limą žmonės stebėjo sulipę "ant 
stogų." Heltyano mteste žmonės 
matė, kaip Izraelio lėktuvai, ne
trukdomi Egipto aviacijos puolė 
karinius sandėlius netoli didžiau
sio Egipto aerodromo. Keleivi-, 
niame aerodrome egiptiečiai irgi 
nesiėmė jokių apsaugos prie
monių. šimtai keleivių, susto
ję prie didelių langų, stebėjo 
bombardavimus. Tik lėktuvams 
nuskridus, pasigirdo arabų šau
dymas į viršų.

Egipto vyriausybė tvirtina, 
kad Izraelis šiais puolimais de
monstruojąs savo nervingumą 
ir įtempimą, puolimai esą dau
giau politiniai.

Lebane sprogo bomba prie žy
dų geto mokyklos. Ji buvo tuš
čia ir sprogimas sužeidė kelis 
arabus, gulėjusius gretimoje li
goninėje. Beirute žydų apgyven
tas rajonas yra ypatingai sau
gomas miesto policijos. Lebano 
vyriausybė pareiškė, kad bom
bą padėjo “kriminalistai”, norė
dami pakenkti Lebano vardui už
sienyje.

Demonstracija 
Maskvos operetėje 
MASKVA. — Jaunas belgas 

Viktor van Brantegem Maskvos 
teatre per pertrauką iš balkono 
ėmė mėtyti atsišaukimus ir šū
kauti, reikalaudamas laisvės be
protnamyje laikomam sovietų 
generolui Piotrui Grigorenko, 
kuris pasižymėjo savo protes
tų demonstracijomis prieš so
vietų valdžią. Belgas prisira- 
kino prie Maskvos Operetės tea
tro pertvaros. Jo lapelius parte
ryje žmonės godžiai rinko.

Belgo demonstracija įvyko 
antrą dieną po dviejų italų pa
našios demonstracijos, apie ku
rią vakar pranešėme. Nežinia, 
ar belgas turėjo ryšį su italais!

Teatro prižiūrėtojai pasipylė 
po salę rinkti lapelių 
čia, neskaitykite!” — 
teatro salėje. Viena pagyvenu
si moteris atsisakė atidaryti sa
vo rankinuką, vienam vyrui rei
kalaujant. Ji buvo išvesta iš 
teatro ir išvežta. Pasibaigus

Politinės reikšmės 
dviračių lenktynės
SAIGONAS. — Pietų Vietna

mo gyventojai iš prancūzų pa
veldėjo dviračių sporto pamė
gimą. Vietnamas turi gerų dvi
ratininkų, vienas jų praėjusį mė
nesį tarptautinėse varžybose 
Rangune, Burmoje laimėjo pen
kis aukso medalius. Pietų Viet
namo dviratininkai dalyvavo ir 
Olimpiniuose žaidimuose Mek-

Skyriuje, kur surašytos po 
II-jo Pasaulinio Karo nepriklau- 

gavusios valstybės, Iz
raelis neminimas. Carų režimas 

Pakeliui kitoje, vidurinėms mokykloms

G. Wallace Įspėjo 
prezidentą Nixona 
WASHINGTONAS. — Aukš

čiausiojo Teismo patvarkymas 
visai eilei pietinių valstijų, kad 
jos iki vasario 1-mos dienos in
tegruotų visas viešąsias mo
kyklas, sukėlė pietinių gyven
tojų tarpe nepasitenkinimą, ku
rį viešai išreiškė buvęs Alaba- 
mos gubernatorius George Wal
lace CBS televizijos programo
je “Face the Nation”.

Wallace įspėjo prezidentą Ni
xona, kad jis turi sustabdyti 
“viešųjų mokyklų sistemos grio
vimą”. Jei prezidentas to ne
padarys, tai Wallace pradės nau
ją politinę akciją, kuri Nixona 
nugalės 1972 metų rinkimuose.

Brody telefonas užimtas nuo
latinių pinigų prašytojų. Jo gau
nami laiškai siekia tūkstančius. 
Paskui jį sekioja minios žmo
nių, fotografai ir spaudos ko
respondentai.

Viskas prasidėjo 1966 metais, 
kada mirė Brody senelis, mar
garino įmonės savininkas John 
Jelke. Jis paliko 6.8 milijonus 
dolerių, kuriuos paskirstė savo 
giminaičiams, jų tarpe ir savo 
dukters sūnui Michael Brody Jr. 
Kiek jis, sulaukęs 21 metų, ga
vo bankai nesako, tačiau nuro
do, kad spaudoje minima suma 
— 25 milijonai dolerių “yra la
bai perdėta”.

žmonių sekiojimas ir spaudos 
dėmesys jaunam Brody padarė 
tokią įtaką, kad jis kalba duo
siąs 10 bilijonų dolerių šiaurės 
Vietnamui, kad tas pasitrauktų 
iš Pietų Vietnamo. .Jis Lalba su
sitiksiąs su prezidentu _ Nixonu 
ir sovietų komunistų vadu-Brež- 
nevu. Jis kartą pastebėjo kad! 
“žmonės mane laiko nauju Jė
zų Kristumi”.

menės daliniai žiūri, kad komu- somybe; 
nistai keliuose nepadėtų minų 
nesusprogdintų tiltų
dviratininkus, kurių yra 73, pa-; skirtoje istorijos knygoje, vadi- 
sitinka gyventojai su gėlėmis.! namas “tautu kalėjimu”, tačiau 
Vyksta lažybos, kas lenktynes 
laimės. Jei lenktynes pasibaigs 
laimingai, laimėtoju bus ir Sai
gono vyriausybė, įrodžiusi, kad 
Pietų Vietnamo keliai jau išva
duoti nuo komunistu teroro.

♦ Amerika pafeiškė Sovietų 
Sąjungai protestą; dėl Hanojaus 
belaisvių amerikiečių pareiški
mų, kurie buvo^fransliuojami 
per Maskvos radiją.

Floridos gubernatorius Kirk 
paskelbė, kad Florida neturi nei 
lėšų nei priemonių įvykdyti Auk
ščiausiojo Teismo parėdymą in
tegruoti nuo vasario mėnesio vi
sas mokyklas.

♦ Rytų Vokietijos komunistų 
vadas Ulbrichtas spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad pagrin
dinė sąlyga Rytu Vokietijos ir 
Vakarų ..Vokietijos ..taikingam 
sugyvenimui yra pilnas diplo
matinis pripažinimas. “Labai 
blogai” — pareiškė Ulbrichtas, 
— “kad kancleris Brand tas tą 
sąlygą atmetė.

Amerikos žydai 
kaltina sovietus

WASHINGTONAS. — Ameri
kos žydų organizacija B’nai 
B'rith sudarė specialistų komi
sija, kuri išanalizavo sovietų 
istorijos vadovėlius, naudoja- 

’ mus sovietų mokyklose, peržiū
rėjo sovietų enciklopedijas ir 

universitetų istorijos tekstus. 
Buvo peržvelgtos ne tik rusų 

. kalba parašytos knygos, bet va
dovėliai, naudojami Ukrainoje, 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 
Darbui vadovavo dr. William 
Korey ir dr. Ina Schlesinger, is
torijos spėcialistai.

Dabar žydai kaltina, kad pa
siremiant minėta medžiaga, ga- 

ilima tvirtinti, jog sovietai ban- 
; do ištrinti 
' gyvenimą 
i žydai tose 
t minimi.
• šeštoji “Dabartinės istorijos” 
laida, kuri naudojama mokyk
lose, kalbėdama apie nacių re- 

! žimą tarp 1933 ir 1939 metų vi
sai nemini žydų persekiojimo.

į Net ir tame skyriuje, kur apra- 
‘ somos nacių mirties stovyklos, 
i sakoma, kad jose žuvo 100,060 
komunistų, tačiau neminima, 
kad tose nacių stovyklose žu- 

Dviratininkus lydi ginkluoti; vo 6 milijonai žydų.
helikopteriai, o pavojingesnėse 
vietose budi šarvuočiai. Kariuo-

TŪKSTANČIAI EGIPTIEČIŲ
IZRAELIO PUOLIMĄ PRIE SOSTINĖS

JERUZALĖ. — Jau ketvirtą kartą šį mėnesį Izraelio lėktuvai 
i nuo frorito liifjos. 12 mylių 

nuo sostinės Kairo. Lėktuvai bombardavo naftos; sandėlius vos
ROMA. — Italų visuomenės mylia nuo Kairo tarptautinio aerodromo. Po puolimo keleiviai, 

aukomis Romoje buvo pastatytas. kurių tarpe buvo nemažai užsieniečių, matė tirštus dūmų ka- 
paminklas Jan Palachui, kuris muolius, kurie kilo į padanges kelias valandas. Egiptas pripažino, 
prieš metus Pragoję susidegino, 
protestuodamas prieš sovietų in
vaziją. Sekmadienį buvo pa
minklo atidarymas.

WASHINGTONAS. — Vy
riausybė davė civilinės aviaci
jos bendrovėms, kurių yra 43, 
laiko iki 1972 metų sutvarky
ti savo keleivinius lėktuvus taip, 
kad jie neterštų dūmais Ameri
kos padangių. Nepaklausiusios 
bendrovės bus baudžiamos. Kon
gresas priims specialius Įstaty
mus.

MASKVA. — Sovietų spauda 
ir partijos propaganda seniai 
juokina pasaulį skelbdama, kad 
rusai pirmi surado ar sugalvo
jo vieną ar kitą daiktą. Pasku
tinis toks rusų “išradimas”, kaip 
skelbia “Socialističeskaja Indus
trija” buvęs alus.' Rusai pirmi 
ėmę naudoti apynius ir iš to 
atsiradęs alus. AP agentūra, 
skelbdama šią žinią, prideda, 
jog rusai alų taip geria, lyg jie 
tikrai būtų jį išradę. Per me
tus vienam asmeniui išeina 16 
kvortų alaus.

DACCA. — Pakistane politi
nėse kovose tarp dešiniųjų ir 
kairiųjų partijų buvo sužeista 
350 asmenų. Iš jų 80 pagul
dyti ligoninėje, penki kritiškai 
sužeisti.

IDLE STRIKE HOURS
Mon-Days Idle, 
in Millions

Street, Chicag
narket 1*6100

SAIGONAS. — Komunistai 
numušė praėjusį savaitgalį tris 
amerikiečių helikopterius. Nuo
stolių buvo — penki sužeisti. Iki 
šiol Vietnamo kare Amerika ne
teko 3,342’ helikopterių ir apie 
3,000 lėktuvų, viso jų vertė šie-’ puolė karinius Egipto taikinius‘toli 
kia virš 6 bilijonų dol
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Kune prote ir jausmų darnos pagrindai
rrrr»k*4<* Mtwy perteik imrin

2MO.VI5KUMAS - DIDŽIAUSIAS MDSUTUXTAS
Kiekvieno suzmoiicjimas — tie^iunias kelias į sav

me

kai valdininkai teisingai savas 
pareigas atlieka, kai TV perduo
da kultūringas programas, tada 
tik vaikas įpranta į žmonišką 
elgesį be jokios prievartos, be 
nclicijos ir kalėjimo. Tik žmo
niškumu išaugęs ir reikiamai 
išsimokslinęs (ne indoktrinuo- 

lietuvis pajėgia sukurti
"Ou Broh«*k»." — V»<d»U (A. Stožtevi moko voilcrs gi f; o.
Kvburo. Rot akt. AHo Brinkos. ii A. Kairio murikmr s:

Jaunimo Cantre vasario mėn. 8 <fieną.

r dirtu p pa^TdTyfnO

dail. Jvoto 
bftlefu pasaka statoma

10
Žmoniškais darbais visi im- 
me puoštis per visus šiuos me- j 

tai tik tada jie bus mums i 
ngi ir be jokių tuš iam;n- 
nkėjimu, be indektriniza- 
persigert persirūkyt ir 

valgyt. Šiuo laiku mini-' 
e mos šventė. Persistaty-!
sau pavyzdžiu šventąją tas!)

•na. Joje buvo darbštų- i žmonišką šeimą. Tik tokioje gy-1 
r-imumas, vieno kitam pa- venimas prilygsta šventosios šei-; 

>s rodymas. Visi norime 
bės savo šeimose, bet retas 

' uris ją apturime, nes ne kiek- 
žmogum tampam prieš 

’ rd anai šeimą. Mat, asmuo 
mca tikru žmogum, pajėgiu 

k :rt’ laimingą (ne vien gausin- 
z J Šerai tik tada, kai jis ge-jnon. motina vaikosi paikų m a- Į darbais ugdyti savybe gėrį, tada’; 
ravaliu pasidaro. Nepakanka i du; kol sūnus lankosi narkotikų ! kiekvienas imsime tikrai sveik- 
jam ir jai vien kūnu subręsti į i landynėje, o duktė pakrikimo sa-i ti.
tvartą vyrą, moterį. Nepakan-; Fone — tol šeimoje laimė nepa- 
ka mokslus baigus, gerą darbą^'Sii'odo.
t r!-; namus, turtus įsigyt, nes' Jokį ir panašų nesklandumą i on Mifflin Co., Boston.
šeimos laimei reikia kur kas * jaučia dažnas šeimos narys. Jis Į _________________ _____ ___

esnio dalyko. Turtai ir pa- kenčia, dejuoja ir nieko taisy-j TFKINGU
mum- latae nS^kai -era^' 6i ATSAKYMU PASINAUDOTI
mums laimę nesą, kai gera v a- daktarai su dvasiškiais, sian- 
Iri žmogaus didžiausiu turtujdien nieko pajėgesnio šeimoms 
tampa. Bibhškas geravališku-. nesuteikia. Vien padejavimu 
mas medicinoje vadinamas jaus-, dažno jų pastangos pasibaigia.
mų-emocijų sveikumu. O jaus-į žiūrėk, vienas tų vadų pagrasi- j 
ma's "mogus susveiksta tik ta-jna pragaru narkotikus ryjan- 
da. kai dar mažu vaiku būdamas | čiam jaunuoliui; kitas primena 
au-~a sveikoje, žmoniškoje aplin- i Dievo bausmę girtaujančiam tė-

- vui; trečias pagraudena ištvir- 
! kaujančią jaunuolę — taip ir 
palieka visi prie savų menknie
kių. O už svarbiausio darbo — 

tėvai vienas kitą myli ir u*: savų jausmų ugdymo ir svei- 
, kai kaimynai savo arti-j kais jausmais savų vaikų už- sitikime. 
padeda, jo neskriaudžia, • auginimo, nė vienas ne tik ne-

mos gyvenimui. Kol, kaip dau- Į 
gumoje dabar, kurs šeimas vien užsimena, bet dar persekioja 
fiziniai subrendę žmonės (jaus- kiekvieną, kuris jam primena 
mų tvarkos stokodami'), tol geravalėjimo reikalą. O nesu- 
mes pasigesime šeimose sklan- geravalėjus, jokia kita sveika- rą Jaunimo
daus sutarimo tarp tėvų ir vai-i ta nepajėgia mūsų atlankyti. Už'rengtas poezijos vakaras Algi-i skaidrumu ir įpedrumu lietu
kų. Kol tūlas tėvas žiūri taver-Įtai kiekvienas pradėkime savais mantui Mackui atminti. Susi-iviškas poetinis žodis sulaukė

nkimės nuo tuščiakalbių — 
darbais ugdykime gėrį

laišytės dedikacija Algimantui 
Mackui. Vartotas pašauto pauk
ščio pavyzdys išvengė banalu
mo jaunos vaizduotės nuoširdu
me ir geroje valioje. Sekė ke
turių jaunų poetų savo poezi
jos skaitymas: Aldona Zails- 
kaitė, Austė Pečiūraitė, Vikto
ras Dirda

Donelaičio kapą, ši mada pas 
Rradūną susieti savo kūrybą su 
Čiurlionio tapyba bei muzika, 
dabar su Donelaičiu yra įdomi 
ir kartu pavojinga, nes greitai 
galima nuslysti į laikraštiniš- 
kumą ir pigumą. Atrodo, jog 
Bradūno atveju daugiau yra 
mažiau, t. y^ kur mažiau už
uominų apie Donelaitį, ten ei
lėraštis yrą geresnis.

Eglė Juodvalkytė? Henrika Nagys skaitė iš ką 
Juodvalkytė išsiskyrė savo geru tik išėjusio poezijos rinkinio 
nelyg aktorišku skaitymu, o Au-1 “Broliai balti aitvarai”, kuris 
stė Pečiūraitė įmantria indivi- dedikuotas nelauktai žuvusiems 
dualaus estetizmo poetine kons-' Antanui Škėmai, Juliui Kaupui 
trukcija. Tučtuojau po jų iš- ir Algimantui Mackui. Ypač 
ėjo Rimas Vėžys, ką tik išlei-j stipriai praskambėjo Elegija 
dęs savo pirmą poezijos rinki-j Algimantui. Henrikas Nagys 
nį. Tačiau jis pas mus ne nau-jyra oralinės poezijos tradicijos 
jiena, nes jau gerą dešimtmetį i retas tęsėjas mūsuose. Jo skai- 
reiškiasi ironiška poezija dau- , tymas neatskiriamai susiejęs su 
giausia jaunosios ir vidurinės t turiniu. Su juo, galima išsi- 
kartos stovyklose ir suėjimuo- i reikšti, poezija pas mus paau- 
se j go ir įgavo neužmirštamą vei-

Beje, Rimas Vėžys nelyg An-i da
gtim nejudančiu, savo katilų ne- žiūros, reikia atsakančiai tvar- ^anas Gustaitis yra tiek pat stai- 

Ramumoje esą kytis su smegenų ir jausmų gus savo atomazgonimis ir tiek 
raikės iš. tvarkinga veikla. Tik taip dar-'Pa^ sėkmingas savo kūrybos

rw >*o(

Noreikos

Praeito penktadienio vaka-rinko 300 klausytojų, daugu- 
Centre buvo su--moję jaunimas. Savo vidiniu

Pasiskaityti: Carl R. Rogers: 
On Becoming a Person, Hought-

■JW

karklo visos ožkos lipa. Stovin- Ar nebūtų gerai, kad kiekvie- 
čiame vandenyje visokie vaba- nas imtume reikiamai savo kū- 
lai veisiasi, o upelio vanduo pats ną prižiūrėti ?
savaime per kelis kilometrus Atsakymas, žinoma, kad ge- 
nusivalo. Taip esti ir su žmo- rai, tik šalia reikiamos kūno prie-

mankštinančiu, i 
kaulai ima tirpti. f 
tirpstančių kaulų eina į kraują njaj kūnas, protas ir jausmai 
ir iš kraujo per inkstus su šia-, vepKužtikrina žmogui lai- 

i pimu lauk. Jei žmogus ilgai mįngą gyvenimą. Kas iš sveiko
Klausimas. Kaip tai galėjo j guli gipse — nejuda, tai tos kū-, Hitlerio ar protingo Nerono, jei

atsitikti, kad mano tetai nusi- į no dalies kaulai retėja (osteo- ■ i^cĮvieju jausmai huvo žiaures-
laužus koją ir ligoninėj dėl blo- porose). Jie gali blogai gyti ; ni už labiausiai įsiutinto plėšrū
no kaulų gijimo išgulėjus še- nuo menkiausio sutrenkimo, lūž- Pasimokykime iš istorijos 
sioliką savaičių, ėmė inkstuose ti. Lz tai visi atsiminkime ant gyvenimo tiesų. Istorijos ne- 
akmenys augti. Gydytojai nie-į visados, ir kitiems šią tiesą Pa".žiną prilygstą vaikams, nors 
ko apie tai mums nepaaiškino/: sakykime; judėkime, dirbkime būtų Sustiprė-
Gal, tamsta daktare, galėtume- į visi, visur ir visada. Kai liga trejopai: tiek kūnu, lygiai
te mus apsviesti šitokiame at- paguldo mus ilgesniam laikui į jp protu bei jausmais, mes

Į išvengsime didžiausios žmoni-(buvo Jurgio Blekaičio Route 
j jos ligos — indoktrinizavimo. į 66 poema- (ant Route 66 auto-

Gulėjimą5;, kaulu tirpimas ir 
inkstų akmenys

Klausimas. Kaip tai g:

Atsakymas. Ant palinkusio

(iš kairės), Stasė Petersonienė,Alvudo Vaiku Teatro ramsčiai-su dovanomis: A. Stakėnas
Aldona Sobieskienė, Anelė Kirvaitytė, Jonas Adomavičius, Alfas Brinką ir Juozas Kibu
cas (tupi). Jie remia "Du Broliukai" pastatymą Jaunimo Centre, vasario mėn. 8 dieną.

Nuotrauka Inž. Juozo Slaboko

perdavėjas. Sekantieji keturi 
poetai, Jurgis Blėkaitis, Liūne 
Sutema, Kazys Bradūnas ir 
Henrikas Nagys, nereikalingi 
pristatymo — jie yra žinomi 
poetai savo pajėgiausiuose me
tuose. Tai matėsi iš jų pasi
rinktos kūrybos skaitymui: vi
sa dar neatspausdinta arba, 
kaip kad Henriko Nagio atve
ju, ką tik atspausdinta. Rašan
čiam nelauktiniausias įspūdis

Chicago Savings 
tnd Loan Association z SAFETY Of X> 

YOOR SAVINGS \\?

UP TO
S20,000.

Ant visy knygeliu 
sąskaitų

Certifikaty sukartos
Certifikatai išduodami tūks

a > 7 x aiVmenus Magiausiai fun
4 f HL "uti S11000. Pelnas mokamas 

ka.s trys mėnesiai

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami kas 
trvs mėnesiai.

lovą — judinkime, gimnastikuo- j 
kime galūnes. Tegul kaulai gau-' 
na darbo T 
kraujo apytaka.
tirps. Dar kitos tiesos nepa
mirškime: nustokime tikėti ne
tiesai, būk senesniam reikia ma
žiau gerti skysčių. Priešingai. 
Reikia daug gerti vaisių sunkų, 
valgyti vaisių, daržovių kiek
vienam senesniajam. Tada mes, 
kaip anas epelis, valysime ink
stus ir šlapimo takus. Tada ten 
susirenkąs kalkių smėlis bus iš
plaunamas laukan. Taip elgda
miesi dažniau, išvengsime inks
tuose ir šlapumo takuose akme
nų susidarymo. Kai žmogus es
ti palinkęs šlapumo takuose ak
menų susidarymui, jam prisiei- 

! na tiek daug gerti graifrukto 
sunkos, (o prie tam tikros rū
šies akmenų — bruknių sun
kos!, kad per parą šlapumo su
sidarytų mažiausiai dvi kvortos. 
Vasarą prisieina dar daugiau 
gerti gerų skysčių, kad suda
rius dvi kvortas šlapumo. Tai
gi, nebijokie daug skysčių var
toti, nors tūli akli juokdariai ir 
šaipytis iš tokio naudingo pata
rimo nesiliautų. Visada atsi
minkime, kad šaiposi tik tas, ku
ris paskutinis šaiposi. Gydyto
jai, sukruskime visi tikron ar
timui pagalbon. Užtenka vien 
mediciniškos raidės prisilaiky
mo. Reikia pradėti tikrą, žmo
nišką mediciną praktikuoti. Ap
sauga žmogaus nuo ligos — ge
riausias ligos gydymas. Tai tiek 
pacientai, tiek gydytojai supras
kime ir atsakančiai elgtis pra
dėkime.

egul juos® gerėja yra būSime apsaugoti nuo įmobilio katastrofoje prieš pen- 
,aka. .-^aiiau jie netiesos ar dalinos tiesos, per tik--kis metus žuvo Algimantas

ra — pilną tiesą laikymo. Tada Mackus), kur surrealistiniais 
me? patys iš savęs ir kito, ypač; vaizdais atpasakojimas, pokal- 
specialisto reikalausime pagal Ibis — susitarimas su Algiman- 
tiesą gyvenimo. tu pabėgti i prasmingesnį pa-
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Pati moteriškė geriausia 
gydytojo talkininkė

Klausimas. Mano žmona mėgs
ta mediciniškus dalykus. Ji nu- 

knygą
apie sveikatos dalykus. Ten ji 
rado pamokinimą, 'kaip tikrinti 
savo kūną,;ypač krūtis ar ne
auga koks guzas, kuris gali bū
ti vėžio pradžia. Taip ji kartą 
apčiuopė žirnio dydžio gūželį ir 
dėl jo pasitarė su gydytoju. Pa
starasis pagyrė žmoną, kad ji 
taip stropiai save prižiūri. Jis 
būtų toki mažą žirnelį pražiū
rėjęs. Išėmus patikrinimui, tas 
žirnelis pasirodė esąs tikro vė
žio pradžia. Nebuvo išsiplėtęs, 
todėl mano žmona dar ir šian
dien, jau septinti metai sveika.

Antroje vakaro dalyje Daiia 
Juknevičiūtė, Leonas Baraus
kas, Jonas Kelečius perskaitė 
Algimanto Mackaus “Chapel 
B”. Sustingę trys aktoriai, ne
lyg grupė Pirandello aktorių, 
ieškančių autoriaus, atvėrė au
toriaus Mackaus gyvąją vers
mę. “Chapel B” turini sudaro 
Antano Škėmos žuvimas auto
mobilio katastrofoje, andalu- 
ziečio poeto Federico Garcia 
Lorca sušaudymas ispanų pi
lietiniame kare, visų žmonių 
neišvengiama mirtis. Poema 
parašyta sudramatinta patosine 
forma. Šiame išpildyme for
ma pilnai įsikūnijo.

Vakaro dailininkas buvo Vy
tautas O. Virkau, o apšvieti
mas Stasio Gasiūno.

Juozas -Nendriūnas

these days.

So what can you do about it?
Wdį first of all maybe you 

should take a long, hard look at

a Bond that’s worth 
*25.00 in just 7 years. 
If you did that every 
month you’d stash 
away <juite a nest egg 
for yourselfi

And so would your country.
Your country would be economi

cally stronger to find remedies for 
some of the headaches we have.

should look at our healthy side as 
well as our ills.

And maybe, just maybe, you’ll 
find we’re not all that bad.

And the/re not going to go away 
if you just stand along the side-

But they might start to go away 
if you seriously want to do some-

AUSSavings Bond is one 
way. Let’s say you fork over . 
*18.75 of your hard-earned |

called freedom.

date. Until you lose it

high interest rate of 4)4%. And

interest 5% Freedom Shares 
į in combination.
> However you took ai it; k 

simply makes a tot of sense
H* to invest in your country.

After all it’s the only

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Shares
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LIETUVA RUSIŠKU ĮGULU “APSAUGOJE”
Aotrusis Rūrus

Įsileidus raudonosios armijos! 
IRulas, paviršutiniškai žiūrint 
atrodė, kad niekas Lietuvoje ne- Į 
pasikeitė. S. Rusija Lietuvos at- Į 
žvilgiu laikosi korektiškai ir ne-! 
ieško priekabių. Nes kaip žino- j 
me, pasirašant savitarpinės pa- i 
gal bos sutartį Molotovas pareiš- š 
kė, kad S. Rusija nesikiš į Lie- j 
tuvos valstybės vidaus reikalus.! 
Gal kiek buvo nesklandumų tik! 
dėl rusiškų įgulų apgyvendini
mo. Mat, rusai norėjo užimti ge
riausias kareivines ir svarbiau
sius strateginius punktus. Bet

OS

l Rusija skelbė, kad karinės Įgu- ‘ 
j los yra draugiškumo kariuome- j 
i nė, skirta Lietuvos apsaugai, \ 
| bet tikrovėje tai buvo priešo ka- i 
riuomenė, turėjusi uždavinį pa-

I ruošti dirvą galutinai Lietuvos 
j okupacijai. Kartu su raudoną- j 
i ja armija atvyko S. Rusijos j 
j agentai ir politiniai vadovai, va
dinami politrukai. Jie tuoj susi
rišo su Lietuvoje buvusiais ko
munistais ir pradėjo plėsti slap
tą veiklą. O kai prasidėjo ka-

pagaliau ir jie sulindo į karei-1 reivinių stl^ba’ Ui susidarė 
j proga susidurti su I Jetuvos dar
bininkija ir jiems piršti laimin-

vines, kur jų nebuvo — Į miš-! 
kus ir pradėjo vadinamą uždą-
rą gyvenimą. Visi rusų kariuo- S‘ Rusijos «rven?m^’. Tuo
menės žygiai buvo daromi nak
timis, kad žmonės negalėtų pa
matyti ubagiškai atrodančią 
“nenugalimąją”' armiją.

Palyginus su Lietuvos kariuo
mene, tuoj pamatėme didžiau
sią skirtumą. Ir ta bolševikų iš
garbinta raudonoji armija ne
buvo panaši į modernią kariuo
menę, o tik į valkataujančių či
gonų gaujas. Ir kaip S. Rusijos 
vyriausybė nesigėdino tokias 
driskių gaujas siųsti į svetimą 
valstybę. Tuoj nežinomi auto
riai pradėjo kurti linksmas dai
nuškas ir anekdotus, kurie žai
bo greitumu pasklido po visą 
Lietuvą. Sekančią dieną jau vis
kas naujai padailinta, pataisyta 
ir pritaikinta gyvenamojo mo
mento nuotaikai. Tų aktualijų 
svarbiausia tema: “sovietinė ap
sauga”, “nenugalimoji armija”, 
“nuogas raudonarmietis” ir p. 
Lietuvos vyriausybė stengiasi 
prislopinti viešosios nuomonės 
balsus ir išlaikyti nesudrumstus 
santykius. Spaudai ir radijui 
duoda informacijas švelninti to
ną ir santūriai vertinti esamą 
padėtį.

Dabar žvilgterėkime ir į ant
rąją gyvenimo" pusę. Įsileidus

laiku Sovietų pasiuntinybė
je ruošiamus komunizmo kur
sus jau buvo baigę J. Paleckis, 
S. Neris, A. Venclova, P. Cvir
ka, L. Gira ir k. Kalėjimuose 
sustiprintos nelegalios komu
nizmo pamokos. Bematant į 
priešvalstybinę veiklą Įsijungė 
vietiniai ir iš S. Rusijos impor
tuoti komunistų agentai. Kai 
kurie jau.pradeda veržtis į Vals
tybės Radiofoną, siūlydami su
ruošti sovietinių dainų koncer
tus ir supažindinti lietuvius su 
komunistinių rašytojų kūryba. 
O nežinomi siuntėjai pasistengė 
Radiofoną “apdovanoti” sovie
tiškų dainų plokštelėmis ir ko
munistine literatūra. Siuntinė
jami pakvietimai lankytis Į So
vietų pasiuntinybės ruošiamas 
arbatėles ir pašnekesius. Agi
tacinė veikla plečiama visuose 
frontuose. Kiekviena proga gar
binama S. Rusija kaip mažųjų 
tautų gynėja. Tai ir lietuvių 
tauta, sudarydama sutartį su Š. 
Rusija, savo kovoje dėl laisvės 
ir nepriklausomybės išsaugoji
mo Įsigijo patikimą gynėją. Gir
di, Lietuvą ruošėsi užimti Vo
kietija, tai S. Rusija atėjo mus 
gelbėti ir įsteigė čia savo įgu
las. Todėl ir mes visomis išga-

Senes Maine vėžly gaudytojas džiaugiasi naujais, iš viriu pagamintais vėžiy bučiais. Jie sveria 
13 svarg, kada seni, medL’.iai sverdavo po 50 svary.

t u- 
ir

ėdu aukščio daC

vienuoliktas 
ias namas pašau 
iu metu Chica

>r, 1,350 p< 
zis bus 
aukščiausi

Tuo pači
pradedamas statyti Stan 
Oil kompanijos 1,136 pė

goję 4 *
dard
dų 100 aukštu pastatas bus 121

i fa k, Ch igo

Yorke 7

71 aukšto

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. V

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

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

lėmis turime remti S. Rusiją, įsi
jungdami į bendrą gynybos fron
tą prieš imperialistinius agreso
rius. Kada jau buvo paruošta 
dirva okupacijai, tai Lietuva bu
vo apkaltinta nesilaikymu su
tarties ir susilaukė S. Rusijos 
ultimatumų.

S. Rusija visą laiką godžio
mis akimis muš sekė ir laukė 
progos uždėti savo kruviną le
teną. Užmaskavimui savo gro
buoniškų tikslų ji su Lietuva su
darydavo nepuolimo ar savitar
pinės pagalbos sutartis. Bet tos 
sutartys buvo reikalingos tik S. 
Rusijai, kad, atėjus tinkamam 
momentui, galėtų mus netikė
tai užpulti. Kaip žinome, pasku
tinę sutartį S.’ Rusija su Lietu
va pasirašė 1939 m. spalio 11 d. 
Bet reikia neužmiršti ir tai, kad 
tą dieną Maskvoje NKVD patal
pose buvo priimtas ir patvir
tintas Serovo paruoštas Lietu
vos trėmimų planas numeris 
001223. Iš to aiškiai matome, 
kad S. Rusija viena ranka Lie
tuvą glostė, o kita nėrė jai mir
ties kilpą.

1939 m. lapkričio 30 d. Rusija 
užpuolė taiką ir laisvę mylinčią 
suomių tautą. Suomiai didvy
riškai gynėsi ir iki Rusija ją pa
laužė. tai gerokai nusvilo savo 
grobuoniškus nagus.

1940 m. pradžioj b. gen. Raš
tikis laikinai, o po kiek laiko 
ir galutinai buvo atleistas iš ka
riuomenės vado pareigų. Jo vie
ton paskiriamas mažamokslis 
karininkas d. gen. V. Vitkaus
kas. Gen. S. Raštikis savo at-, 
siminimuose (ž. “Kovose dėl 
Lietuvos” Id.) rašo, kad pre
zidentas A. Smetona gen. V. Vit
kausko paskyrimu kariuomenės

X

Ugniakalnių pavojus 
Pacifiko pakraščiam

Žymus Belgijos mokslinin
kas vulkanologas prof. Haroun 
Tazieff, 54, didžiąją savo gy
venimo dalį praleidęs studijuo
damas ir tirdamas ugniakal- 
nius ir vėl pranašauja galimas 
gamtos katastrofas Ramiojo 
vandenyno pakraščiais. Jis nu
rodo ir pavojingiausias vietas, 
būtent Seattle ir Portlando 
miestus.

“Žmonija iki šiol turėjo daug 
laimės”, jis sako. “Katastrofos, 
kuriose buvo palaidoti Pompe- 
jos miestas ir Martinika, yra 
niekai lyginant su tuo, kas mū-

vulkanas Kamčatkoje. Buvęs 
visiškai užgesęs, staiga 1956 
metais sprogo tokia smarkybe, 
kad didžiulius uolos gabalus iš
metė per 10 kilometrų aplin
kui.

Prof. Tazieff perspėju, kad 
daug miestų tebėra pavojuje dėl 
neužgesusių Žemės planetos vi
durių. Tokie miestai esą Nea
polis ir Roma, Portlandas ir 
Seattle, Ciudad (Meksikoje) ir 
Clermont Ferrand (Prancūzi- 
joje) .

Tazieff sako, kad vulkanai 
yra tikri geologiniai “bestijos”. 

Įjie gal išbūti pavojingi per de
šimtis tūkstančių metų. . .

Yorke 1,016 
Wall Tower 
aukšto, 1127 
banko New
900 pėdu; First National ban
ko (Tiicagoje X50 pėdę, 60 auk
štų; RC namas New Yorke 850 
pėdu, 70 aukštų ir Chase Man
hattan, N. Y. 813 pėdų, 60 auk-

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir ska 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

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

Knygoje 
vos kraštas, 
ir kit.

Romana

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000 
AR DIDESNIEMS CERTIFIKATAMS

TAUPYMO KNYGELIŲ 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

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

HHHMMMHMI

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Li 
miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyveni

galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE

vadu buvęs visai patenkintas. 
Kyla klausimas, gal preziden
tas galvojo, kad gen. V. Vitkaus
ką paskyrus kariuomenės vadu 
bus patenkinti rusai ir pavyks 
išlaikyti geresnius santykius. 
Bet, kad gen. V. Vitkauskas tar- 
pupadyje nešiojo komunistų par
tijos kandidato bilietą, tai to gal 
nežinojo prezidentas, nė II ka
riuomenės skyrius, nei Lietu
vos saugumas. Spėliojama, kad 
prezidentas gen. S. Raštikį iš 
tų pareigų atleido todėl, kad jis 
nuoširdžiai bendradarbiavo su 
opozicinėmis partijomis. Ir jo 
vieton paskyrė komunistų par
tijos kandidatą, žymų raudono
sios armijos talkininką.

V. Vitkauskas buvo gimęs 1890 į sų gali laukti”.
m. Vilkaviškio aps. Prieš 1926 i Vezuvijaus ugniakalnis dar 
m. politinį perversmą buvo 91 senovės romėnų buvo skaito

mas užgesusiu vulkanu, tačiau 
76 metais mūsų eros prarijo du 
miestus Herkulanumą ir Pom
pėją. Vezuvijaus paskutinis iš
siveržimas buvo 1944 m.

Krakatou vulkanas to poties 
vardo saloje (netoli Sumatros) 
išsiveržė 1883 metais po 200 
metų pertraukos. Sunaikino du 
trečdalius salos ir pražudė 
36,000 žmonių. - 
Vulkanas Pele Martinikos sa
loje išsiveržęs 1902 metais, nu
žudė 26,000 žmonių. Prieš tai 
tik 1792 ir 1851 metais jis buvo 
pradėjęs 
veikti.

Katmaj 
kurs per
mas “negyvas”, 
staiga sprogęs išlėkė Į padan
ges.

Niekas nė nespėjo, kad Le- 
mingtono kalnas vakariniame 
Irane buvo miegantis vulkanas, 
kol 1951 metais staiga “ atbu
dęs” sunaikino 3,000 žmonių. 
Arba “Bevardis” (Bezimennyj)

pėstininkų pulko vadu, Mari
jampolėje. Sklido ’kalbos, kad 
jis perversmo dienomis buvo pa
siruošęs su savo pulku žygiuoti 
į Kauną ir atstatyti buvusią san
tvarką. Vėliau buvo paskirtas 
į nerikiuotės tarnybą ir ilgiau
siai dirbo Pėstininkų inspekci
joje. Na, ir viskas taip gerai 
vyko, kad net užsitarnavo di
vizijos generolo laipsnį. 1940 
m. paskirtas kariuomenės va
du, ruošė dirvą Lietuvos oku
pacijai/ talkininkavo raudona
jai armijai užimant Lietuvą ir 
kurį laiką buvo Krašto apsau
gos ministeriu. Kilus vokiečių- 
rusų karui, „išbėgo į Rusiją ir 
tarnavo raudonojoj armijoj. Pa
sibaigus karui, buvo paleistas 
į atsargą ir gyveno Lietuvoje. 
Mirė 1965 m. vasario 3 d.

1940 m. pavasarį pasigirdo 
balsų, kad prezidentas A. Smeto
na ruošiasi aplankyti Vilnių. Tai 
būsiąs oficialus vizitas su iš
kilmėmis, paradas, kalbomis ir 
t. t. Bet pagaliau iškyla neaiš
kumas: menamai tai preziden
tas negali lankyti Vilnių, kol 
svetimos valstybės nėra davu- kilmės įvyksiančios Šventaragio 
sios Vilniaus pripažinimo Lietu- slėnyje. Besiruošiant pasikeitė 
vai. Pagaliau buvo sutarta, kad politinė padėtis, ultimatumai, 
prezidentas vyks į Vilnią pusiau kurie paruošė prezidentui išvy- 
oficialiai birželio 13 d. Vadina- ką Į visai priešingą pusę. Ir taip 
si, gimtadienio proga bus su- nejučiomis išsipildė J. Paleckio 
sipažinimo ir pasižmonėjimo iš- įspėjimai, kad prezidentui yra 
vyka. Buvo ruošiama- scenin- draudžiama vykti Į Vilnių, 
ga programa ir susitikimo iš-

silpnai ir trumpai

kalnas Aliaskoje, 
amžius buvo skaito- 

1912 metais

Suvalkijos Sūnus

Nigerijoje po civilinio karo liko milijonai pabėgėliu, kuriems sku
biai reikalingi vaistai ir maisto produktai. Amerika paskyrė šalpai 
10 milijonu doleriu. Paveiksle matoma Tarptautinio Raudonojo Kry

žiaus slaugė suteikia vaikams pagalba.

Prašo siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 6060

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 
Midland Savings today. AND LOAN ASSOCIATION

4G4G ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

PASSBOOK SAVINGS 
p&d and Compounded

QUARTERLY

Apdrausta iki $20,000

5-MONTH SAVINGS CERTIHCATES 
Paid Quarterly 
$1,000

MINIMUM

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

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

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

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

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

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

viršeliais S2.00. kietais ...... ..................................... «...
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. .... .............
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.......................
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ............. L.
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. !
17. “ - -
18.

$5.00
$3.00
$2.00 į

$12.00 |
$4.00

$1.50

$3.00 ‘
$5.00 «
$2.00 !

$6.00 1
$3.00 1

19.

20.
21.
22.

$4.00 
$2.00 
S5.00 
$5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00 
$4.00 
$2.50 
$6.00

Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl..........
Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJO5 IMPERIJA.

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

angliškai
Pranys Aiženas, MARTYNASJANKUŠrbiograrija.'’'^4"psL 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl..............
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl..............

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

orderiu, šiuo adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608
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Sovietų netikslus žemėlapiai
Amerikos ir Europos kartografai (geografinių že

mėlapių sudarymo specialistai) pastebėjo, jog sovietų 
paskutiniais metais platinami žemėlapiai nėra tikslūs. 
Jie tiek iškraipyti, jog juose pažymėtos kai kurios vieto
vės yra apie dvidešimt penkių mylių atstume nuo jų tik
rosios nustatytos vietos.

Daugiausia “perkeliamos” ir netiksliai pažymimos 
kaip tik tokios vietovės, kurios karo atveju gali būti svar
bios. Kitais žodžiais sakant, žemėlapiuose ir atlasuose 
yra klaidingai pažymėtos bent kokį ryšį su karine strate
gija turinčios -vietovės. Sakysime, geležinkelio stotys 
“nukeliamos” dešimt ir daugiau mylių nuo tikrosios vie
tos. Upių kryptys taip pat iškraipytos, 
mėtos.

Kodėl tai daroma, nėra tikrai aišku, 
rūšies mįslę, ypač Amerikos ir Vakarų

Gegužės 15 diena lietuvių tau
tos istorijoje yra labai svarbi. 
1920 metais tą dieną, Lietuvos 
laikinojoje sostinėje susirinko 
Steigiamasis Seimas. Jis susi
rinko atkovotai ir naujai atsteig- 
tai valstybei padėti pagrindus, 
šio darbo imtis, per visuotinus, 
slaptus ir demokratiškus rinki-, 
mus tauta jam davė plačius ir 
neribotus įgaliojimus.

Istoriniai ir svarbūs į Lietu
vos Steigiamąjį Seimą rinkimai 
įvyko 1920 mi balandžio 14, 15 
ir 16 dienomis. Balsavo daugiau 
kaip 90% turinčių teisę balsuo
ti. Į Steigiamąjį Seimą buvo 
išrinkta 112 atstovų, žymesnės 
politinės partijos ir grupės at
stovų laimėjo sekančiai: Krik
ščionys demokratai — 25, Ūki
ninkų sąjunga — 18, Darbo fe
deracija — 16, Valstiečių sąjun
ga ir socialistai liaudininkai — 
28, socialdemokratai — 12, žy
dai 7, lenkai — 3, vokiečiai — 1 tuvai pati prakilniausia., ši 
ir nepriklausomi — 2 atstovus.' na garbinga mūsų tėvynei.

Likimam- j seimą kandidatų 
sąrašus turėjo teisę paduoti vi
sos politinės grupės. Be to, kan
didatus Bstalyti galėjo ir nepo
litinės grupės. Tas rodo, kad 
rinkimai j Steigiamąjį Seimą bu
vo laisvi, demokratiški, teisin
gi ir niekieno nevaržomi.

Patys rinkimai ir Steigiamojo 
seimo susirinkimo diena buvo 
tiek svarbūs jaunai lietuvių tau
tos valstybei, kad jie nei dabar, 
nei ateityje negali būti pamiršti. 
Steigiamojo Seimo atidarymo 
posėdyje kalbas pasakė pirma
sis prezidentas A. Smetona, nau
jai išrinktas Seimo pirmininkas, 
vėliau prezidentas A. Stulgins
kis ir seimo atidarymo pirmi
ninkė Petkevičaitė — Bitė. Jų 
kalbos tiek svarbios, kad jos iš
liks vaikų vaikams.

Buvęs laikinasis Lietuvos pre
zidentas A. Smetona savo 
boję pasakė: “ši diena yra

kal- 
Lie- 
die- 
Ke-

Tokiu būdu dabartinė prancūzų valdžia tęsia tą po
litika, kurią buvo nustatęs Charles de Gaulle Vidurio Ry- 

I tų atžvilgiu. Pradžioje prancūzai nesivaržė ginklų parda
vimu : kas norėjo ir kas pajėgė mokėti, galėjo iš jų ginklų 
pirkti. Ir pirko. Pirko arabų valstybės, pirko ir Izraelis. 
Pastarasis buvo, taip sakant, labai geras klientas, nes 

■ nupirko nemažai Mirage lėktuvų labai geromis prancū
zams sąlygomis: pinigus nedelsdamas sumokėjo. Dau- 
I giau to: užsakė dar 50 Mirage lėktuvų, sumokėdamas pi- 
' nigus iš anksto, žodžiu, Izraelis buvo geriausias klientas.

Bet štai de Gaulle savo politiką pakeitė: menamai 
‘ lurio Rytuose sumažinti jis paskelbė embargo 

(uždraudė ginklus pardavinėti) toms valstybėms, kurios 
kad paruošimui naujų ir

netiksliai pažy

Europos karto- j.
grafams, kurie yra gerai susipažinę su tiksliais Sovietų | Įtampai Vid 
Sąjungos žemėlapiais.

Misteriją sudaro ir tai, jų ir 1967 m. dalyvavo kare. Savaime suprantama, jog Izra- 
netikslių žemėlapių buvo išleista nemažai pinigų. Koks to,elis buvo skaudžiausiai paliestas: jo“ užsakyti 50 Mirage 

lėktuvų buvo “įšaldyti”.
Kai pasikeitė valdžia, tai tas “įšaldymas” galiavo: 

iktuvų. Bent tiek jis galėjo ra- 
nebuvo parduoti nei arabų vai-

I

tikslas?
Prileidimas, kad per paskutinius, sakysime, penke

rius metus Sovietų Sąjungos paviršius ir jos geografiniai s 
lė-1 mintis, jog tie lėktuvai 

stvbėms. «/
Bet štai dabar prancūzų valdžia surado išeitį: prisi

laikydama dar de Gaulle nustatyto patvarkymo nepar
duoti ginklų 1967 m. kariavusioms valstybėms, ji priėjo 
išvadą', jog toji taisyklė nebus pažeista, jeigu ginklai 
(įskaitant ir lėktuvus) bus parduodami, toms arabų vals
tybėms. kurios minėtame kare nedalvvavo. V 7 t/

Niekam nėra paslaptis, jog Libija yra didžiausia 
Nasserio šalininkė. Ji remia jo karingą nusistatymą Iz
raelio atžvilgiu. Nėra mažiausios abejonės, kad Libijai 
parduoti lėktuvai ir kiti ginklai atsidurs Egipte. Vadi
nasi, bus nukreipti prieš Izraelį. Žino tai ir dabartinė 
Prancūzijos valdžia, kuri veda dviveidę politiką: nepar
duodama ginklų kariavusioms valstybėms, ji menamai 
prisideda prie sumažinimo karo grėsmės, o aplinkiniais i 
keliais parduodama ginklus toms arabų valstybėms, ku
rios yra pasinešusios sunaikinti Izraelį, ji tikrumoje pri
sideda prie karo grėsmės padidinimo.

duomenys tiek pasikeitė, jog buvo reikalingi nauji žemė-j 
lapiai, yra be pagrindo. Kur kas teisingesnė yra prielai
da, jog klaidinančių žemėlapių spausdinimas yra daro
mas “saugumo sumetimais”.

Washingtone manoma, kad bent šiuo tarpu tie netiks
lūs žemėlapiai daugiausia yra skiriami komunistinei Ki

nijai, su kuria santykiai yra pusėtinai įtempti. Esą, jei 
su ja kiltų karas, tai Pekinas būtų klaidinamas tais ne
tiksliais žemėlapiais.

Prancūzijos valdžia nutarė parduoti Libijai karo lėk
tuvus. Kai buvo paskelbta, jog Libijai bus pristatyta 50 
Mirage lėktuvų, tai Prancūzijos užsienio reikalų minis- 
teris Schumann pareiškė, kad, girdi, tas skaičius esąs 
perdėtas. Tačiau jis nedrįso nuginčyti, jog su Libija nė
ra susitarta, kad ji netrukus gaus lėktuvų. Kiek tų lėk
tuvų ji gaus, kol kas tikrai neskelbiama.

PETRAS BUTĖNAS

Žemėlapis,
Lietuvos valstybės pradžia 

ir pagoniai
Autorius A. Giedrius “Kas mums ne

aišku”, — Naujienos. 189 nr. 1969. VIII. 15 
metais parašė sumanų straipsnį, iš kurio 
čia teliesiu žemėlapį, Lietuvos valstybės 
pradžią ir ar lietuviai pagoniai, ar stabmel
džiai. O ten kito jau plataus rašymo apie 
senovės lietuvių (apskritai baltų) tikėji
mą bei jo dalykus ar komplikuotus atve
jus neapsiimu liesti, tepridurdamas, kad 
šios rūšies visa tirsimoji platuma dar prieš 
akis kieto darbo tyrinėtojams.

Autoriaus noras, kad kas atsakytų į jo 
iškeltuosius klausimus, yra išreiškiamas 
fraze “laukiame autoritetingo žodžio”, ši 
frazė manęs nesaisto atsiliepti rašyti, nes 
nesu nei autoritetas, nei specialistas pro
fesionalas, nei koks kitoks pateptinis, 
kaip dabar jau kuris metas vis trafaretinė
je madoje laikraščiuose lyg bauginant pri
menama, kam ką rašant. Todėl ir šios le
mos proga kalbėsiu tik kaip laisvas eilinis 
žmogus, kitiems, tenorėdamas padėti susi
orientuoti įvykiuose ir dalykuose, betgi 
nenusistatęs ko kam įpiršti.

Skaitydamas kurį kur (net ir L. Fl-joje) 
nagrinėjimą, pats vienas (pvz. ir be ano
kios laikraštinės patariamosios atestaci
jos) stengiuosi suvokti, kiek kokio autori- 
tetiškumo. profesionališkumo, mokslo pa

jėgumo ir tiesos jame esama. Kitiems ši- 
; čia nieko neapsiimu patarti. O iš autoriaus 
į straipsnio tas tris temeles štai ėmęs ir pa

nagrinėsiu.
ŽEMĖLAPIS

“Atrodo, tik dabar mums teparūpo pa- 
j sigaminti etnografini Lietuvos žemėlapį?”, 
j — autorius A. Giedrius klausdamas tvirti- 
j na aname savo straipsnyje. Dėl to iškelia- 
į mi net penki klausiminiai sakiniai, žinoma. 
: be atsakymų ir svarstymų. Skaitytojams 
j juos reiktų įsiskaityti. O iš savo pusės tuo 
į tarpu tik šit ką tepridursiu aiškindamas:

L Net jau mažiausia prieš 64 metus, 
j sakysime, nuo ir Lietuvai reikšmingų 1905 

metų, lietuviams gyvai parūpo Lietuvos 
Į etnografiniai reikalai ir, aišku, Lietuvos 
• etninių ribų žemėlapis turėti. įvairūs žmo- 
i nės ir dar daugiau mūsų įstaigų yra rūpi- 
į nesis. Net ir 1920. VII. 12 metų (prieš 49 
. metus) tarptautinės sutarties Lietuvos bei 
i Sov. Rusijos valstybių sienos yra nustaty- 
! tos ne dviejų žydų (kaip anais visiškai 
i nesenais metais vienas lietuvių laikraštis 
! čia užjūryje šitaip neskaniai pasijuokė iš 
( lietuvių tautos), bet dviejų lietuvių: kal

bininko istoriko Kazimiero Būgos ir* istori- 
I ko diplomato Petro Klimo mokslo pastan- 
I gomis. O tą labai svarbią ir nesenstamą, 
s bet ir lietuvių primirštą sutartį žr. Lietuvos 

įstatymai. Kaunas. 1922 m. 880 — 909 p.; 
ši knyga nesunkiai aptinkama ir Amerikos 
lietuviuose, šios sutarties bendru bruožu ir 

į sienų nėra ir L E-joje. Jos nekenčia net pa
sirašytoji Sov. Rusija kaip nuo 1939 metii 

I nacinės — hitlerinės Vokietijos uolioji są- 
jungininke ir Molotovo — Ribbentropo vie-

lis amžius klausiusi svetimųjų 
valdžios, nusileidusi jos valiai, 
Lietuva nūdien įstengė apsi
sprendimo teise pastatyti pryša- 
ky savo tautos, savo visuome
nės valią...”

Naujai išrinktas Steigiamojo 
Seimo pirmininkas A. Stulgins
kis kalbėjo: “Mūsų priešininkų 
buvo skelbiama pasauliui, jog 
lietuviuose nėra jokios politinės 
sąmonės... Rinkimai Į seimą pa
rodė visai ką kita. Rinkimuose 
dalyvavo daugiau kaip 90% pi
liečių, tai yra toks didelis nuo
šimtis, koks retai kur atsitinka 
pasaulyje...”

St. Seimo posėdžiui pirmi
ninkavusi Petkevičiūtė-Bitė kal
bėjo: “Laiminga esu, kad likimas 
suteikė man tą didelę garbę ati
daryti šiandieną mūsų nepri- į metų. Praeitis rodo, kad nepa
klausomos tėvynės Steigiamojo į kanka laisvės norėti, bet reikia 
Seimo darbus ir šalies šeiminin
ko vardu pasveikinti visus čia 
susirinkusius. Laiminga esu 
galėdama tai padaryti, kaip se
na savo tautos nepriklausomy
bės kovotoja, kaip moteris, įgi
jusi taip karštai pageidaujamo 
teisių sulyginimo, kaip savo vi
suomenės narys neliovęs kovoti 
prieš kiekvieną'pavergimą, koks 
jis yra: tautų, luomų ar kapita
lo...”

savo sodybų, rado kapus toli, to
li nuo savųjų.

Tejungia mus visus ta prakil
nioji valanda. O mes dar gyvi iš
likę darbuotojai, didelio karo pa
tyrimu užgrūdinti, mūsų kar
žygiu atminimu šarvuoti, kraš
to valios pašaukti, ruoškimės 
rimtai ir uoliai prie pavesto dar
bo, kad mūsų žmonių mumis ti
kėjusių neužviltume... Juk mums 
pavesta versti naują Lietuvos 
istorijos lapą... Stenkimės vi
som išgalėm tą naują lapą išlai
kyti gerą, patikrindami visiems 
valstybės gyventojams lygias ir 
saugias piliečio teises, leisdami 
jiems savo būvį gerinti ir vi
siems drauge žengti į aukštesnį 
kultūros laipsnį”.

Man Gabrielės Petkevičaitės 
mintys nėra pasenusios ir po 50

turėti pasiryžimo ir už ją kovoti.
Tas istorinis Įvykis buvo at

žymėtas ir tam tikra demons
tracija. Susigrupavus didelei 
kauniečių miniai ir grojant ke
liems orkestras, buvo nueita Į 
Žaliąjį kalną ir pasodinta ąžuo
lų, kurie smibolizavo išrinktojo 
seimo narius. Vydūnas tada sa
vo kalboj išsireiškė, kad šitas 
seimas, tai Lietuvos pamatai ir 
tebūnie jie taip tvirti, kaip tie 
pasodinti ąžuolai.

Lietuvių tauta Steigiamuoju 
seimu parodė savo nepalaužiamą 
valią gyventi laisvai ir didelį 
pribrendimą tokiam gyvenimui, 

į Prisimindami St. seimą, mes

‘Pirmininkaujanti toliau kal
bėjo: “Tesuskamba čia -mūsų 
tarpe nemirtingi mūsų Daukan
to, Valančiaus, Baranausko, Ku- Į 
dirkos, Višinskio, Biliūno var-j 
dai. Mūsų širdimi nuskriskimej. I niekad savo širdyse neduokime 
ta valanda ir prie tu kareiviu „ , ... , v,., .* . , * ... , užgesti tai laisves Kibirkštėlei.Kanu, kurie šiame kare arba šio-1 °: . ...... ..
. . Ateis laikas, kada ji vėl sulieps-
je kovoje savo jaunnas galvas ......... , . , ... . . nos ir tauta Dus laisva...
padėjo begindami tėvynės šie-;
nas. Taip pat nepamirškime pa
saulinio karo visur išblaškytų 
aukų, kurios audrų išrautos iš

REMKITE TUOS BIZNIERIŲ?
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Mokytojų užpuldinėjimai
Senatorius Thomas Dodd ko

mitetas paauglių reikalams 
pranešė Kongrese, kad moki
nių smurtas prieš mokytojus 
žymiai didėja, ypatingai Chi
cagoje, ypač elementarinėse 
mokyklose.

Pagal Chicagos mokyklų su
perintendento James Redmon- 
do raportą, mokytojų užpuldi
nėjimai augo sekančiai: 1964 
metais buvo 98 užpuolimai; 
1965 m. 114, 1966 m. 388, 1967 
m. 578, 1968 m. 766. Praeitų 
metu statistikos dar nėra.

Chicagos jaunesniųjų aukš
tesnėse mokyklose, nuo 7 iki 9 
skyriaus, mokinių atakų prieš 
mokytojus buvo 1964 m. 11, 
1965 m. 23, 1966 m. 87, 1967 m. 
113„1968 m. 134.

Vyresniųjų aukšt. mokyklo-

m. 81, 1967 m. 135, 1968 m. 171.

— Lietuvos gyventojai, jau 
apie trejus metus, negauna sta
linių kalendorių. Neįmanoma 
gauti ir sieninių.

Kalendorių ieškantiems aiški
nama : “Kalendoriai bus parduo
dami* pagal paraiškas tik įstai
goms”.

ŠYPSNIS

Jauni 
sidirbti 
versitetui lankyti, joks švietimas 
nebereikalingas.

žmonės, kurie gali už- 
užtenkamai pinigu uni-

© Vienas pirmųjų darbų, ko
kius kada esu turėjęs, buvo vie
ni juokai. Aštuonias valandas 
per dieną nieko neveikdavau. 

Visa bėda būdavo, kad negalė
davau žinoti, kada darbą baigiu.

: šosios bei slaptosios ( ir šiosios šiandie jau 
i visiškai paaiškėjusios) sutarčių pasirašy- * 

loja Lietuvos, Latvijos ir Esijos valstybėms į 
išdraskyti ir jų tautoms pavergti.

Tiems žemėlapiniams reikalams buvau į 
! parašęs kronikinę apžvalgą. Nepasisekė į 

išspausdinti. Paskui maniau, kad bent
Į 1968 sukaktuviniuos metuose iš mūsų in- 
! stitucijų kas nors tai apžvelgs ir visą tiesą 
j pasakys, nes, mat, tai ne tik mūsų kultu- ? 
! ros reikalai, bet ir mūsų politinės kovos \ 
; atvejąs, o žemėlapis — ir tos kovos svar- i 
j blausias taikliausias įrankis bei vadovas, į 
j ypač jei jis reikiamai tikslus bei su gerais i 

nešykščiais komentarais. Tų sukaktuvinių ■ 
metų proga išėjo straipsnių ir knygų, biu- j 
letenių, bet minėtojo klausimo juose nebu- t 
vo. ir tiek. Jei prabėgomis kur ir buvo už- j 
siminta, tai dar nieko gero Lietuvos reika- • 
lapas ir lietuvių tautos ploto etnikai.

2. A. J. Valstybėse begyvenant, pasise
kė laikraščiuose pabrėžti, kad 1918. II. 16 
metais atsikūrusios Lietuvos valstybės res
publikos sienų žemėlapio neužtenka, nes 
kuo gi tas valstybines sienas tvirčiau pa
remsi. Negi vien tesivadovausi, lietuvi, 
įvairiaplaukių svetimųjų antmestinėmis 
demarklinijomis ir sienomis Lietuvos val
stybei respublikai. Todėl ten pasisekė \ 
išaiškinus įpiršti paruoštus dviejų rūšių že
mėlapius, kaip iš periodikos patyriau (ki
tokie šaltiniai man nėra prieinami), jog ir 
eiliniam skaitytojui jau metas atsiliepti ir 
kategoriškai pasisakyti:

a) Paaiškinau, kad pirmučiausia mums 
I reikia Lietuvos etnografinių ribų žemėla- 
1 pio, paremto lietuvių tautos ploto perife

rine etnika, istorija ir pan., ir kuris būti
nai reikalingas yra baltų ir Lietuvos isto- : 
rijai, etnogrofijai bei atsikūrusios Lietu- » 
vos valstybės respublikos valstybinių sienų 
žemėlapiui paruošti. Atsiprašau, be ši
tokio tikslių etninių ribų žemėlapio nega
lės būti nė pilnų gerų Lietuvos ir lietuvių j 
tautos istorijos bei geografijos; ir

b) Po to būtinai atsikūrusios Lietuvos j 
valstybės respublikos valstybinių sienų že- Į 
mėlapis, kuris, žinoma, tegali remtis “a”'! 

žemėlapiu, o ne kaip nors antraip ar ir vi- j 
siškai niekaip. Šis žemėlapis būtų Vliko 
kompetencijos kūrinys, nors net ir “a’’ že
mėlapis būtinas yra tiek Lietuvos valsty
bės respublikos tiesioginiam tikrajam at
stovui Vlikui. tiek tos valstybės diploma
tams. lietuviu mokvklai, visoms lietuviu 
įstaigoms, net ir bažnytinėms, visiems lie
tuviams bei jų draugams nelietuviams.

Taigi, niekas negali uždrausti lietuvių 
tautai ir jos net ir politinėms ar diplomati
nėms įstaigoms turėti savo gero tikro etno
grafinio žemėlapio. Ir su abiejų rūšių že
mėlapiais gi neišeiname iš baltų teritorijos 
bei lietuvių tautos ploto. Gi šiems mūsiš
kiams žemėlapiams aiški priešybė yra pvz. 
šiandie slaviškųjų kaimynų abiejų išpam
pusių konglomeratiniu Sov. Rusijos bei 
Lenkijos valstybių žemėlapiai, kuriuose 
slaviškosios (ypač rusiškosios ir lenkiško
sios!) etnikos neperdaugiausia. Mat, jų 
žemėlapiai tėra vien tik okupacinių agre
syvių nukariavimų ir okupacijų tamkarti- 
nis rezultatas.

Tuo dviejų rūšių žemėlapių reikalin
gumo pripažinimu mūsiškių jau būtų iš

einama į gerą kelią, .ypač pripažįstant, x 
kad be “a” žemėlapio lietuvių tautai — nė

I iš vietos.
Tik tiek keblu ir bloga, kad daug kam 

.esama galvosūkio, kur tos lietuvių tautos 
ploto etninės — etnografinės ribos, kur 

I Lietuvos (visos D. ir visos M. Lietuvos} 
\ etnografinių ribų periferinės juostos nea- 
į bejojamai. Kaip tas kur etnines ribas su- 
' sirasti ? Užtat ir dėl to gudri ilgametė dip- 
! lomatiška tyla. O pvz. savo atsiminimų ra- 

j šytojai veik visi apie tai nė neprasitaria, 
tartum karštą bulvę burnoje gavę įsikan
dę, nors apie šauniausius savo patriotiz
mus drožia'išsijuosę. Ir bus, t y. tvers ta 
sukta tyla ilgėdama, jei nebus tų etnogra
finių ribų, ieškoma nors kartą jau nebe 
juokais, o gal net, pagaliau, atsipeikėjus 
bei suatvirėjus, ir viribus unitis: jau bent 
po prabėgusių 50 metų.

Kadangi dėl tos “nežinomos etnikos” 
kaikam atrodo painu bei nesmagu prieš 
visuomenę, o tarsi veiksniu pasiskardinti 
gi išsimoka, ypač bent savyje suprasdami 
etnografinio žemėlapio būtiną reikalingu
mą, tai, kaip pranešama, autoritetų žada
ma išspausdinti (ar gal jau ir spausdina
mas) Lietuvos “geografinis žemėlapis91 
O tokio į vardo tam nėra, ir jo nereikia, — 
ir vėl, žiūrėk, bus apsigauta.

Lauksime, koks sfinksfas išriedės* Gi iš 
periodikoje buvusių išspausdintų žemėla
pių projektų — perdaug nenuosekliai ir 
nepagrįstai marga, vietomis net juokinga 
ir visaip, kaip pakliuvo. Etnika - etnografi
ja saltomortališkų šuoliavimų ir iškeverzo- 
jimų nepripažįsta, jų vengia. (B. d.)
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PERKRAUSTYMAI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

Apdraustas perkrausima 
iš įvairiu atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tek: F Rentier 6-1882

o

svarstė

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Laidotuvių direktoriai:'

ORTHGPEDMOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 6062$ 

Telef.: P Respect 6-5034

MAŠINOMS VIETA

REuublic 7-8600 REpublic 7-8601

BEVERLY HILLS G8LINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 l

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R Ė N A S 
2047 W. 67th PL WAlbrock 5-3063

prašoma 
žygių šiam 

LVLS-gos 
susipažinęs 

įgalioja

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

AKUŠERIJA IR i 
GINEKOLOGINI 
6449 So. PuUski 

Medical Building).

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

prižiūrėtų tam tikslui paskirti 
pareigūnai.

— S. Radzvickas po operaci
jos guli šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Jį aplankė š. S-gos pirm. Ma
das Išganai tis, S. Cecevičienė ir

Budreckas.

Tek LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-80L

Vis sunkiau darosi atskirti jaunus vyrus nuo motery. Fotografas, pamatęs liekn, merginą su ak
somo kelnėmis ir ilgu apsiaustu, nutarė j, nufo'ografuoti. Paaiškėjo, kad tai — vyrukas, apsi

rėdęs naujos mados rūbais.
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fR GER LiUvS
P ritau v/ A- 1VXU\ i L J

t858 W. 63rd STREET
> PRospect 8-3229
L telef.: WAlbrook 5-5076
n nuo 10 iki 12 vai ry
i 9 vai. vak. Tree, muary
ppfuuiit tik susitarus.

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTA$j

5525 So. Harlem Ave. — 586-1228

DR. S. BIEŽIS
Ttlef.: 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, 
ūntrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeiiad. tiktai susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS 
AL E R G 1 J A 

2751 WEST 51st STREET
Vaianaos: 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. C1ARA 
2709 W. 51st STREET 

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

šeštad. 10—2 vai.

< laušimu, k
> komiteto rinkinių rei-l 

Įkalą. Rinkimus nutarta pra-Į 
. vesti, kaip ir ligi šiol, korės-Į 

pondenciniu būdu. Jų prave
damu rūpintis pavesta M. Mac
kevičiui ir J. Bertašiui, suda
rant rinkiminę komisiją. Tu
rint galvoje savo narių dislo
kaciją, išreikštas pageidavi
mas stengtis šį sykį busimąjį 
Centro komitetą rinkti regio
naliniu pagrindu, t y. iš narių, 
gyvenančių arčiau vienas kito.

Svarstant savosios spaudos 
reikalus, išreikšta padėka An
tanui Kučiui už jo sėkmingą 
darbą, eilę metų redaguojant 
Varpą ir jį išlaikant bene pa-

Rez. GI 8-0873

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

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

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

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

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

----- .

Spalvota TV • Radijas - Fonografas
i150 dol.

PIGIAU: - 
IŠPARDAVIMAS

2512 W. 47 ST. —-FR 6-1998 ii

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

mjl Maciūnas
CHIRURGAS 
2858 W. 63rd STREET

Vai.: pirmad., ketvirtai. 5-8 vai. vak., 
an trad., penktad. 1—4 popiet.

j LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

Ofiso tėl.: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidenciįos: PR 6-980L

DU Jo MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71 st 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.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos iš W0Pa 
1490 kil. A. M.

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 2
Tek: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD •V“
CHICAGO, ILL. 6062£

DR. FRANK PLECKAS
UPTOMETRISTAS

KALBA 
2618 W. 71st 
Tikrina akis.

v.

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

‘"contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

CC LEONAS SABUTIS 
INKSTŲ, PC’SLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

Vai. i an trad, nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

DR.P. 'STRIMAITISx 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 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. 2-4 ir 68 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st 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

tsd all cczr wildlife depend oa 
you. to help prevent 

forest fires. So please folkrr 
Smokey’s ABCs: Always 

hold matches till cold. Be sure 
to drown all campfires, 
stir the ashes, and drown 

them again. Crush ail 
smokes dead oat.

čiu stipriausiu šios rūšies leidi
niu mūsų periodikoje.

Centro komitetas išreiškė su
sirūpinimą sutelkti išsklaidy
tą LVLS-gos archyvinę medžia
gą. Tuo klausimu rūpintis pa
vesta gen. sekretoriui E. Borei- 
šai.

Kitų vidaus gyvienimo svar
stytų klausimų tarpe svarstytas 
reikalas stengtis pagyvinti są
jungos skyrių veiklą. Pasigen
dama gyvesnės veiklos net ir 
Čikagoje.

Gana gyvai buvo diskutuoja
mas interpeliacijos VLIK’ui 
klausimas dėl skandalingos 
laisvės kovotojų atstovo V. Al-

Tą klausimą įdomiai paaiški
no kun. dr. Hans Kung, Tiubin
geno universiteto profesorius, 
teologas, dalyvaudamas Lojolos 
universiteto 100 metų simpoziu
me tema “Laisvė ir žmonių lais
vės7’.

Buvęs Vatikano II Susirinki
mo periti (patarėjas), daugelio 
knygų autorius, dr. Kung pasa
kė, kad tai visiškai nebuvo gim
dymų kontrolės klausimas, o bu
vo popiežiaus autoriteto reika
las, ir štai kodėl:

Jei dirbtina gimdymu kontro
lė būtų leista, konservatoriai

Please! Only yott can 
prevent forest fires

ksninio kalbos, paruoštos pas
kutiniajai VLIK’o sesijai. To
ji kalba kupina naivumo, ne
sąmonių ir antipatriotinės min
ties, greičiausiai per neapsi
žiūrėjimą, pateko i mūsų pat
riotinę spaudą, kai tuo tarpu 
sesijoje ji nebuvo skaitoma.

Krikščionys demokratai tuo 
klausimu VLIK’ui pateikė in
terpeliaciją, kuria 
imtis atitinkamų 
kenkėjui pašalinti, 
centro komitetas, 
su pateikta medžiaga, 
savo atstovą prie VLIK’o mini
mą krikščionių demokratų in
terpeliaciją paremti.

Vienuolės reikalauja teisių

Nacionalinė Amerikos vienuo
lių (moterų) koalicija (NCAN) 
savo vydomosios tarybos posė
dyje Chicagoje padarė pareiški
mą, kad jos reikalauja sau pilnų 
teisių dalyvauti bažnytiniuose 
ir politiniuose reikaluose. Be to, 
jos pareiškė-protestą prieš mo
ters paveikslo suniekinimą me
dia (spaudos, radijo ir TV) prie
monėmis.

Svarbiausia vienuolėms daro
ma neteisybe jos paskaitė pri-aiškino, kad tuomet išeitu, jogi * .... .- , ~ , .> j © t verstinas seserų sekuliarizaci-

sventa Dvasia vadovavo orotes-i ..... , , * ‘jas, kur generaline perdetme ir
tonų bažnyčioms, bet ne Romos i 
Katalikų Bažnyčiai, kadangi an
glikonai gimdymų kontrolę už- 
gyrę jau 1930 metais, o popie
žius Pius IX pasmerkė sekančiais 
1931 metais ir popiežius Pius 
XII (tą pasmerkimą) pakartojo 
1939 m.

Bažnyčios konservatoriai nu- 
matą, kad katalikų bažnyčia, eis 
į balą”, jei gimdymų kontrolėj 
bus priimta. Jie klausią, “Kas Į 
tuomet bus su tomis vėlėmis, ku
rioms už gimdymų kontrolės 
draudimui nusižengimą grėsė 
pragaras?...

— Algirdas ir Vanda žemai
čiai susilaukė dukrelės, kurią 
kard. Samore pakrikštijo. A. 
žemaitis gyvena Romoje. Jis 
yra aukštas pareigūnas Jungti
nių Tautų Sąjungoje. Abiejų 
Žemaičių tėvai gyvena Chica
goje.

Sekmadienį susirinkimas 
Kazimierinių reikalais

Kazimiero kapinių reikalai 
bus aptarti Sklypų Savininkų
Draugijos metiniame susirinki
me, kuris įvyks ateinantį sek
madienį, sausio 25 d. 1 vai. 30 
min. popiet Gage Parko field
house salėje, 55 St. ir Western 
Avenue kampe.

Bendruomenės Pasauliečių Ko
miteto pirmininkas A. Regis pa
darys išsamų pranešimą kapi
nių kovos reikalais. Taip pat 
įvyks Draugijos valdybos rin
kimai ir svarbių einamųjų rei
kalų sprendimai.

Visa lietuviškoji visuomenė 
kviečiama’ dalyvauti.

Susirinkimu ir parengimu

o

— Humboldt Parko Lietuviy Klubo 
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, sausio 21 d., naujoje vietoje: Al- 
mera Simons parkelio svetainėje, 
1640 N. Drake Ave., vienas blokas į 

i _ Park Ave., apie 
•5 Pi1*- 

. mam aukšte, kambario Nr. 103. Fra
me konvente. -jdžia 1:00 vai. po pietų. Taip buvo nu-

Tokius reikalus turįs spręsti j priešmetiniame'susirikime. Di- 
iš pačių seserų vienuolių suda- mų”išvykti, 
rytas jury.

NCAN neseniai susiformavu 
si jau turinti 1,800 narių.

{Vatikanas gali sauvališkai vie-
nuolę pašalinti, nepaisant kaip rytus nuo Central 
ilgai ji būtu išbuvusi religinia- pjsę bloko N nuo W. North Avė.

dziuma narių nemėgsta nakčia iš na- 
*. Knygų patikrinimo ko

misija pateiks metinį raportą, reikės 
išrinkti komisijas, ir planuosime atei
ties klubo darbuotę.

Kviečia W. Menkus, nut. sekr.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

DOVYDAS ?, GAIDAS
4605-07

GIRALDAS L DAIMID
HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

I
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

' 1

SCENA BREŽNEVO PILVE — Žemaičiu Kultūros 
nis sp.oirinkimas Įvyks 
saus’o 21 dieną, 7:30 vai.

Klubo meti- 
trečiadienį, 
vakare Hol-

NARIAI:

Chicagos

Lietuviu 

Laidotuvių 

Direktorių

Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

I

I 
ii

Tito lankys popiežių

Katalikų informacija NC skel
bia iš Vatikano Miesto, kad po
piežius Paulius VI, galimas daik
tas, ateinantį pavasarį priims Ju
goslavijos komunistą preziden
tą Broz Tito, kurs žada tuo pa
čiu metu revizituoti Italijos pre
zidentą Giuseppe Saragatą, pra
eitą rudenį viešėjusį Jugoslavi
joje.

Tuo tarpu vykstančios tarp 
Vatikano ir Jugoslavijos dery
bos dėl pilnų diplomatinių san
tykių tarp šventojo Sosto ir Ju
goslavijos užmezgimo.

Kontroliuos bažnyčių fondus

New Delhi, Indija. — Indijos 
valdžia pradėjo smulkmeniškai 
studijuoti bilių, kuriuo būtų 
kontroliuojami Visų religinių in
stitucijų fondai visoje Indijoje, vadavimo minėjime sausio 25 
Bilius esąs užgirtas visų Indijos d., sekmadieni 
valstijų legislatūrų.

Proponuojamasis bilius visus rodoma 
religinius fondus, įskaitant ir dabarties į akitį. Filmą sumon- 
Romos katalikų, paskelbtų “vie- tavo ir 
šais trustais”, kuriuos griežtai

-r>^ i • - •• uieiia, i.ou vai. vakare noi-Po Čekoslovakijos invazijos, lywood svetainėje. 2417 W. 43rd St. 
vienišas Dubcekas vaikšto Brež- Nariai kviečiami dalyvauti ir aptarti' 
nevo pilve. Sykį apsisukdamas, 
jis ko ne kakta kakton susidū
rė su Gomulka. Dubcekas klau-' 
šia Gomulkos nustebęs:

— Tai jis ir tave prarijo?
— O ne, aš pro užpakalines 

duris pats atėjau, — pasiaiški
no Gomulka.

klubo bėgančius reikalus, kurių yra 
daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.

q Mano daktaras vienas iš mi
lijono. Jis mane pastatė į ko
jas. Turėjau parduoti automo
bilį, kad galėčiau apmokėti jo 
sąskaitas. *

■»>

— Halina I>agdonienė po ope
racijos sveiksta šv. Kryžiaus li
goninėje, dr. V. Tumasonio prie
žiūroje.

— Vytauto Didž. šauliu kuo
pos ruošiamame Klaipėdos at-

2 vai. p. p., Vy
čių salėje. 2155 W. 47 St., bus 

filiu.. pavadinta — Iš

surtžisavo Anatolijus 
Siutas.

ANTANAS SHINKUNAS
Gyv. 3339 W. Evergreen Ave.

Mirė 1970 m. sausio 18 d., 2:15 
vak po pietų, sulaukęs 84 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Ar
nionių kaime.

Amerikoj išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Caro

line, dvi podukros*— Helen Va
leika, Julie DuVal, žentas Tho
mas ir jų Šeimos, brolio duktė 
Sally Paalksnis su šeima, dvi 
sesers dukterys — Bernicc 
Mueller ir Louise Gricius su šei
momis ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Antradienį, 6:30 vai, vak. kū
nas bus pašarvotas Casey - Las
kowski koplyčioje, 4540 W. Di- 
versey Avė.

Ketvirtadienį, sausio 22 die
ną 10 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines 
kapines.

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

Nuliūdę lieka:
Žmona ir giminės.

Dėl informacijų skambinti 
Povilui J. Ridikui tel. 927-1911.
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PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

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

I ' I I

STEP

2424 WEST 69th
2314 WEST 23rd

C. LACK IR SŪNŪS'
(LACKAWICZ)

STREET 
PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

f
Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

e.

I

S
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HELP WANTED — MALE

Darbi n ink y Reikia
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių Reikia

Kg.; P®
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“ŠI NUTEIKTA PRIVILEGIJA GALIMAI
ATLIKTI TIK PARAPIJOS BAŽNYČIOJ

Antras perspėjimas apie "tinkamas ir 
netinkamas mišias“

Kaip Kostas Januška Naujie
nų Xr. 13 straipsnyje “Tinka- šių pareigas.

I

&

ir netinkamos Šventos Mi
šios” pateikė Marquette Parko 
lietuvių Gimimo šv. Panos Ma
rijos arba Nativity bažnyčios 
šio sausio 4 d. sekmadienio biu
letenio ištrauką, aiškinant, ko
kios mišios yra geros ir kokios 
negeros arba tinkamos ir netin
kamos, pasirodo to vieno sek
madienio neužteko.
. Sekančio sekmadienio, sausio 
11-18 savaitei biuletenyje, pa
vadintame “Nativity News Na
tivity of the Blessed Virgin Ma
ry Church” lietuviškoje skiltyje 
Įdėtas ta pačia antrašte “Suteik
ta privilegija” panašūs, tik ki
taip “suredaguotas” pranešimas, 
kurs čia perspausdinamas visiš
kai kaip ten parašytas:

Čikagos Kardinolas Cod
tik:

10

I v 1- ■ 
siems savo diecezijos tikintie
siems yra nuteikęs privilegiją: 

auti šv 
yra

v

'M' ARC WELDb 
read

•■n®

lOiS

—

.L«QM

s
y';

. mi- 
leista 

šeštadieniais

t. y. negalint dal 
šiose sekmadieniais 
atlikti šią pareigą 
po pietų.

Šiai pareigai atlikti 
rapijos bažnyčioje bu. 
šv. mišios 6-ta vai. vak., 
kalboje; 7
vių kalboje.

Tie, kurie dalyvauja šeštadie
niais šliubinėse mišiose, nesi-

nusų pa
laikomos 

anglų 
ta vai. vak. — lietu-

Must lx? able to read blueprints 
& do layout work. 
Call For Interview 

826-5353 
AUTOQCIP CORP.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reiki© Darbininku ir Darbininkiy

NAMŲ PRIEŽIŪRAI
• reikalingas asmuo tris dienas savaitė-

. vje. . J
• šeimoje su 1 vaiku. 45 dol. savaitinis

Pastovus darbas naujame name

lyginimas. Sumokame transports- 
ciją į Deerfield apylinkę, 

beti angliškai. 
Tel. 945-1788

Sušikai-

NAMAMS BE MOTINOS
Bendra na--___________________reikalinga patikima pora.

GENERAL OFFICE — 
CLERICAL

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

sity, some typing helpful.
CALL 

944-5650 
WOODY JOENS

EXPERIENCED 
SWITCHBOARD OPERATOR

Typing helpfuL 
Full time.

Call 379-8558

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

■1;.

rūšiavimo centrą.

mų ruoša žmonai. Vyras gali ir kitur 
|S dirbti. Gyventi šioje darbovietėje

Privačiose patalpose. Penki vaikai.
- mokyklos amžiaus. 2-G-7-8 ir 10 me- 

Geri namai tinkamai porai Susi- 
_.  Tel. 968-5250 šio

kiadieniais ir 471-3959 savaitgaliais.

J- < 
albėti angliškai.

sportacija Chicagos vakaruose.
5, Susikalbėti angliškai.

Tel. 469-7011

, CLERK - TYPIST

-— ------- -—,
Įj i S CHICAGOS IR 

APYLINKIŲ” I
i &s.

į

skaito, atlikęs sekmadienio Mi-

Si nuteikta privilegija galima 
atlikti tik parapijos bažnyčioje.
Ligoninių ar vienuolynų koply
čiose šia 
kalingas 
leidimas.
jpr.).

Visas 
skelbiamo, 
yra tiek aiškus 
mentarai nebereikalingi, nebent Į 
sekantis:

šiomis dienomis kažkoks ge-- 
ras žmogus atsiuntė iš Montre- • 
alio tūlo kunigo J

Kiek kaštuoja “vandalai
A isarne JAV krašte pravesta 

apžvalga parodė, kad mokinių į 
i vandalizmas” kaštuoja mo-j 
kesčių mokėtojams kasmet po 
daug milijonų dolerių.

Pritrūko ‘‘pašaukimo” 
stoti Į seminarijas

Religinės spaudos bendra
darbis Kevin Labart praneša, 
kad visų organizuotojų religi
jų Chicagoje vadai nusiskun
džia stoka pašaukimų Į katali- 

jkų kunigus, 
irius ir žydų rabinus, 
menė neigiamai esanti nusista-

protestonų pasto-
Jaunuo-

pareigą atlikti yra rei- 
vyskupo raštu duotas

(Mano pabraukimai.

šio, net

Ne wYorke 1967 - 19& maks-|Čiusi pHeš dvasinink'l profesi
ją. ---------- ‘ ‘

pakartoja
pranešimo

kad jokie ko
tikslas

RCA 
Na!

PASKOLOS, PERKANT NAMlJS, DAROMOS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ

X ESTATE 
Žemė ~—

FOR SALE 
rd«i v imu i

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago. I1L Virginia 7Chicago, Ill. 7747

Wanted for variety of clerical duties. LJorio-io Aug
Must be good typist. Exc. salary and ’ O-xOD oO. JAcCIZie zxVe.

full co. benefits I —---------------------------------------------full co. benefits.
DEE ELECTRIC CO, 

477-5500

GIRL OR WOMAN 
LITE OFFICE WORK 

AND
LITE TELEPHONE 

Contact Mr. PELLICAN 
733-0366

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-2233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

© NOTARIATAS
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žiau,

I 4.

uždavinį ir garantavo Azijos vy-;:

vakare sugrįžo iš kelionės 
Azijos kraštus, padaręs apie 37, 

! 000 mylių kelio. JĮ pasitiko vai

Vienas vokiečių generolas pa
reiškė NYT korespondentui Law
rence Fellows: “Mušti yra ma- 

todėl mes priversti būti
geresni

I

i

Spiro Agnew 
sugrįžo iš kelionės 
WASHINGTONAS. — Vice

prezidentas Agnew pirmadienio 
po

i

I

JAV KARINĖ VADOVYBĖ SUSTIPRINU
PRIE KAMBODIJOS LĖKTUVU VEIKLA z t ■

SAIGONAS. — Karinė vadovybė Pietų Vietname Įtaria, kad 
komunistų jėgos planuoja ateinantį mėnesį naują ofenzjwa, kuri 
sutaptų su vietnamiečių Naujaisiais Metais, vadinamais Tet. Pir
madienio naktį 30 didžiųjų amerikiečių bombonešių B-52 daužė ■

EWS

1 d., 1970 m.

B

I

VOKIETIJOS ŠARVUOČIU DIVIZIJOS 
GINKLUOTOS GERIAUSIAIS TANKAIS

BONA. — Vakarų Vokietija neturi atominių ginklų ir yra 
atsisakiusi teisės juos kada turėti, tačiau vokiečių kariuomenė 
yra ginkluota labai gerais paprastais ginklais. Vokiečių kariuo
menė visada praeityje glaudžiai bendradarbiaudavo su savo pra
mone ir visada pasižymėdavo savo naujais atradimais ginklų 
srityje, šiandien vokiečių tankas “Leopard” yra laikomas ge
riausiu vidutinio svorio tanku pasaulyje. Jį nori įsigyti olandai, 
belgai, norvegai ir italai. “Leopardas” turi penkių žmonių įgulą, 
sveria 39 tonas, yra ginkluotas 105 mm. patranka, kuri gali pra
mušti bet kurio pasaulyje žinomo šarvuočio sienas. Jo greitis sie
kia 41 mylią per valandą.

komunistų kariuomenės telkimo bazes, stovyklas, bunkerius Sep
tinių Kalnų apylinkėje, prie Kambodijos sienos, 115 mylių į pietų 
vakarus nuo Saigono. Lėktuvai puola ir Hanojaus tiekimo kelius J 
šiaurinėse provincijose. Pranešama, kad šeštadienį; komunistams! 
pašovus žvalgybos helikopterį, šiaurinėje Quang Tri provincijoje 
žuvo pulkininkas John Jennings, 24 korpuso artilerijos viršininkas.

Čikagoje pirmadienį lankėsi 
buvęs kariuomenės štabo virši
ninkas, atsargos generolas Max
well Taylor. Jis pasakė kalbą, 
kurioje abejojo ar taiką bus ga
lima surasti Paryžiaus taikos 
derybose. Jo nuomone, Hanojus 
niekada nesutiks su prižiūrimais, 
laisvais rinkimais Pietų Vietna
me. Hanojus niekada nėra pri-Įlą, ėmė mažinti darbininkų skai- 
pažinęs, kad jis turi pietuose 
savo kareivių, todėl jis negalįs 
kalbėti ir apie jų atitraukimą. 
Hanojaus komunistai žino, kad 
laisvuose rinkimuose jie niekad 
valdžios nelaimėtų, dėl to jie jų 
ir vengs.

Gen. Taylor manymu, Hano
jus visas savo viltis grindžia 
Amerikos visuomenės nekantru
mu, Pietų Vietnamo vadovau
jančių sluoksnių susiskaldymu 
ir politiniai manevrais Paryžiu
je Taylor nuomone, prezidento 
Nixono politika Vietname yra 
geriausias kelias i .taiką.

Pirmadienį jaunas teroristas

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

VILLA-WEST,

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

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

IS VISO PASAULIO

RICHMOND AS. — Sekmadie- 
nį Virginijoje ledui ant vandens 
ĮIūžus prigėrė šeši vaikai.

NAHA. — Amerika, sutikusi 
perleisti Japonijai Okinawos sa-

SWITCHBOARD 
OPERATOR - 

TYPIST
Experienced. Salary open. 

H. KIRSCH' 
847-5300

Sovietų Sąjungos ir 
satelitų kariuomenės prie Vo
kietijos turi apie 100 divizijų 
su 30,000 tankų. Vakarų Vokie
tija teturi 12 divizijų Nato or
ganizacijoje. Iš jų trys yra tan- 

ų divizijos, septynios šarvuo
tos pėstininkų divizijos.

šalia “Leopardo’’ tanko, ku
ris gali šaudyti ir naktį, yra vė
sinamas šaltu oru, kas trukdo 
priešo raketoms, sekančioms mo
toro karštį, i jį pataikyti ir yra 
visai uždar

Visos organizuotosios reli
gijos pradėjusios energingą se
minaristų rekrutavimo kampa
niją.

Tarptikybinio religiniu kar-

lo metais
213,652 langai,
įdėjimas kaštavo *1.210,000. Per 
tą patį laiką įvyko New Yorko 

757 gaisrai su $1,
912 nuostolių; 196 mokyklų J*erŲ komiteto nariai patvirti- 

kilę dėl

šmušta mokykloms 
kurių naujai

i mokyklose 2,
121I
i gaisrai kilę dėl padegimu, 
nuostolių padaryta už §278,585.

Los Angeles Įvyko 5,183 prieš krutuoti Į teologijos studijas, 
mokyklas incidentai su $940,124 ir kaip sumažinti pasitrau-

no, kad komitetas išdirbo pro
gramą ne tik kaip jaunimą re-

i BEVEIK NAUJAS 4 modernių bu-

Kedzie apylinkėje.
I MAISTO
i Parke.

Excellent position_ for experienced

future & working conditions in loop 
office — Hrs. 9 — - - - - »

benefits.

TYPIST

įaudzės. Ša- £ 
pirografuotą 24 puslapių sąsiu-j 
vinį: “Lietuva ir Egiptas. Die- 

s Marijos Apsireiški- 
0 puslapių paaiškini- 

urio 6 puslapyje 
pranešimas” atro- 

tyčia pasakyta, 
galvoje šių leidin 
tent;

“Kunigai
kunigai dėl savo blogo gy 

dėl 
sali 

terijas (Šv. 
kr amen

.a 24 T)P

nuostolių. Baltimorėj 717 inci-1 kimus iš dvasinio stono, bei iš 
5716,00 nuostolių; teologinių studijų.dentai

vo Motino 
mai” su 2 
mų priedu, k 

-as i

su $ 
Newark^ 27,463 
?346, 391 nuostolių.s

incidentai su

Įdėtasis
do kaip

na 
venimo 
ir dėl

turint 
utorius, bū-

Negrai
apsaugą nuo juodukų

Chicagoje praeitą savaite

organizuoja

praeitą

Prelatas Edward 
pastorius Douglas Lewis ir ra
binas Mordekai Simon bendrai 
pareiškė, kad “dvasiškuos sri
tyje situacija yra krizės padė
tyje”.

Prel. Duggan. Chicagos

Duggan,

ar-
Įvyko pietinės miesto dalies Įta- įkidioeezijos dvasinių seminari-

NIEKUR GERIAU!Į tų mūras, 3 po 4 ir 7 kambariai, 59 ir 

Brighton 

DU PO KETURIUS, medinis ir ga- 

tuščias. 42 gatvė ir Rockwell. $13,500.

ŠIMAITIS REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

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

KRAUTUVĖ

accurate typist. IBM electric. Good ražas. Vienas butas su baldais, antras
. n . . -< . . . _ J Y *• A i • • 1 « — y-.is.

office — Hrs. 5 P. M. Other fringe 
Why not call

ST 2-9035 -
j

Paroda kasdien 
vai. priešpiet ir baigsis 10 vai.' 
vakaro, 
mobiliais,

prasidės 11!
i

~T~ ..y,*

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

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas, elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningu paja
mų. Marquette Parke. $26.950. ’

7 KAMBARIU MŪRAS, 4 mieg. Mo
derni virtuvė ir vonia, naujas šildy
mas gazu, sausas įrengtas rūsys, mūro 
garažas. Arti 67 ir Rockwell. S21.800.

2 BUTU po 7 kamb. tvirtas mūras. 
Alumin, langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuvės. Arti mūsų. S29,500.

PIGUS TŪTAS dviem butam staty-
Važiuojantiems auto-

ten pat amfiteatro1 D A Ž Y M A S 
užnugaryje yra didžiulė aikštė Pigiai dažau kambarius, valau 
dėl 6,000 automobilių. Parodo
je bus daugybė 
skleidusių Įvairiausių medžių 
ir žydinčių gėlių ir tikri sodeA

kilimus ir baldus.
jau lapus iš-1 L ruįjjs TeL CL 4.1050

ti, Marquete Parke.

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

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus avdžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap-
NOME Įvairaus dvdžio namus visur.

rnetė granatą į kiemą, kur ame-

čių. Japonai darbininkai dėl to 
paskelbė streiką.

PARYŽIUS. — Saudi Arabi
jos karalius Faisalas baigė tri
jų savaičių vizitą Prancūzijoje 
ir išvyko namo.

WASHINGTON AS.' — Vals
tybės sėkretori

stybės sekretorius Rogers, kiti 
kabineto nariai, senatoriai, at
stovai ir minką žmonių.

Rogers pareiškė, kad vicepre
zidentas Azijoje atliko svarbų

riausybėms, kad Amerika laiky
sis savo įsipareigojimų.

Viceprezidentas . ‘ 
reiškė, kad aplankęs 11 Azijos 
valstybių, jis įsitikino, kad Ame 
rika yra ten gerbiama. Preziden
to Nixono doktrina yra supras
ta ir remiama. Doktrina sako, 
kad Amerika sumažins Azijoje 
savo karines jėgas, tačiau laiky
sis savo sutarčių ir pažadu. Kai-

ogers vasa
rio 7 d. išvyksta Į Afriką, kur 
jis aplankys 10 valstybių, jų 
tarpe Nigeriją, čia vieši Jung
tinių Tautų sekretorius U Than
tas,

LISABONA. — Portugalija 
paskelbė duosianti politinę glo
bą visiems buvusios Biafros pa
bėgėliams, kurie tos globos pra- 
X«T-,

Jungtiniu Tautu stebėtoįai Suezo kanalo fronte turi nelengvą uždavinį. Jiems tenka prižiūrėti,
kad kovojančios pusės nelaužytu karo paliaubų, tačiau nėra dienos, kad arabai su izraelitais ne
susišaudytu. Septyni stebėtojai jau buvo sužeisti, du buvo užmušti. Stebėtoju grupę sudaro 217 

karininku iš JO valstybių.
Septyni stebėtojai jau buvo sužeisti, du buvo užmušti. Stebėtoju grupę sudaro 217

is, kad galėtų veikti 
radiacijos nuosėdomis užkrėsta-

Agnew pa- j me fronį6j vokiečiai turi moder-
“Mar-nų šarvuotą automobili 

ten”, kurio pabūklai gali sunai
kinti tankus iki 26 tonų, šis šar
vuotis yra labai žemas, vežioja 
devynius kareivius, gali per
žengti upes, rėpliodamas dugnu,

- iki 45 mylių per 
Vienodas važiuojant

pirmyn ar atbuliniu bėgiu.

Vokietijos
su amerikiečiais planuoja naują 

I sunkųjį tanką, kuris bus pa-

Padėtis Nigerijoje
nėra tokia baisi 

c llAgos.cA1 7^7. A,
sta Į Nigeriją komisija, aplan- i lU Amerika padės Azijos yalsty-

Admirolas pataria 
nemažinti laivyno

drauda, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND -BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

VĖLIAUSIOS 2IM10Sliai bei darželiai su čiulbančiais f 
ir baseinai su įvai- i 

riausiomis žuvimis—

’ APDRAUDŲ "AGENTŪRA:

J>GENT
SSJVES RRgl' J

paukščiaisj jų direktorius, pareiškė, kad 
arkidiocezijoje dėl žymaus pa
šaukimų Į Rymd katalikij kuni- 

; sumažėjimo viešpatauja 
“didelis neramumas”.

i tų skaičius seminarijose, teolo
gijos mokyklose ir rabinų

negrų sudarytas!^™' Jad . treti_metai kaip

kingų 
I I - fa

negrų prekybininkų 
jų gaujų vadų uždaras 

jkimas pasitarti,
enamas apylinkes

ir 
; susirin- 
i negrų j 

Igvenamas apylinkes padaryti į^5 
vėl saugias gyventi juodiesiems į 
rezidentams.

Kaip Dz Zw. praneša. Chica
goje iš pačių 

(specialus ] 
kybo ant jų juodukų gaujomis ir jų 

rais” gatvėse, 
kaitimai gatvėse ir plėšikavi-Į 
mai kenkia bizniui ir laisvai] 

(iniciatyvai. Kai kuriose Chica- 
apylinkėse negrai biznie- 
uri juodukų gaujoms mo- 

arba skubiai 
likviduotis ir bėgti.

Susi r 
Didžio:

mano Sūnaus tar- namu, automobi- 

katos ir biznio.
Patogios išsimokė 

j i mo sąlygos.
I U S
PR 8-2233

lių, gyvybės, svei- jo greitis 
valandą. -j

iSAN DIEGO.kaip Amerikos 1- 
jo karo laivyno vadas admirolas 
Kidd pasakė kalbą San Diego 
Laivyno Lygai.' Jis pabrėžė so
vietų karo laivyno didėjimą ir 

j dramatiškesniam efektui savo 
kalbą pasakė apsirengęs sovietų 
admirolo uniforma ir pasivadi
nęs “admirolu Kiddorskiu”.

Admirolas nurodė, kad 
paskutinius penkerius metus so
vietų laivų statyba laikėsi nu
statytų planų ir šiandien sovie
tai jau turi virš 1,000 modernių 
karo laivų, 250 atakos povande
ninių laivų ir 105 raketomis gin
kluotus povandeninius laivus, iš 
kurių 70 yra varomi. atomine 
energija.

Šiuo metu Amerikos karo lai
vynas dar yra stipresnis, tačiau 
už penkerių metų Amerikai ga
li tekti nuomoti -sovietu laivus 
savo prekių pervežimui per van
denynus. Rusų laivynas ir tuo 
pranašesnis, kad jame didelė 
dauguma laivų yra nauji, staty
ti jau po karo.

Britanijos atsių-savo nepagarbumo į 
no laikant šv. ; 
Mišios, teikiant

), dėl savo gobšumo, 
dėl savo garbėtroškos 
no malonumi 
tvenkiniais.

! kiasi keršto ir jis
Bėda kunigams ir 

pasišventusiems asmenims

lis- : 
Sa S-tuden-

-=> Įvyksimos š. m. balandžio 
mėn. 5 d. Čikagoje Lietuvių Fon-

iėl kū- 
tapo nešvarumų 

Tain, kunigai šau- 
o ir

mo-

JAKARTA. — Indonezijos 
studentai surengė demonstraci
jas prieš aukštas kainas ir ko
rupciją valdžios pareigūnų tar
pe. Studentai-vaikščiojo prie fi
nansų ministerijos su plakatais: 
“Kur dingo užsienio paramos pi
nigai ?”

ČIKAGA. — Illinois valstijos 
iždininkas Adlai Stevenson ati
darė savo kampaniją. Lapkri
čio 3 d. rinkimuose jis siekia 
JAV senatoriaus vietos.

NEAPOLIS. — Naujausias so
vietų karo laivas “Moskva”, ku
ris nešioja apie 30 helikopterių 
ir yra skirtas kovai prieš povan
deninius laivus, iš Viduržemio 
jūros išplaukė i Atlanto vande
nyną.

JERUZALĖ. — Amerikos žy
dų spaudos direktorius rabinas 
Lipschitz pareiškė, kad jam pa
vyko surasti dokumentus, kurie 
rodo, kad Ispanijos generalisi
mas Franco išgelbėjo iš mirties 
apie 60,000 Vokietijos žydų. Jis 
reikalaudavo Hitlerio, kad mir-

rikiečiai marinai ir grupė vietna
miečių vaikų žaidė tinklinį. Žu
vo keturi vaikai- ir buvo sužeisti 
šeši marinai. Komunistas pa
bėgo, nors vietiniams jis yra 
žinomas gretimo kaimo gyven
tojas.

Karinė vadovybė paskelbė, 
kad Vietname amerikiečių ka-. 
riuomenės yra 465,200 vyrų. Tai 
pats mažiausias skaičius nuo 
1967 metų spalio 28 d.

kad kiusi buvusios Biafros vietoves,1 ^ėms pačioms organizuoti savo 
pasikalbėjusi su pareigūnais ir gynybas ir vystyti ekonominę
paprastais žmonėmis, paskelbė, I Pazansą-
kad nepastebėta jokiu genocido. Viceprezidentą pasitiko ir ke.. ,, , . j.j . , I,. . ., . įruoštas iki 1974 metu,ženklų, nerasta nei didesnio ba-, hos Amerikos graikų
do ar epidemijų. j kurios graikiškuose plakatuose

Tą pačią nuomonę paskelbė ir skelbė: “Spiro Agnew — mūsų 
Jungtinių Tautų sekretorius U, herojų

į Thantas. Jo nuomone, susitai-; 
kinimo procesas tarp Nigerijos' 
ir nugalėtos Biafros prasidėjęs!
gerai. Thantas atvyko Į Pary-' 
žiu, kur jis susitiks su prezi-j 
dentu Pompidou.

LB A C E V 1 j 
6455 So. Kedzie Avė.

1

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

Tel. CL 4-7450

inžinieriai kartur gynybado tradicinės vakarienės proga | 
į LF narių eiles įsijungė: švėkš- ' 
uos Gimnazija su $1,860 įnašu « 
(buv. mokytojų ir mokinių sūdė-į 
finis įnašas, minint gimnazijos 
,50 m. jubiliejų); Alytaus Gim- Teisomt airto motorai, stebdžial, 
nazija su $1,225 (buv. mokyto
jų ir mokinių sudėtinis įnašas, 
minint gimnazijos 50 m. jubi-J 
lieju); Joniškiečiams, šaulių 
apskr., žuvusiems ir įnirusiems 
dėl Lietuvos laisvės, pagerbti 
Atmintinis Įnašas $750 (išeivi
joje, daugiausia gyv. JAV, jo
niškiečių sudėtinis įnašas).

LF adresas: 6643 So. Maple
wood Ave., Chicago, HL 60629, 
tel. 778-2858. (Pr).

% $

* čikagos.mer^^žaley vakar. 
Spring-fieMe įtikinėjo Illinois 
konstitucinę konvenciją, 
miestams reikia duoti daugiau
galių ir teisių planavimo ir mo
kesčių rinkimo srityse.

»-
o Viceprezidentas Agnew va

kar davė raportą prezidentui Ni- 
xonui apie savo kelionę po 11 
Azijos valstybių.

Ketvirtadieni prezidentas
savo kalboje Kongrese daugiau
sia palies Amerikos vidaus rei
kalus, — pareiškė Baltieji Rū
mai.

Įkyklose jau 
komitetas lovai Zįuolat . Pasak 

“ka-
Paauglių nusi-

Viceprezidentą pasitiko ir ke 
grupės. Vokie- 

čiai ir britai planuoja naują, pi
gų kovos lėktuvą, skirtą vienam 
lakūnui su įvairiais kovos užda
viniais, o kartu su prancūzais 
vokiečiai dirba prie naujų karo 
laivyno raketų uCarmorant”. šie 
bendrai statomi ginklai skirti 
ateičiai, o dabarčiai vokiečiai 
turi savo pačių statybos ginklų.

Nurodoma, kad tanką “Leo
pardą” labai lengva pataisyti. 
Jo konstrukcija esanti tokia pa
prasta, kad kareivis, be specia
laus paruošimo gali pakeisti mo- 

iją per 30 mi-

K. E R I N G T S
CALIFORNIA SUPER SERVICESimoną, labiausiai katastrofiš

ka esanti žydų situacija. Ma- 
Įžiausiai 10 nuošimčių sinagogų 
visame krašte esą be rabinu. 
Būsią dar blogiau, kai jaunie
siems vengiant stoti mokytis 
senieji rabinai išmirs.

Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
v . - - ------ - - - J

sioie kontoroie daromi ir liudijami 
. .. / Aj B’fašy- 

mai. income tax ir įvairūs kitoki hlan-

| gaivu.
vui
(vienuoliai), kurie savo neišti
kimumu i: 
mu antru 
no Sūnų!

^avybiu pirkimas - pardavimas. Be to 
sioie kontoroie daromi ir liudijami 
vertimai,- užpildomi pilietvbės prašy-

kai. Darbo vaL: Kasdien 9—3 ir 5^8.

tuna-ups Ir t. t.
So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL.

1
■*
i

iUNTlNIAI 1 LIETUVĄ I
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4G65 Archer
i

per

iTEU VI 7-9327
caaaaea——wi'wmruiuk.wtwwmiTii'IWM'ioaiavo blogu gyveni' 

kryžmoj a ma- 
Dievui pašvęstu as

menų nuodėmės
gaus keršto, 
pat, nes nėr 
gailėjimo 
giminei

UI c U Subarė karinės 
prievolės Įstaigas

. į

Baltieji Rūmai paskelbė, kad ■
prezidentas išsiuntė, Nigerijai' Čiausias Teismas nusprendė, kad 
pageidaujant, 50 sunkvežimių, į karinės prievolės Įstaigos nega- 
50 džypų ir tris kilnojamas Ii- j Ii bausti tokių vyrų, kurie de- 
gonines. Amerikos vyriausybė monstruoja prieš karą, pašauk- 
yra patenkinta Nigerijos paslan-, damos juos be eilės Į karinę tar- 
gomis gauti paramos nuo karo nybą.
nukentėjusiems piliečiams. Svar
biausią problemą sudarąs mais-įveju, kad karinei tarnybai tin
to, vaistų ir kitų reikmenų pa-(karnas vyras, sužinojus, kad jis 
skirstymas, šiandien preziden-: dalyvavo demonstracijose prieš 
tas susitiks su Amerikos amba-' karą, būdavo, kaip disciplinos 
sadorium Nigerijoje Clyde Fer
guson, kuris derins visą Ameri
kos paramą Nigerijai.

ėgo
iriai t
Skėti “mokesčius”

gerai. Thantas atvyko Į Pary-LEO'S SINCLAIR SERVICB 
L^cnas Pronckus, Sav.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

I
!

ChieasA UI. 80632. Tai. YA 7-59S0
šaukiasi dan- 

ir štai jis jau čia 
kas prašytų pasi- 

ir atleidimo žmonių 
giminei. Nėra kilnių 
tų aukoti auką be dėmės Amži- 

Tik pabarstykite truputi FASTEETH najam už visą pasaulį”.

KAIP STIPRIAU LAIKYTI

DIRBTINIUS DANTIS
SAVO VIETOJE?

ant savo plokštelių.
ko plokšteles stipriau ir patogiau ir 
daro valgymą lengvesni. Gerai pritai-1 
kyti dirbtiniai dantys yra svarbūs svei- ’ 
katai. Lankykite reguliariai savo 
dantų gydytoją. Įsigykite FASTEETH 
bet kurioje vaistinėje. 

I
■-

į
j

?

FASTEETH lai-

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

GA 4-8654

JTATX F*XM

eliu ver-

J. P:

nkimas buvo sušauktas 
ios Chicagos Tarprasi- 

nės Prekybos Rūmų iniciaty
va.

Metinė gėlių paroda
Jau dvyliktoji gėlių ir daržų 

paroda Chicagoje Įvyks kovo 
7-15 dienomis International 
amphiteatre, 43 ir S. Halsted St.

I

Stabdžiai, sankabos, transmisijos — į 
(Standartinės ir Automatinės)

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

Tab: PR S-9533
I Ml I I" <1 XT

■ 1 «

-■

žmogus gali neatrodyti kaip 
kaip atsi- 

mini-sijonelių madai vy- 
skraidyte skraido nuo

u nuogų kojų prie kitų, tik
ai atrodo.

1 @
! paukštis, bet matant.
; radus
| r u akvs

rai paukšti

tuolisaunas i 
prie Baltųjų Rūmų
WASHJNGTONAS. — Mar

garino milijonieriaus
Michael Brody Jr. nusisamdę 
New Yorke helikopteri ir atvy
ko Į Washingtona, kur jis no
rėjo patekti Į Baltuosius Rū
mus, tačiau niekas ten jo nepa
kvietė ir valandą pašalęs lauke, 
jis sugrįžo atgal.

Belaukdamas jis pareiškė jį

o Amerikos ir Kinijos diplo
matai vakar visą valandą kal
bėjo kinų ambasadoje. JAV am
basadorius pareiškė spaudai, 
kad pasikalbėjimai buvo naudin
gi ir praktiški. Bus ateityje 
daugiau susitikimų.

Karinė vadovybė praneša, 
kad Mekongo upės apylinkė
se yra apie 12,000 komunistų 
kareivių.

o Olandijos katalikų kardino
las Bernhard Alfrink važiuos į 
Vatikaną tartis su Popiežiumi 
dėl kunigų celibato reikalavimų. 
Jis perduos Vatikanui Olandijos 
kunigų ir vyskupų pageidavimą 
panaikinti celibatą.

Japonijos prekinis laivas 
audringoje jūroje apsivertė prie 
Japonijos krantų. Iš 20 jūreivių 
tik du pavyko išgelbėti.

♦ Harlemo atstovas kongrese 
Adam Powell pareiškė, kad pra
ėjusioje sesijoje jis negalėjęs 
aktyviau dalyvauti kongreso dar
buose, nes jis gydęs vėžį. Gy
dytojai dabar jam leidę per
traukti gydymą.

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir n^rstatau senus vi
su rusiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai.

Auskaiciavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

WASHINGTONAS. — Auks

Amerikoš vyriausybė monstruoja prieš karą, pašauk-šsisisECšrrrssiE'agz 
L T ¥ ! R A S ’ 

LAIKRODŽIAI IR SRANGFN’YBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
T»L: REpublte 7-1941
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Praeityje pasitaikė tokių at-

Jūros rykliai
i

sudraskė Sakūnac.
JERUZALĖ. — Egiptas pa

skelbė, kad praėjusį penktadie
nį numuštas Izraelio lakūnas ka
pitonas Dov Peleg. iššokęs su 
parašiutu, nusileido Į Raudoną
ją jąrą, kur ji sudraskė rykliai. 
Izraelio lėktuvai puolė prie Su- 
ezo kanalo esančias Egipto po
zicijas.

Libijos revoliucinės vyriau
sybes galva pulk. Kadafi pareiš
kė. kad netrukus Libijos kari
niai daliniai bus įjungti į kovas 
prieš Izraeli.

Jordanas pranešė Saugumo 
Tarybai, kad sekmadienį Izrae^ 
lio artilerija užmušė keturis Jor
dano ūkininkus ir šešis sužeidė.

I
i! priemonė, pašaukiamas Į kariuo- 

1 menę, nors normaliai jo eilė dar 
| nebuvo atėjusi.

I ko, kad tokiems prasižengėliams 
j bausti yra federaliniai ar valsti- 
I jų įstatymai ir teismai. Karinės 
į prievolės tarybos neturi tokių 
■ galių.

Kituose sprendimuose Aukš-

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

(Pr).

čiai pasmerktus žydus jis siųs-
sekiojantiems reporteriams, kad 
jis negalįs ilgiau laukti, nes jam 
reikia grįžti pasakyti kalbą 
Jungtinėse Tautose. Jis 5 mi
lijonus kartų ėmęs LSD table
tes. Jis norįs^ kad žmonės jį pri
imtų rimtai, tačiau jis bandąs 
parodyti, koks kvailas yra pa
saulis. Jis daugiau pinigų ne- 
bedalinsiąs, nes žmonės pasirodė 
per daug gobšūs. Jis norėjęs pa
sikalbėti su prezidentu ir jam . 
pranešti, kad Vietnamo karas 
jau pasibaigė. Jis turįs paruo
šęs 600 lėktuvų, kurie tuoj pra
dės gabenti amerikiečius karius 
namo.

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVI. 
LA 3 -3775

(Currency Exchange UtalgojD
Plgvs lutomobillv draudimai. 

-"/J?:

Į a: aball roofing 
įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame

Derybos Pekine 
vėl nutrukusios

LONDONAS. — Diplomatinių 
šaltinių žiniomis, sovietų-kinų 
pasitarimai dėl sienų vėl nutrū
ko ir sovietų delegacija, vado
vaujama viceministerio Vasily 
Kuznecov, rengiasi sugrįžti Į 
Maskvą. Sovietai davė kinams 
kai kurių nuolaidų, tačiau kinai 
likę nepatenkinti ir reikalavę, 
kad sovietai atitrauktų iš pasie
nio savo kariuomenę ir kad pri
pažintų, kad sutartys, kuriomis 
dabartinės sienos buvo nustaty
tos, yra nelegalios.

Hong Kongo žiniomis, Kini
joje, netoli Hong Kongo sienos, 
nacionalistų partizanai puolė 
liaudies kariuomenės barakus ir 
juos naktį padegė. Sakoma, kad 
gaisre žuvo apie 120 kinų ka
reivių.

’’NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS
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» Teismas, 5 balsais prieš 3, sa-

TĘS
Derybų pasiūlymai
BONA. — Vakarų Vokietijos 

vyriausybė paskelbė, kad ji šiai 
savaitę nusiųs Rytinei Vokieti-į

kairiausias Teismas atmetė apelia-
cijos prašymą vieno Kaliforni-

Studentus išskyrėme. 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

tų Į Ispaniją.
^PARYŽIUS. — Nanterre uni

versitete susimušė dvi grupės 
studentų: teisininkai prieš ki
tus. Patalpoms padaryta daug 
nuostoliu.
riaušių policija.

LIMA. — Peru pasibaigė žur
nalistų 
prieš valdžios suvaržymus.

ČIKAGA. — Miesto taryba 
svarsto įstatymą šunims. Siūlo
ma ateityje kiekvienam šuniui 
leisti kąsti ar pulti svetimą žmo
gų tik vieną kartą. Antrą kart 
nusikaltus, šuo turi būti “už
migdytas”. Iki šiol savininkas 
už Šuns elgesį būdavo baudžia
mas nuo 5 iki 200 dol. pabauda. 
Jos kartais nereikėjo mokėti, 
jei būdavo įrodoma, kad šuo su
naikintas. Paaiškėjo, kad ne
mažai savininkų laikydavo šunį 
ir toliau, nežiūrint jų blogo bū
do. Pernai buvę keturi tokie šu
nys, įkandę žmones pakartotinai.

TERR AA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovines

visoms progoms
3237 WEST &3rd ST.f CHICAGO

Telef. 434-4660

streikas, protestavęs
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Per annum 
regular Savings

Savings Insured to S20.000.

BRIGHTON SAVINGS AND IOAN

7 faa f 0 ... .

T

e %

4071 Archer Avė.,

9

Per annum on 
investment bonut

f

New Yorko Metropolitan;
l

ASSOCIATION
Chicago, Illinois 60632

wi

MOVING
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
Z022 W. 69 ST. CHICAGO, 11 J.. 60636. Tel. WA 5-9209

— Apdraustas perkraustymas

L...............  ...........................................
« — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — TUESDAY, JANUARY 20, 1970
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SAUSiO MĖNESIO "GRAŽUOLIS
Linkoino^parko zoologijos sodas sausio mėnesio pauk&iu atrinko šį

Tai tankiose tropikinėse giriose gyvenantį labai retai žmo-
Pietų Amerikos padarą, pavadintą "paukščiu lietsargiu" (Umbrella 
bird). T-: *—-f--. _______ _ 2...

gui matomas paukštis, didumu ir spalva panašus”} juodvarni.

Operos solistės Lilijos šukytės 
koncertas, ruošiamas Lietuvių' 
Fondo, įvyksta Čikagoje š. m. 
kovo mėn. 1 d., 7 vai. vakaro, 
Orchestra Hali, 220 So. Michi
gan Avenue. Koncerto pelnas 
skiriamas paremti lietuvių kai-’ 
bos lektūros atidarymo Čikagos 
Universitete.

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

(Pr)

J

pradėti abiejų Vokietijų pasita-;
i jos vyro, kuris pasisiuvo iš Ame- 
Įrikos vėliavos liemenę ir už tai

revoliucinės

AMERICAN
TRAVEL SERVICE

WALTER RASK, prezidentu
9727 So. WESTERN AVR, 

Chicago, III. M64X T«l. 23>-f7t7
Pardavinėjame lėktų*Pardavinėjame lėktuvu. Laivu, trau- 

1 kinių bilietus ir paruošiame kelionių
dokumentus J visus pasaulio kraštus.
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų porą mėnesių 

praleisti Lietuvoje pas gimines.
nančiais metais norėtų porą mėnesių

-OfeS-.

SKAITYK a ATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Laikraščiai išaiškino, kad Bro- 
džio paveldėti “milijonai” siekia 
tik apie 500,000 dolerių. Atro
do, kad jaunam milijonieriui ge
riausia būtų paslauga, jei kas 
jį uždarytų tam tikroje kliniko
je, kol praeis veikę įvairūs nar
kotikai.

— Vilniuje “Vagos” leidykla 
išleido teatro aktoriaus, peda
gogo Ant. Sutkaus atsiminimų 
knygą “Vilkolaki" teatras”. Sut
kus yra buvęs to, vienintelio 
Lietuvoje, .satyres teatro, vei
kusio 1919-25 m- steigėju bei 
vadovu.

rimus dėl įtempimo sumažini-
Nors paskutinė Ulbrichto;

kalba buvo nenuolaidi ir reika- į
mo.

lavo pilno diplomatinio pripaži- j 
nimo, jis neatmetė derybų su! 
Bona.

Stebėtojai galvoja, kad ri

buvo žemesnio teismo nubaus-
Atnjestas ir Kansas uni

versiteto vieno profesoriaus pra- 
1 žymas paskelbti Vietnamo karą

tas.

brichto valdžia derybas pradės 
ir jas vilkins, tuo siekdama su
trukdyti Bonai pradėti derybas 
su Lenkija ir Sov. Sąjunga.

i nekonstituciniu, nes kongresas 
Į jo nėra paskelbęs.

BONA. — V. Vokietija prara-j 
do 113 Startfighter lėktuvų įvai
riose nelaimėse. Nuo 1961 m.

(E) žuvo 55 lakūnai.

N AHA. — Japonų darbinin
kų streike penki amerikiečiai ir 
14 japonų buvo sužeisti Okina- 
wos saloje. Sužeistos dvi ame
rikietės, japonams paleidus ak-Į 
menis į jų automobilį.

Amerikoje grupė Atstovų Rū
mų narių, viso 67 asmenys, pa
siūlė rezoliuciją, kuri reikalau
ja, kad taikos Viduriniuose Ry
tuose būtų ieškoma tik tiesio
ginėse Izraelio-Arabų derybose. 
To seniai reikalauja ir Izraelis.

■3
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J. GofIos miotr.

abn

Kūčių pasisekimas buvo 
didelis, nes daug darbo ir 

laiko Įdėjo visos sesės.

IšKILMI MG

Padėkos Dieną. Prios noreles mieste, šv. Kazimiero parapijos salėje, gruodžio 
0 d. Palangos tunto skaučių rūpesčiu ir pastangomis buvo su
ėstos bendros lietuviškos Kūčios. Prie skoningai eglės šakomis, 

jnkorežiais ir žvakutėmis papuoštų stalų susirinko 220 įmonių.

i gcn oi ir vorgstant’en

pas akademikus

JMZIA IJETLUHi MbALM'l

Sesė J. Kokiienė trumpai pa- 
a škino Kūčių vakaro tradici- 
,.as: pravedė visą vakaro pro- 

??,mą. Skautukės uždegė žva.- 
-•e-. k u n. R. Kasponfe sukalbėjo 
m ši lą, kurios žodžiais — mes 
d ariau turėtume melstis, ypač 
šiais laikais. Tuntininkė s. N. 
r’nienė padėjo kalėdinį paplo- 

t;l< rre tuščios vietos viduryje

prisimenant 
tues brolius ir seses, kurių 
k r.ų jau nebėra gyvųjų 
tarpe, taip pat ir partizanus

■ ei vargstančius Sibire.

Mažosios skautukės, ps. R. 
ra~a:.tienės paruoštos, suvaidi-

‘‘I edinuką’’. ( ražus jų dra- 
□ kėliai, gražus lietuviškas žo
lių tar’mas ir didelis entuziaz-

: raketė visiems nuotaiką, 
a’gus tradicinę Kūčių vakarie-

NR. 3 (263) Į

vakarienę. Bet visų didžiausias 
dėmesio punktas — tai tradici
nis Kūčių vakaro vaško lieji-i 
mas... Did iulės eilės susidarė, j 
ypač mažųjų, kurie savo ateitį i 
norėjo sužinoti. Daugumas iš jų i 
’ irmą kartą ši seną lietuvišką 
aprotį matė. .

Vienos rašė kvietimus, kitos 
darė šiaudinukus eglutei, visos 
bendrom jėgom puošė salę, sta
lus, ruošėsi programai. Ypač 
daug pasidarbavo visa Zelenių 
šeima, kuri beveik visą mais
to tvarkymo atsakomybę nešė, 
švietimą tvarkė ir t. t.

Pr;eš pat Kūčias jaunieji vil
kiukai, vadovaujami B. Dabšie- 
Ls ir brolio Abelkio, aplankė 
- engtas ligones, sugiedojo kalė- 

grėsmių ir pakėlė ligonių 
nuotaiką. Skautės ap-

giesmes. Toliau vykęs šie- 
po staltiesės traukimas, 
z bandies patarlių skai- -lankė kelias neturtingas šeimas*
(no kiekviena lėkšte vis n .nešdamos maisto Kalėdų

visa š /enJu st V. I.

DA&BA!
JR

££JOS

TĖVAI ATSISVEIKINA SU s. JONU PARONIU

csgos LHua^icos tunto skautu Tėvu Komiteto vardu p. Matutis ir p. Briz- 
rse įteiks padėkos dovaną baigusiam tunto vadovavimo kadenciją skau

tininkui Jonui Paroniui.

* Pernykščiai metai buvo la
bai gyvi. 1969 metai pasižymė
jo: ryšio atgijimu, intensyviom 
pastangom surinkti LSS rei
kalaujamus trejų metų mokes- 

j čius, kad kuo daugiau narių ga
lėtų dalyvauti LSS rinkimuose, 
tikslių narių adresų atspausdi
nimu, 1967, 1968, 1969 metų 
mokesčių skolų išlyginimu LSS 
LSS Pirmijoje, ryšių atnaujini
mu su Australijoje esančiais 
akademikais ir pastangomis at-; 
kurti vienetus Bostone, Niujor
ke, Sanfranciske ir Toronte.

Pagerėjo “Mūsų Vyčio” žur
nalo reikalai. 1968 - 69 metai 
buvo kieti “Mūsų Vyčiui”, nes ’ 
redakcijas ir administracijos pa- j 
dėtis nuolat sunkėjo, skaityto-Į 
jų ir bendradarbių skaičius ma- j 
'ėjo, keitėsi redaktoriai. Pade-į 
tis buvo išspręsta 1969 įjun-1 
ariant į narių mokesčius “MV”. 
renurneratą (“MV” dabar au- 
omatiškai siunčiamas visiems 
ariams) ir ĄSS vadijai akty

viai Įsijungiant į “MV” propa
gavimą ir medžiagos rūpinimą. 
Šios pastangos padėtį kiek page
rino, bet ji iki šiol yra sunki 
tie', lėšų, tiek skaitytojų, tiek 

endzadarbių atžvilgiais.
Gausus ir darbštus suva

žiavimas Chicagoje. JAV Vi
durio rajono akademikams pa
geidaujant, lapkričio 29 buvo su
šauktas ASS suvažiavimas Chi
cagoje. Jame dalyvavo apie 70, 
Įskaitant dideli būrį čikagiškių, 
bet taip pat po vieną ar ir kelio
lika iš Bostono, Detroito, Fila
delfijos, Klyvlendo, Losangelo,

Sanfrancisko. Toronto ir Vus- 
terio. Chicagos suvažiavimas 
išklausė vienetų ir vadovų pra
nešimų, įvykdė atskiras ASD ir 
Korp! “Vytis” narių sueigas ir 
gana daug laiko paskyrė Sąjū
džio ateities administracijos ir 
darbo metodu klaus;mams. lo 
viešos sueigos Įvyko taip pat 
1969 metų rinkimuose kandida
tuojančių posėdis kuriame daly
vavo 11 kandidatų i ASD, FSS 
ir ASS pareigas, šalia naudin
go ryšių pagyvinimo, suvažia
vimas priėmė FSS Detroito pa
siūlymą 1970 birželio antroje pu
sėje paruošai vienos savaitės 
akademine siovyklą.

st nimą ir dalinių valdybų 
ASS vadi jos kompetencijų api- 
brėžimą. Nežiūrint kelių pasiū
lymų ir nemažo darbo, klausi
mas te’sėra neišspręstas.

Handoma apjungti vienišus 
akademikus skautus. Vienišų 
akad imlkų skyrius, pradėtas 
vystyti su ASS vadi jos leidimu 
■939 metais, iki šio laiko kaip 
reikiant neišsivystė dėl mažo na
rių skaičiaus, šiuo metu jame į 
yra tik 9 nariai, išsibarstę įvai- j 
riuose miestuose. Yra spėjama, 
kad vienišų akademikų skautų 
skaičius visuose pasaulio kana

luose prašoktu šimtą.

AKADEMIKAI SKAUTAI STOVYKLOJE "META ZUPĘ Į EŽERĄ" 

— skautininką filisteri Algį Zaparacką.

JžS®.

m: dirMi puslapiai, daug nuotrauka. 
$l.ou. minkšti — fXJMr

-Lnvtft kirk \ ix*naih lietuviui, ypač ti\_.riUHUL (itnau' 
ia dovHua ^lohėiui. Nnjniusiam Muntiniub j Vokietiją n ki- 

rmiHres viela* Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių
site čeki arba Money Order] lokiu adresu

N A U J 1 E NO s,
173H So. Halsted Street. Chicago. Illinois

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga.
ATSIMINIMA! iš BALFO VEIKLOS

LAUŽO PROGRAMA IŠKILMINGOJE SUEIGOJE

Clevelands Neringos tunte. Meninę programą atlieka vyr. skau
tės D. Kavaliūnaitė ir L Raulinaitytė.

V. Bacevičiaus nuotr.

1Oi1 : p■
Su dideliu susidomėjimu yrą perkamas ir skaitomas 

POVILO LAURINAVIČIAUS W puslapių romanas

E r-

i ti :

I Alfredas Simantis nuo rug- 
I ėjo eina Kęstučio d-vės drau- 
! gininko pareigas. Nors gyvena 
; Bay Village ir gan tolokai turi 
; atvažiuoti i sueigas, visuomet 
j būna pats pirmutinis. Atrodo, 
į kad vilkiukai tikrai turi puikų

Chicagos suvažiavimo progra- Stipriai veikia Dr. Vydūno 
mos vedėjai pažadėjo sureda- j Fondas. Dr. Vydūno Šalpos Fon- 
guoti šio Įvykio-darbus ir paruoš- ! das tęsė savo darbą, stengdama- 

i sis išrinkti senas skolas ir iš
duodamas naujas paskolas. 1969 
Fondas išleido s. R. Spalio “Gat
vės berniuko nuotykiu” II lai-

Kieti viršeliai — S4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit. ' _

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čeki arba Money Orderi tokiu adresu:

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

ti jų atspaudus (jų norintieji 
kreipiasi į fil. vs. E. Korzoną, 
8531 S. Kenton A v., Chicago, Ill. 
60652).

★ Ieškoma būdu nuostatams 
suvienodinti ir suprastinti. Pra
dedant 1967-68 metais, ASS va
di j a stengėsi peržiūrėti ASS nuo
status ir ASD, Korp! “Vytis” ir 
FSS reguliaminus. Pagrindinis 
nuostatų (reguliaminų) peržiū
rėjimo klausimas liečia jų su
vienodinimą, struktūros supra-

Ant visy knygeliu 
saskaify

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

Certifikatų sąskaitos

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

TEIKIAMAS MOŠŲ

♦ Notary Public Service
• Free community rocms 

your organiz'd meetings
*♦ Cash checks and pay all 

family bills with our spec'! 
money order checks.

PILNAS PATARNAVIMAS:

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

dė Vacys Vinclovas, Lithuanian 
Village, Inc. bendrovės direkto
rius. Jaunimas parodė labai di
delį susidomėjimą lietuvių na
mų statybos reikalais. Spalio 27 
dienos sueigoje svečias kalbė
tojas iš Federal Bureau of In
vestigation davė tikrai įdomų 
ir naudingą pokalbį mūsų jau
nuoliams. Lapkričio 10 dieną 
visi Mindaugo d-vės skautai da
lyvavo Neringos tunto Padėkos 
Dienos sueigoje.

Prieš keletą savaičių Birutės

and Loan Association

© ?>’ikulskis moko skudučiuoti vadovą
© Svečių pašnekesiai sueigose j

r~> Bendradarbiaujant su sesėmis
e Suaugę negrįžta vadovauti j LVaugovei priklauso 18

T?i)ėnų tunto skautai rudenį pr Ei
r radėjo savo 1969-70 metų veik-1 daryti savo draugovę viena ge-lsu Mindaugo d-vės vadovais tu- 
H. D.L.K. Kęstučio ir I). L. I.: r;aus ų. 1 antininkas Albertas j rėjo pasitarimą Kūčių reikalu 

Ie bis,padeda abiem drauginiu- ;r vyresniųjų sesių ir brolių ben- 
H sueigas ir taip pat! droš Kūčios Įvyko gruodžio 20 

as pastangas, kad jau- dieną, šv. Jurgio parapijos sa-
1 • _ • .____ j- _ _ T _ • 1 . I*______ ! - . .

ugenijus Jakulis su 
i-ve dirba jau antri

Vytau- 
metai. 
skautu

VISI
TRYS 

CHICAGOS 
TUNTAI

ugenijus yra pasiryžęs pa-,-r Živilės d?viu vadovės kartu

tauto draugovės, vadovauja
Alfredo Simančio ir Euge- ■ kart pravesti 

aus Jakulio, renkasi kas ant-įdeda visi 
;r ketvirta pirmadienį Naujos nieji broliai gautų kiek galima j ]ėje.

daugiau skautiškų žinių. j šiuo metu Pilėnų tuntui pri- 
Mindaugo d-vės draugininko; klauso apie 50 skautų h- keturi 

aktyvūs vadovai. Per eilę metų 
Iklėnų tuntas užaugino daug 
gražaus skautiško jaunimo, ku
rių dalis susibūrė pas skautus 
akademikus, kiti gi tapo skau
tais vyčiais. Gaila tik, kad nei 
vienas negrįžta į tuntą dirbti 
Su jaunaisiais broliais. Mindau
go d-vės globėjas Vytautas A. 
"Staškus tikisi, kad jo globoja
mos draugovės skautai, baigę 
gimnaziją, nepasitrauks iš tun
to ir ne tik kad dirbs su priau
gančiu jaunimu, bet su laiku ir 

risą tunto veiklą. (vs)

parapijos saleje sueigoms. L. K.
?I:ndaugo d-vė. kuriai priklau-i
so gimnaziją lanką jaunuoliai, į pareigas jau virš metų eina Kas
davo sueigoms renkasi Memo-jtytis Giedraitis.
r’a! Park School. Draugove gio- j feina Alans Nas

Į d-vės štabą 
ytis, Kęstutis 

b taškus, drau-; Kartokas ir Ričardas Staškus.

ra t

'U SaT; 

s’iaut’šk' 
’—si gro

l *on«a ■

■ * \

ngas eina Kastytis Craurovei priklauso 20 jaunuo- 
! liti, iš kurių 11 lanko St. Joseph’s 

:r Kęstučio draugo- į Figh School. 3 — St. Ignatius 
ne vien tik semiasi, ir po vieną iš Cathedral Latin, 
rfų bet taip pat mo- į Collinwood, Parama, Valley For- 
skudučiais. Muzikas j ge, Richmond High ir Hillside 
ik'uhkis, nors ir la-pr. High. Į sueigas kviečiami 

Įvairiais kitais rei-i šVėčiai kalbėtojai, kurie supa-
kalais, mietai sutiko jaunuosius žindina mūsų jaunuolius su šių 

dienų oroblemomie. Labai Įdo- 
f(,.. , pckei-,i »rare-

,i

jau sudarė stovyklų planus
Trijų Chiėagos tuntų skautų 

ir skaučių tuntininkai buvo su
sirinkę Į bendrąjį pasitarimą su
derinti planų, besiruošiant šie
metiniam vasaros stovyklavimui.

Visi trijų tuntų skautai ir 
skautės, kaip ir kiekvieną vasa
rą. šiemet irgi stovyklaus vienu 
metu. Stovykla prasidės liepos 
11 d. (įsikūrimo pradžia) ir 
truks dvi savaites. Liepos 11-oji 
yra šeštadienis, ir tos dienos 
ankstyvą rytą pajudės virtinė 
ousų su stovyklautojais į Rako( 
ąžuolyną prie Custer, Michigan 
valstijoje.

Chicagos kantininkai šiuo me
tu yra: Lituinicos — s. Zigmas 
Jaunius, Aušros Vartų — ps. Al
bina Ramanauskienė ir Kerna
vės — skautininke Dundzilienė.

* t Koresp.

NARIAMS
Vacation Ckib 

College Bonus Savings 
Home .Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club

* Insured Family Savings

. GR 6 - 7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Taes. 9 to 4, Thurs. and FrL 9 to 8* Saturday 9 to 12:30

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILU— WEDNESDAY, JANUARY 21. 1970

John PakeL Sr., President and Chairman of the Boaru

6245 SO. WESTERN AVE. 1

UtS.'
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iltį tMAIKIS MILEI

&&

ROCKFORD, III
Netikėta mirtis

lf<

nors dirbo užsi- 
nuo susidariusių

visus lietuvius dolerių galiū
nus sužinote iš spaudos, radijo 
ar šiaip iš jų padėties visuome
nėje. Kitaip reikalai klostosi su 
Maikiu. Jis nekeliauja poilsiau
ti į Floridą, nekeliauja po pa
saulį, bet tykiai rainiai senat
vės dieneles beleidžia mūsiškės 
Chicagos Tolejkoj.

Dėk grūdą prie grūdo 
— pripilsi aruodą

Ši lietuvių patarlė yra pras
minga ir gili. Maikis tik ją gal
von Įsikalęs ir tapo milijonie
riumi. Maikis prieš gerą pus
šimtį metų atvyko iš Lietuvos. 
Vyras aukštas ir tvirtas, leng
vai gavo darbą garsiuose Chi
cagos stockyard uose. Dirbo — 
nelaidokavo. Dėjo centą prie 
cento. Vėliau tai pirko — par
davė ir, žinoma, uždirbo, 
buvo joks politikierius, 
raketierius, nenusuko iš 
kesčių -mokėtojų kišenės 
cento. Maikis geras,
dus. Kas norėjo ir nori perkant 
namus jis suteikia pirmus mor- 
gičius ir, žinoma, gal mažes
niais procentais nei bankai ima. 
Taip operuodamas mūsų Mai
kis ir susikrovė milijoną, o gal 
ir daugiau. Jo milijoninis tur
tas dar vis kasdien sparčiai au
ga. Gaunamą pensiją Maikis 
neišleidžia, bet vis jungia prie 
savo milijono. Maikis yra vien
gungis. Prašokęs jau 80 metų 
amžiaus ribą. Kas jo milijoną 
paveldės, kai Maikis iškeliaus 
amžinybėn? Tiesa, yra du bro
lio vaikai ir kai jie ženijosi 
Maikis davė kiekvienam po du 
tūkstančius dolerių ir pasakė: 
“dacol” Daugiau iš manęs ne
sitikėkite — nieko negausite.

Aš nia 
šaunųjį 
jo kovą su vėjo malūnu 
graži legendarinė apysa 
sų Maikis nors ir tylus, niekam 
nepa&ipaniojąs “skersai kelio”, 
bet nuotykių gyvenime jis tu
rėjo devinias galybes, kurie 
buvo sukti, vylingi, siekią prie | |į 
Maikio milijono. Nekartą naš
liukas ir merginos mėgino už
mesti meškerę .ir ant jos kab
liuko pasigauti Maikį. Gal ne 
tiek patį Maikį, kiek jo dole 
rius.

Prisimena Maikis dar ir šian-

B

Urniežis.
negyvas 
?s nuo

Koroneris sako, kad buvo savi
žudybė, bet galėjo ir kitaip būti. 
Esant šaltam orui gal savo au-

i tomobilyje ką 
daręs duris ir

Į dujų užtroško.
Urniežis į šį kraštą atvyko 

i su savo tėvais dar būdamas ma- 
! žas. Baigęs pradžios mokyklą,

J is savo garažta , 7.,automobilyje
nuodingų dujų, išmoko mašinisto amato. Vedė

Užaugino du 
Buvo antrojo 
Priklausė Šv.

nei 
mo- 
anei

nuošir-

Violet Johnson, 
sūnus ir dukterį, 
karo veteranas.
Petro ir Povilo katalikų parapi
jai, norvegų Harmony daininin
kų klubui ir Lietuvių klubui. Aš 

I jį pažinau jau nuo seniai. Visa- 
Nesenai buvau A \ P krau-|da būdavo linksmas, sveikas ir 

tuvėje apsipirkti. Atėjo tenai ‘ ateidavo į Lietuvių klubą. Dir- 
i ir Maikis. Jis težiūrėjo tik į su-Į bo prie mašinų išdirbystės. 
’dėtus lašinių 
[paimdamas, 
[sviedė į sali.
šiniai Maikiui patiko, 

Įkainos jame sukėlė nesuvaldo-! 
mą pyktį ir pagiežą. Kaip čia! 

i senai buvo gero “porčiapo” \ 
... ^.. svaras tik nikelis, o dabar už Liko tik .. . . ’ į

jį reikia mokėti doleris ar net} 
— daugiau. Saliūnuose, nors Mai-

• ♦ i • • •• x j v. i .. . kis jų nelankė, bet žino, kadvctakiais jis randa užtektinai• i * j .. i * v • I tada buvusio gero alaus ir di-visokiu medgalių, lentgaliu ir i t t „dehs “skuneris” tekaštavo ni
kelis ir dar už tai galėjai veltui 
prisivalgyti “senvičių” kiek 
nori. Buvo Amerika... O da
bar?

Taip tvirtina mūsų Maikis.; 
tas garbingas viengungis mili
jonierius. Sutinkant su jo tvir- 

ir dedant tašką, dar

kis*’ (lašiniai) su druska ir pi
pirais.

filiN<
gabalus ir juos j Velionis Urniežis palaidotas 

pažiūrėdamas vis! Kalvarijos kapinėse. Gilią už- 
Lašiniai kaip la-

dien, kaip vieną kartą einant 51 m|2/ Colorado bažnyčia yra apleista ir tuščia, nes sumažėjus apylinkės gyventojams, ji buvo uždaryta, 
jam gatve iš vienų namų tarp-į gražus žiem>s vaizdelis.
dūrio graži, apkūni našliuke
laputės akimis mirksėdama be- nas niOrgičių skolintojas. Pasi- liau 200 ir 100 doleriu Maiklo
veik pastojo kelią Maikiui.

— Ei, Maiki, Maikeli, tu pri- laimėjęs. Tačiau tuo dar visos 
pratęs prie namų. Labai pra--pinklės nepasibaigė. Žino Mai
šau užeiti į beismantą užsikim- kis vieną sąmokslą, kaip kar- 
šusią “paipą praklynyk”. 
kai nenoriu. Užmokėsiu... 
lingai maldavo moteriškė.

Maikis apie visus darbus prie j čia jau laukė viena, kaip ange- 
namų juk gerai nusimano, žen- las graži išsipusčiusi mergaitė, 
gė jau per slenkstį pažiūrėti, kurios kaitrūs žvilgsniai , judo
kas ten su ta “paipa” yra atsi
tikę. Tačiau kažkas tuo mo
mentu lyg rėžė per galvą gelž- Įsį ledą tirpdino... Neišlaikė 
galiu surik4amas:

— Maiki, stok! Kur eini? 
Nežinai, kad velnias yra gudrus, 
o boba ir velnią prigauna. Nu
eisi. Ji gal tave sugundys... O 
paskiau jau drąsiai rėks. Mai
kis mane prigavo, prigavo... 
Visus tavo dolerius ji paskiau 
pasiims.

Maikis to paslaptingo Įspėji
mo paveiktas dūmė galvotrūk
čiais laukan ir namo, čia parė
jęs išgėrė gerą “Šatą” trejankos, 
kurią jam buvo dovanojęs vie

jautė kaip karžygis dideli mūšį

Dy- tą vienas draugas ji užsikvietė 
Vy- Į restoraną, neva pasitarti mor- 

gičiaus gavimo reikalais.. O

c ■ UJ' Jau galima įsigyti muziko Juozo. Strolios knygąLIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
J 176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00.
I Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

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

X' V w J- KJ,

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

šini tiesiog Maiki, kaip pavasa
rio -saulutė žiemos apkerpėju-

< ' V i ..‘1

'Maikis ir jai užfundino Seven-
Up bonkutę. Apie tai sužinoję 
Tolejkos pensininkai susirinkę 
Davis Square parkelyje mitin
gavo ir vistiek neišguldė, kodėl 
Maikis taip neapskaičiuotai 
“praspendino daimuką”.

Nupirksi kaip iš 
žąsies avižas

Lietuviai taip išsireiškia, 
ko nors iš ko neįmanoma 
gauti. Taip yra ir su Maikiu, 
jei kas nori iš jo pinigų išgau
ti. Kartą nei iš šio, nei iš to, 
tur būt, davatkų nurodytas pas 
Maikį atsilankė vienuolis. Jis 
buvo mandagus, paslaugus ir 
Įtikinančiai Maikį kalbino, kad 
pastarasis duotų tūkstanti do
lerių, tai kur ten paminkle jo 
pavardė bus Įrašyta geležinė
mis raidėmis. Negana to, po 
mirties jis būsiąs už tai dangu
je. O tenai būsią linksma — 
angelų chorai giedos, trūbelėm 
trūbys, dūdelėm dūduos...

Tačiau Maikis buvo kietas, 
kaip granitas. Jokie vienuo
lio Įtikinėjimai jo neįveikė. 
Nuolaidos nuo prašomos tūks- 

I tautinės iki 500, paskui 300, vė-

širdies neminkštino. Trumpai 
ir drūtai vienuoliui atkirto:

— Nenoriu, nenoriu to tavo 
siūlomo dangaus. Kaip tu gali 
dangų pardavinėti kitiems, 
kurio tu nuosavubės popierių 
neturi. Neduočiau nei pirmų 
gmorigičių, jei kas mane pra
šytų pinigų paskolinti dangui 
pirkti... Po šių Maikio argu
mentų, vienuolis jį apleido dan
gaus nepardavęs.

Negalima būtų pasakyti, kad 
Maikis būtu koks netikėlis. Ne. 
I bažnyčią jis nevaikšto tik to
dėl, kad tenai ne tiek Dievą 
garbina, kiek pinigus meške
rioja. O pinigus nepaprastai 
mėgsta ir Maikis, tad čia ke
liai ir išsiskiria.

jei
iš

uojautą reiškiu jo motinai Gedi- 
tik tos minskienei, žmonai Violei, duk

rai, sūnums ir visiems giminėms, 
žvalgas

LENKIŠKI JUOKAI

Vienoje Varšuvos"’karčiamoje 
nuklausyta;

— O šita ar žinote ?
Į Mokatovo kalėjimą Varšu

voje, kur laikomi tik politiniai 
kaliniai, Įvedė naują “gyvento
ją”. Senieji kaliniai naują atei
vį sveikina, o vienas klausia:

— Tai kiek gavai?
— Dešimti metų, atsakė nau

jasis ateivis.
— Už ką?
— Už nieką, — atsakė ateivis.
— Meluoji! — sušuko visi se

nieji “gyventojai”. — Už nieką

jų prisirinkęs puikiai apsišil- 
do savo “rūmą” bei išverda 
valgyti.

Daktarai sako, kad šviežią 
duoną valgyti nėra sveika. Tai 
gerai žino ir Maikis. Jis teper- 
ka kepyklose tik senstelėjusią 
duoną, kuri yra ne tik sveikes- tinimais 
nė, bet ir pigesnė. Maikis ne- tenka palinkėti gerb. Maikiui 
mėgsta kokių ten sudėtingų ilgų, sėkmingų gyvenimo me- 
“patrovų”. Jo mėgstamiausias j tų, bei sukrauti dar kitą milijo- daugiau nepriteisia kaip po 5 
valgis yra juoda duona ir “špe-]ną dolerių... Jotijos Jonas metus!

Maikio gyvenimo bruožai
Gal pasakysite, — keistas tas 

Maikis. Gal taip, gal ir ne, bet 
jo gyvenimas tikrai skiriasi 
nuo kitų milijonierių. Jis kuk
lus. “Karo nedraivina”. Chicagos 
cementinius šaligatvius jis tik1 
ir matuoja nuosavais kojų! 
žingsniais. Maikis yra ir baro
metras, tiksliai nusakantis orą. | 
Jei ji matai gatvėje - su juodu 
apsiaustu, kepure su kazirku 
ant galvos, tai ženklas, kad bus 
dargana, blogas oras ar net lie
tus. Kuomet jis vaikšto su švar
keliu ir šiaudine skrybėle ant 
galvos, tuomet tikrai būna gied
ra ir “saulutė žeme raičiojasi”.

Maikis yra Įsitikinęs, kad 
elektros šviesa kenkia akims ir 
jas gadina, tad jis elektra ir ne
sinaudoja. Su dienos šviesa ei
na gulti, su dienos šviesa ir ke
liasi. Atsikėlęs tuoj pat prade
da “rytinę mankštą”, keliauja 
gatvėmis ir dažnai neveltui. 
Vieną kartą eidamas užgatviu 
pro taverną pastebėjo priterštą 
ir ten pat surištą nemažą po
pierinę dėžę. Patikrinęs joje 
rado gerą naują “siūtą” — kos
tiumą. Ne kartą šaligatvių pa
kraščiuose, kur žmonės išlipa 
iš automobilių, yra radęs vie
ną, 10, 5, 2 dolerius.

Maikis sako, kad šildymas 
ar virimas dujomis yra “nege
ras”, kenkiąs žmogaus orga
nizmui, todėl jis tuo patogumu 
irgi nesinaudoja. Eidamas gat-

a r.-
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Lift the lid, and half the top rack rises automatically to take glasses, 
deep bowls, cups or dessert dishes. The second level of the top rack is 
ready for pots, pansand more dishes. And the lower rack is fully exposed 
for big plates, platters, cookie sheets and silverware. All at once. Load it, 
leave it, love it.

More Kitcnenftid conveniences:
• No hand-rinsing with 4-Way Hydro Sweep wash and SaniGuard Filters. 
« Safe, thorough Flo-Thru drying with fan-circulated sanitized hot air.
• Extra work surface with hard maple or laminate top.

convenient terms, too
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Ledo varvekliai uždengė inkilo priekį. - —~
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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 inkilo Monroe, gyventojai 

žilfesriut kraštus.

g■■

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 diena, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos.

MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000

AR DIDESNIEMS CERTIFIKATAMS

TAUPYMO KNYGELIŲ

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
. Apdrausti iki $20,000.

ES ?.

APPLIANCE COMPANY
5115-5123 SO. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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utei “
- Ska kui

pt

pasakojo, 
bėjo kuni 
Janušaitis 
tendencin.

aila, — kai

Jau keli 
nose” pas: 

i šalčio popi 
saldintos k 
lančios Gimin Ii i l , .kleboną ir kitu 
kunigus.

Perskaitęs “Naujienose” šiais 
metais, sausio mėnesio 9 die
nos Jurgio Janušaičio korės-Į sitinkame. 

mai būna 
lonių kom 
tam pažeri 
“Naujienos 
ja pilna 
geriau pas: 
cingų faktų

aip neobjektyviai, 
rašo. Aš j j gerai 
nudu kur nors su-

pondenciją, nerimo apimtas, 
paskambinau į klebonijos du
ris, norėdamas su klebonu iš
siaiškinti šiai parapijai ir jos 
kunigams metamus beveik 
“kriminalinius” nusikaltimus. 
Sakoma, kad objektyvizmas 
reikalauja išgirsti ir apkaltin
tų balsą. Klebono nerandu, iš
vykęs rekolekcijų. Tat, suti
kau prie durų kun. Jonas Ku- 
zinską. Tai jaunas, petingas, 
didžios energijos, draugiškas

raugiski

daugiau lietuvių parapijų, ku-į 
rių mirę nariai laidojami kaži-i 
mierinėse. Juk kapinės yra vi-' 

lūsų pasikalbėji-.sai atskira institucija, kurią, 
net ma- tvarko visai kiti vyskupo pa-i

(limentų vienas ki- skirti vadovai, šitokia meta-į 
nu. Jo gi pastaroji ma mintimi jis siekia šią para-; 

korespondenci- piją ekonomiškai' paklupdyti,;
lesusigaudymų, gal 
kius pilna tendėn- 

iškraipymų.
Jis rašo korespondencijas jau 

nebe pirmą kartą užsipilda
mas šią pat 
niau, mesdti 
kad šios p 
nių aukų at

įpiją. Rašė jis se
nas ir tokią mintį, 
irapijos sekmadie- 
kotojai aukotų tik

Kumpeli ne tik. jo su* 
giminaitę lankėme, bet 

lankome kiekvieną pirmąjį 
mėnesio penktadieni dešimtis 
ligonių, kurie neįstengia ateiti 
bažnyčion.
Jurgis Janušaitis rašo, kad mū

sų parapijos laikraštėlyje skel-ją vesti prie likvidavimo. Ko
dėl? Gal dėl to, kad ji lietuviš- jbimas, rašytas parapijiečių Te
kiausia. Ar jo siūlomoji mintis jgistracijos reikalu, buvęs per 
sekmadieniais aukoti 10 centų [griežtas. Dėl to nenoriu eiti į 
auką nėra pasikėsinimas prieš j ginčus. Gal taip, gal ne. Aš 
stipriausią lietuvybės centrą? [esu gimęs ir užaugęs šioje ša-

Pastaroje “Naujienų” korės- lyje. Lietuvos savo akimis ne- 
pondencijoje Jurgis Janušai- mačiau,
tis nesusigaudo ir rašo sau kiau, neišmokau švelnių, sal- 
prieštaraudamas. Girdi, šios džių išsireiškimų, kokių yra iš- 
parapijos klebonas remiąs Ii- mokęs Jurgis Janušaitis. 
tuanistinę mokyklą, raginąs sa, 
lietuvybę išlaikyti ir net pats rašau ir noriu lietuviškai rašy-
didžiuojasi esąs lietuvis. Čia ti. Kas žino, kad aš neturėjau 
pat, toje pačioje koresponden
cijoje jau radoma užuomina apie 
klebono veidmainystę, apsimeti
mą. Tokia, kad ir nežodiniai iš
reikšta sugestija iš urgio Janu
šaičio pusės yra užgauli. Aš savo 
kleboną geriau pažįstu, negu 
jis. Klebonas gimęs ir augęs 
ne Lietuvoje, bet jis yra toks, 
ką jis sako. Nemanau, 
jam lietuvybė

joje mokyklų nelan-

Bando sveikam ligą įkalbėti
Amerikos lietuviai labai gerai žino, kad Susivieniji

mas Lietuvių Amerikoje yra pati didžiausia ir stipriau
sia užsienio lietuvių organizacija. Josios finansai toki 
stiprūs, kad ji yra priskirta prie pačių stipriausių frater- 
nalių organizacijų Amerikoje. Apie SLA pajėgumą mo
kėti Įsipareigojimus kalba Įvairių valstybių tikrintojų 
raportai. Tą patį sako ir pačios organizacijos rinkti iždo 
globėjų pareiškimai ir atskaitomybę bei raportus paruo- 
šiantieji auditoriai. Visi nariai turi progos tuos raportus 
studijuoti, o seimai juos tvirtinti.

Susivienijimas tapo toks stiprus tiktai po to, kai pa
doresnieji ir įtakingesnieji lietuviai visuomenės veikėjai, 
išlyginę atsiradusias mal versa ci j as ir kelias blogas pas
kolas, ryžosi priešakiu statyti teisingus ir vien SLA rei
kalus dabojančius asmenis. Jau daugiau negu 20 metų 
nariai džiaugiasi, kad nereikia kelti klausimo apie netiks*- 
lią atskaitomybę arba nevykusias paskolas. Ypatingai 
tvarkingai vedama finansinė atskaitomybė, kai šios or
ganizacijos priešakiu buvo išrinktas Povilas Dargis.

Jau treti metai nedidelė ambicingų tremtinių grupelė 
stengiasi sveikam ir stipriam Susivienijimui ligą įkalbėti. 
Prieš porą metų ji pradėjo pranašauti Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje liūdną galą. Kad nariai tokiomis 
mintimis patikėtų, tai pradėjo bjauriai šmeižti ne tik šios 
organizacijos didelės narių daugumos pasitikėjimą turin
tį prezidentą, bet ir kitus Pildomosios Tarybos narius. 
Jie išleido “Laiko Žodį”, kuriame be redaktoriaus Domo 
Klingos žinios ir sutikimo jo vardu prirašė iš piršto iš- 
laužtų išmalu,. Įlenkiančių fraternalei lie^uvių^organiza-į pasj^ymus pįidomajai Tarybai, kuri-galutinai nuspren- 
cijai. .acagoje vy^ęs SLA seimas pasmerkė šitokią ke-: gerjau investuoti atsiradusias sumas. Miknžiū-

ba apie Šios fra-peties. Štai kaip lengvabūdiškai jie ks 
ternalės organizacijos finansus ir jų tvarkymą:

“SLA pirmininkas operuoja arti keturių milijo
nų (dolerių NR) iždu, beveik viena ranka. Turint 
galvoje sekretoriaus postą užėmusios maža nepriklau
somumą, gal net nesugebėjimą. Povilas Dargis be
veik vienas operuoja pirkdamas šėrus, bondsus, per- 
keldinėdamas pinigus i bankus (“L riko Žodis” Nr. 2, 
1969 m. gruodis, 15 psl.)
Vienu sakiniu “reformatoriai” labai žiauriai Įžeidė 

daug dirbusią ir pareigingą buvusią SLA sekretorę, o 
antru sakiniu paskelbė melą, galintį pakenkti fratema- 
lei organizacijai. Jeigu iš tikrųjų SLA finansus taip 
sauvališkai tvarkytų vienas žmogus, kaip minėtame 
laikraštyje parašyta, tai kiekvienam nariui tektų rimtai 
susirūpinti. Bet taip nėra. Jau virš 20 metų SLA vadovy- 

. bė samdosi pačius geriausius patarėjus saugiems ir na
šiems investavimams. SLA naudojasi Standard and Poor 
Co., didžiausią patyrimą turinčios ir pareigingos bend- 
rovės patarimais ir patarnavimais. Visos SLA finansinės 

i transakcijos atliekamos Mellon National Banke, kuris 
New Yorke yra vienas didžiausių.

O kiek tai liečia pirmininką Povilą Dargį, ’ tai jis nei 
prie investavimų, nei prie Šerų, nei iš viso prie pinigų 
niekad pirštų neprikiša. Jis svarsto ir balsuoja, kai in
vestavimo klausimas iškyla Pildomoje Taryboje, kaip tai 
daro visi kiti Pildomosios Tarybos nariai. Kiek mums ži
noma, už investavimus yra atsakominga SLA iždininkė 
E. Mikužiūtėj Ji visą šitą reikalą atidžiai seka, ji daro

Tie- 
rašau su klaidomis. Bet

lių asmenų elgseną, o pats Klinga, davęs Pildomajai Ta
rybai atskaitą, nuo tokių bendradarbių atsirubežiavo.

ŠĮ metą ta pati grupelė tęsia prieš kelis metus pradė
tą ardomąjį darbą. Jie išleido antrąjį “Laiko žodžio” nu
merį. šio numerio redaktorium pasirašė Balys Jacikevi- 
čius, bet bendradarbiai yra tie patys. Jų metodai yra tie 
patys. Jie nesistengia padėti didelei organizacijai augti ir 
stiprėti, bet yra pasišovę ieškoti negerovių ir šmeižti at- j

tė prieš kelis metus specialiai studijavo visą investavimo 
[problemą, baigė specialius.aukštosios mokyklos investa
vimo kursus, ir esame tikri, kad ji daugiau nusimano, 
negu visi “L. ž.” “specialistai” kartu sudėjus. “Reforma
toriai” net nepasistengė išsiaiškinti, kaipvSLA investuoja 
savo turtą, bet “kritikuoja” iš peties.

Šitokia “kritika” nenaudinga. Susivienijimui Lietu
vių Amerikoje ji kenksminga. Kenksminga ji ir toms 

sakomingą darbą dirbančius pareigūnus. Jie nesistengia I trims galvoms, kurios papuošia paskutinius “Laiko Žo- 
susipažinti su šios organizacijos istorija ir nepatiria pa-jdžio” puslapius. Didelė. SLA narių dauguma yra ir bus 
dėties, bet, kaip miškan patekę lietuviški bernai, kerta iš' priešinga šitokiems metodams.

kad 
mažiau rūpi,

negu Jurgiui Janušaičiui.
Korespondencijoje jis prisi

mena Pirmąją šv. Komuniją. 
Šis reikalas nėra jau taip pap
rastas — kaip jis į jį žiūri. Jis 
puola dėl jo kunigus, juos kal
tina, bet kodėl jis nutyli apie 
tuos lietuvius tėvus, jaunuosius 
ateivius, kurie kreipėsi į kle
boną žodžiu ir telefonais rei
kalaudami, kad Pirmosios-Ko
munijos metu jų vaikai nebū
tų skirstomi. Logika reikalau
ja, kad kaltinamųjų suolan 
reikėtų sodinti ne vien kleboną, 
bet ir tuos tėvus, kurie protes
tuodami reikalavo, kad vaikai 
nebūtų atskirti nuo angliškai 
kalbančių., Juk šie tėvai yra 
lietuviai, gimę, angę ir moks
lus baigę Lietuvoje. Deja, Jur
gis Janušaitis jų nekaltina.

Savo korespondencijoje Jur
gis Janušaitis meta kaltinimą 
kunigams, būk jie nelanką li
gonių, ypač tų, kurie yra tūks
tančius aukavę. Iš jo šios užuo- 

| minos aišku, kad jis kalba apie 
|savo labai artimą giminaitę ir 
i jos senelį vyrą, kurie tikriau- 
siai, Janušaičiui atvykus į šią 

’ šalį, gerokai parėmė, padėda- 
mi jam atsistoti ant kojų. Bet 

i ir šiuo kaltinimu Jurgis Janu
šaitis pareiškia netiesą. Jo su-' nes. Bet Kristus nevijo nė vie-

laimės lietuviškos mokyklos 
lankyti, tas tikrai man daug 
atleis. Tik tiek norėčiau jam 
pareikšti, kad mano lietuviš
koji kalba ir mano rašymas, nė 
kiek nėra prastesni už Jurgio 
Janušaičio atžalyno, kuris 
lanko lituanistines mokyklas, 
kuriose lietuvių kalbą moko 
dešimtys mokytojų.

Sunku suprasti, ko pykti ir 
piktintis Jurgiui Janušaičiui, 
jei laikraštėlio skelbime buvo 
raginami lietuviai užsiregist
ruoti parapijiečiais lietuviškoje 
parapijoje. Ar jam nėra visai 
žinoma, kad Amerikoje yra to
kia tvarka? Dar iki šiam lai

škui daugelis naujųjų lietuvių 
ateivių nežino kuriai parapi
jai jie priklauso. Tai yra gry- 
j nai tvarkos reikalavimas, kad ■ 
ir griežčiau išreikštas. Bet dėl 
to Jurgiui Janušaičiui nereikė
tų dejuoti ir aliarmuoti. Jei 
jam tai atrodė per griežtai išsi
reikšta, ar nebūtų geriau priti
kę geram parapijiečiui, suge
bančiam rašyti švelnias kores
pondencijas, mano paskelbi
mą sušvelninti kurioj nors sa
vo korespondencijoje, tai bent 
būtų atliktas didelis lietuviškai 
parapijai patarnavimas.

Man labai keista, kad Jurgis 
Janušaitis ima cituoti net šv. 
Raštą, Kristų, kuris išvijo pir
kliaujančius iš Sinagogos, ši 
jo panaudota šventraščio cita
ta parodo jo menką nusima
nymą minėtąją šventraščio vie
tą cituojant. Kristus išvijo iš si
nagogos pirkliaujančius, mū
siškai kalbant, biznierius, suk
čius, kurie išnaudodavo žmo-

į aukų 
Jurgio 

ujamos švent
yklų raidiškai 

laikvtis, tai reiktų ir jam Kris
taus botagu užrėžti per nugarą. 
Juk jis save laiko kataliku. O 
ar jis nežino, kad* '' katalikui 
Dievo Įsakymas sako labai aiš
kiai: “Sekmadienį Švęsk!’’ Ar 
jis to įsakymo nepažeidžia?

Bendrai, kiek man teko pa
tirti, Jurgis Janušaitis mėgsta 
visus mokyti, moralus rašyti, 
bet pats klausyti kitų nenori. 
Gal tai jis daro be piktos va
lios, tik dėl menko nesuvoki
mo, kad tik rašyti, kad ir su 
tiesa apsilenkiant? Bet tai vis 
tiek nedaro jam garbės. Atei
tyje nemanau su juo vesti ko
kių nors diskusijų, — baigė pa
sikalbėjimą kun. J. Kuzinskas. 
Kalbėjo jis be jokio pikto kar
tėlio, tik su giliu apgailestavi
mu, kad vis tik yra žmonių, 
kaišiojančių pagalius Į ratus...

V. Raulinaitis

Agitatoriai svarsto
“Mokslinė konferencija” taip 

buvo pavadintas Šiauliuose, - 
gruodžio mėn., Įvykęs, iš tikrų
jų, ideologinis — agitacinis su
važiavimas. Jo dalyviai, ne tik 
Lietuvos aukštųjų mokyklų dės
tytojai bei mokslo įstaigų at
stovai, bet ir svečiai iš Maskvos, 
Minsko, Kišiniovo bei kitų res
publikų

Buvo 
jie turi 
riausia
mų pavyzdžiai. Pvz. V. Niunka 
kalbėjo apie “Vatikaną ir šiuo
laikinį antikomunizmą”, dr. L. 
Velikovičius apie “Ideologinę ka
taliku Bažnyčios krize” ir pan.

- (E)

miestų.
per 20 pranešimų. Ką 
bendro su mokslu, ge- 
liudija keli tų praneši-

— Leningrado filharmonijos 
simfoninis orkestras 1969 m. 
gruodžio 7 d. pirmą kartą atli
ko Čiurlionio simfoninę poemą 
“Jūrą”. Orkestrui dirigavo lie
tuvis dirigentas Juozas Domar
kas."’ (E)

PETRAS BUTĖNAS

“Ogi štai dabar jau 25 metai visos Va
karų pasaulio bibliotekos mums atviros“, 
— autoriaus teisingi žodžiai (O mano 
priedelis: brol, nevisos jos atviros, kur 
slypi mums reikalingi dalykai, ir neapsi- 
gaudinėkime.), kad, suprask, ir Lietu
vos etnografinių ribų žemėlapiui sukurti 
būtų jomis pasinaudota. Prieš tai jau ir 
kiti nekartą šitaip laikraščiuose meditavo. 
Tai gerai. Bet pirmiausia extra prieinami 
net ir L E-jai, kiti atitinkami liediniai ir 
senieji žemėlapiai, — vis duoda ir duoda 
plačiai išbarstytų gerų žinių be jokių bran
gių važinėjimų po pasaulio bibliotekas. O 
ar tokias anokias žinias žemėlapininkai ir 
darbų projektuotojai susirankioja? Yra 
dar ir kitų lengvai prieinamų ir tvirtų šal
tinių, pvz. vietovardžiai, asmenvardžiai 
ir pan. Protingi supras!

Tolimesnis žodis, jei norint, priklau
sytų autoriui A. Giedriui, kuris kaip išma
nantis žmogus, nepaisydamas gal ir ko
kių priekaištų iš šalies, gal galėtų apsiimti 
visą tiesą pasakyti savo nuožiūra, kad ve
žimas iš vietos išjudėtų ir nebebūtų paklai
dos kartojamos. Tokių žinomųjų autorių 
atviri ir net kategoriški ( nepasaldinti) pa
sisakymai labai pravartus.

LIŪDNA GAIDA
Autorius rašo, kad nežinome Lietuvos Į 

valstybės pradžios: gal ta pradžia nuo Min- i
■ daugo, gal nuo 1219 metų tarptautinės su- ' 
t tarties, gal nuo 853 metų Apuolės pilies — ' 
, tvirtovės apsiausties, o gal dar kokia pati- i
kima žinia. — Apie tą viską ir kitokias da- į 
tas jau esu rašęs, o po to specialistų prof e- I 
sionalų autoritetų tyla. Dar iš istorijos ko- 

: kios patikimos žinios linksniuojamos yra : 
I jau apsčiai metų. Vistiek ta pati sinedrio- ■ 
' niška tyla. O apie legendas, nuostabu, I 
j autoritetų mėgiamas, rimtam reikalui j 

sunku kalbėti, nes jos gi legendos.
Ir opie variaginės švedavardės Rusės [ 

“Rusijos” valstybės 862 metais įkūrimą ! 
esu rašęs. Po to tyla ta pati (kaip, dabar i 
rašoma. Mėnulyje), kad net ir L E-dija iš- -į 
sigandusi tyli. O Lietuvos valstybės pradi- i 
nei istorijai šiuo trūksta rimtos grandies, 
jei reikalui tikusia: nepaimamos ir Lie- 

i tuvos kaimynų istorija bei etnika.
Lenkijos valstybės pradžios rašytinės I 

i žinios sulig 968 metais su kng. Mieszko I 
; proklamavimu gana legendiškai. Dėl to 
I prieš kelerius metus buvo Lenkijos valsty- 
į bes mileniumas — tūkstantmetis ir didelis . 
; lietuvių pasipiktinimas bei subruzdimas į 
! ypač Chicagoje prieš ilgapirščius lenkus, i 
į Buvo tada retai gera ir tikusi proga kaiku-
■ riems Lietuvos istorijos lapams gerai ir 
; naujai, jau teisingai išryškinti, atrodo, 
i nepertrukus užgriūsimai ateičiai. Tik 
• “stop and shop”, ir lig šiol piš.

Lyg ir kryptelėjus į šalį, klausimai
■ specialistams profesionalams autoritetams '

ir kiekvienam nemenkiau galvojančiam 
bei supratingam žmogui, turint omenyje 
Lenkijos valstybės tūkstantmetį ir, sako, 
Lietuvos valstybės tik 700 meteliu amžių: 
Ką darė baltai, taigi ir lietuviai pvz. per 
pirmuosius 300 metų (turint omenyje Len
kijos tūkstantmetį), apstoti ir kariaujami 
slavų ir germanų, kada baltams nepaly
ginti sunkesnis už lenkų buvo tas laikotar
pis pradinėj valstybės istorijoje? Po po- 
kristiniu IV — VI amžiaus tautu kraustv- 
nių ir skerdynių centrinėje Europoje spon
taniškai pradėjo formuotis ten valstybės, 
o baltai, lietuviai, gal tada miegojo ir apie 
“karalaitę stikliniame karste” svajojo ar 
sapnavo? Ką tautai, jos kalbai, gyvense
nai, papruočiams, visuomenei bei ūkinei 
santvarkai, apsaugai ištobulinti reiškia 
30G metų? O gal vien stagnacijos tebūta 
mūsų žemės gausybės piliakalnių ir pilių 
šalyje ligi pat Baltijos jūros, net nė Prūsų 
neaplenkiant, nes ir ten tokia pat mūsiško
ji šalis? Kurie kiti kraštai pralenkia skai
čiumi ir natūraliaisiais patogumais mūsų 
piliakalnius ir pilis? Pagaliau, kodėl sve
timieji analizuoja bei sintetina faktus, at
sidėję Įvertindami savo 300 metų laikotar
pius, tam net ir mūsų istorikams uždu- 
sus pritariant, o lietuviai istorikai ir kito
kie rašantieji apie savuosius 300 metų (ir 
pan.) ar tyli, ar net priešingai nukalbu?

Suprantama, kad, stačiai kalbant, Liub
lino unijos šmėkla ir kaikurių lietuvių gal
velėse tebearcavoja kaip “kaip baronkos 
skylė”. Norintieji, geriausia vikriai apsi
dairykite ir L. E-joje: joje irgi archyvas ir 
“pasaulio bibliotekos”. Nuobodu, bet pri

rankiokite pvz. ir istorinių dokumentinių 
naujienų iš tų 36 tonų. O daugiau žr. plg. 
tolimesnį skirsnį.

SUKAKTYS
Jos irgi pamokančios, ne tik pajuki- 

nančios, kaip jos kartais minimos ir apra
šomos.

Neperseniai buvo, mūsų didžiojo poeto 
kun. Kristijono Donelaičio (1714 - 1780 m.) 
sukaktuviniai metai. Gerai pasirodyta, 
Bet ligi galo neištverta, kai ar du laikraš
čiai žurnalai tų metų antroje dalyje auto- 
ritetiškai galą paskelbė: baigta!; viskas 
apie Donelaitį ir jo kūrybą jubilėjiškai 
parašyta. — Ar jau taip viskas ir origina
liai parašyta? Antra, taigi, kad ne viskas 
parašyta. Donelaičio šakotasis ir be galo 
sodrus žodis, liečiąs įvairiausias lietuvių 
(ypač M. Lietuvos, o ta ir svarbiausia) 
gyvenimo atšakas, nebaigtas atskleisti ir 
išaiškinti net ir grynai mokslo reikalams. 
Donelaičio kūryboje yra nuostabių dalykų 
net ir lietuvių tautos istorijai, kultūrai bei 
kalbotyrai, ir lig šiol dar neužgriebtų. Ir 
todėl autoritetai turėtų būti atsargesni sa
voms “gairėms smaigstyti ir propaguoti”, 
kad nenukentėtų nė pvz. lietuvių mokslas 
ir tikrai lietuviška politika.

1968 metais buvo atsikūrusios Lietuvos 
valstybės respublikos 50 metų tarpo sukak- 
tiniai metai. Gerai pasirodyta. Bet, saky
sime, užbaigta tikrai paradoksiškai, ir ne
suprantama. kodėl taip 1969 metais buvo 
nelietuviškai kalbantiems išspausdinta 
graži, brangi ir autoritetų rašyta sudėtinė 
imponuojančio turinio knyga “Lithuania

700 Years” iš New Yorko. Vadinasi, auto
riai ir nelietuviams ar ir nulietuvėjusiems 
šiuo skurdžiai nurodė, kad Lietuvos val
stybė esanti vos tik 700 metų amžiaus Tai 

j kada gi ta anos tokios ryškios ir garsios 
' knyginės antraštės valstybė būtų buvusi 
| įkurta? Gi tik .šitaip ir šit kada: tos kny- 
I gos išleidimo metai 1969 metai, iš jų atgal 
i minus 700 metu, ir atsiduriama tos valsty

bės tarsi susikūrimo 1269 metuose, taigi 
vos tik prieš 300 metų prieš 1569 metų Liub
lino uniją, kurios 400 metų sukaktis šie
met irgi “apvaikščiojama”. Tai jei jau tiek 
fatališkai (su 1269 metais) būtų buvę su
vėluota, niekaip gyvai nebūtų suspėjusi ir 
galėjusi susikurti jau seniai visų puolama 

J Lietuvos valstybė, nes jau tada būtų bu- 
; vusi įvykdyta “Liublino unija”, t y. dar
* blogesnis riestesnis politinis aktas, prastai 

bei istorikams nepatinkamai čia šitaip iš
sireiškiant.

Išeina," kad Lietuvos valstybės susikū
rimo data kaikam tėra tik su narsiojo ir 
sumaniojo karžygio vyr. kng. Traidenio 
(1270-1282 m.) valdymo pradžia, didžiaja
me ir net 23 m. (1260-1283 m.) trukusiame 
prūsų sukilime prieš Vokiečių ordiną, o su
kilime ir pats kungaikštis kaip talkininkas 
dalyvavo su lietuvių ir žiemgalių (žr. to- 

j liau žiemgalių vadą Nemeišą — Nemeik- 
; šą) kariuomene ligi pat Vyslos 200 km. il-
• gio prūsinio žemupio ir Semboje, kurios 
kaikurie ir mūsų istorikai nėra linkę Įjung
ti Į Mažąją Lietuvą net ir po 1968 sukaktu-

I vinių metų.
' (Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS

R®z» te*« 239-4683

lk. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR AAOTERęi LIGOS 
ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U12

DR. S. BIEZIS
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: R Epublic 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, 
uniraa., penktadienį nuo i—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 WEST 5ist STREET
Valandos: antradieniais, penktadie
niais z-a v., sestadiemais 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, i—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

j pirm. Pr. Petreli unas su žmona, Į 
Į sekr. Kavolį ūnienė su vyru ir Į 
į Šv. Kazimiero parapijos klebo-i 
Į nas P. Cinikas. Pobūvyje svars
tyti L. Bendruomenės reikalai. 
Trumpai kalbėjo visi trys pir
mininkai, o diskusijose dalyva
vo visi atsilankę. Diskusijose 
pasisakyta, kad tarp minimų 
LB apylinkių bendradarbiavi
mas būtinas. Jį reikia plačiau 
iškelti ir tautiečius įtikinti, kad 
be bendradarbiavimo platesnė 
veikla neįmanoma. Ateities vei
klos perspektyvos nedžiuginan
čios. Kol kas iš jaunimo veikėjų 
ir veiklos rėmėjų neužsiaugino- 

| me. Jei ir toliau taip bus, tai 
i mūsų veikla pasibaigs su dabar- 
! tinių veikėjų mirtimi. Metinių

siau lankyti LB susirinkimus nr 
patiems aktyviai dalyvauti vei
kloje. Mažose kolonijose ypatin-| 
gal skaudžiai į veiklu atsiliepia 
tarpusaviai nesusipratimai. Be i 
papildymo retėjančių veikėjų, 
yra būtinas visų solidarumas.!

Pobūviui gausias ir skanias 
vaišes paruošė T. Vilipienė, F. 
Pliūrienė ir Juškienė. Ačiū.

Lietuvių Fondas

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS
Aparatai - Protezai, Med, Ban
dažai Speciali pagalba koloms 
(Arch Supports) ir t t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šešladien.ais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2856 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

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.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CH+RURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rabid, telef.; GArden 3-77.7S

Tel. 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.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

tš įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMA1
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA 

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

Spalvota TV - Radijas - Fonografas

150 dol. j 
PIGIAU:

IŠPARDAVIMAS 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 į 

LIETUVI, EIK PAS -LIETUVĮ! įL ..   v

Ofiso te L: 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. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. If OMAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

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 7 r v.
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD A*’
CHICAGO, ILL. 6062S

Vietos Lietuvių Fondo įgalio
tinių posėdis įvyko jau sausio 
mėn. Juškų bute. Dalyvavo ir 
vietos LB pirmininkas L. Pliūra. 
Buvo aptartas L, F. ugdymo rei
kalas, kas priklauso nuo mūsų 
apylinkės. Nutarta šiais me
tais L. Fondui pravesti platų pi
niginį vajų. Į talką kviečiamos 
visos kultūrinės organizacijos ir 
visi jų nariai. Vajaus reikalu 
organizacijos ir visi tautiečiai 
neužilgo gaus laiškus ir kitą me
džiagą. LF pionierius ir įgalio
tinis J. Pečiulis pirmas atsilie
pė į vajaus paskelbimą, šia pro
ga jis Fondui paaukojo jau ket
virtą šimtinę.

Altos skyriai
Kenoshos Altos skyriui vado

vauja dr. V. Balčiūnas. Lietu
vos nepriklausomybės minėjimas 
įvyks vasario 15 d. Danų salėje. 

’Pagrindinis kalbėtojas bus prof. 
B. Vitkus.

Racine Altos skyriui vadovau
ja M. Kasparaitis. 16 Vasario 
minėjimas bus vasario 8 d. šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Lietuvių mokykla
LB Kenosha-Racine mokyklos 

išlaikymui tėvų komitetas ruo
šia balių, kuris įvyks š. m., ba
landžio 11 d. Danų salėje. Ba
lius bus su šokiai ir madų paro
da. Brangius kailius ir kitus rū
bus parodys modeliuotojai iš 
Chicagos. Bus dar ir kita paro
da,' kurioje matysime tautinių 
audinių, mezginių ir kitokių iš
dirbinių. Ponioms ir panelėms 
bus proga pamatyti rūbų naujo
vių.
Vasario 16 gimnazijos rėmėjai

Jau nuo 1950 m. Kenoshoj vei
kia Vasario 16 gimnazijai rem
ti būrelis. Nariai kas mėnesį mo
ka po 1 dolerį. Pradžioje buvo 
apie 40 rėmėjų, o dabar turi
me tik 19. Ligi šiol gimnazijai 
surinkta apie $7,000. Matome 
ką reiškia drausmingas aukoji
mas ir aukų išrinkimas. Jau ke
li metai kaip būreliui vadovauja 
Martynas Rakauskas. Ačiū jam.

Mūsų organizacijos
Kenosha - Racine apylinkėje 

dar gyvas turime šias organiza
cijas: Lietuvių Bendruomenė, 
Kenoshos ir Racine Altos sky-

— Oje, Oje!
Visokių prajovų randame gy-į 

venime. Į keisteny bes bei pra-! 
jovus dažnai žmonių išmintis; 
atsako patarlėmis. Taip patar-1 
lė: tik blogas paukštis savo liz
dą teršia, nusako irgi gyveni-1 
mo prajovą. Realybėje gi tas: 
prajovas yra toks:

Vilniuje leidžiamas menku
tis laikraštpalaikis Gimtasis 
kraštas, su pretenzingu prisis
tatymu “kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komiteto laik
raštis”. Redaguoja tą savaiti- 
nuką net dvylika asmenų. Ne
lyginant ne septyni, bet dvylika 

vilkų vieną bitę piauna. Kul
tūrinių ryšių priedangoje ten 
kartais labai nekultūringai plūs
ta nepatinkančius užsienio lie
tuvius, o kartais plūsta ir pačią 
Ameriką.

Taip šį kartą, Nr. 45 (145) lai
doje, tūla Detroito juristė, at
lankiusi “gimtąją padangę”, 
plūsta Ameriką. Amerikos gy
venimą, okupuotor. Lietuvon nu
kakusi Detroito juristė ir pro
kuroro padėjėja Stefanija Ma- 
sytė (taip ją pristato leidinu
kas), taip pristato:

“pas mus į moterį specialistę 
žiūrima itin skeptiškai: atseit, 
ištekės, gimdys vaikus ir visi 
mokslai iš galvos išgaruos... dau
gumos jaunų amerikiečių vie
nintelė svajonė ir yra kiek ga
lint greičiau ištekėti... nusikal
timų pas mus nesvietiškai 
daug. Apiplėšimų, prievartavi
mų, žmogžudysčių vis daugėja. 
Ypatinga problema tampa nar
komanai. Juk daugelis turi gin
klus, tai apsvaigę pridaro bai
sių dalykų. Štai, prieš pat išva
žiuojant į Lietuvą, kaž koks ma
niakas nužudė aštuonis žmones, 
o jo vis ieško. Vis labiau “ma
dinga” vogti parduotuvėse, nu
varyti svetimas mašinas. Kai 
tik tokią byla, jau iš anksto ži
nai — Įsivėlęs jaunuolis...

— Kokius įspūdžius išsiveja
te iš Lietuvos ? — paklausė pa
slaugus Gimtojo krašto kores
pondentas.

— Pačius geriausius, — atvo
žia juristė, — visko labai padau
gėjo, visur daugiau švaros ir

vo paršiuko" ir “dainuojančios 
veršių bandos” kaip Detroito 
pana, bet ar gali ji šlykštinti 
savo visuomenę, nukakusi į rau
dono režimo šalį?

Savo laiku, senais 1949 me
tais, kada Detroite gyvavo ak
tyvi tremtinių draugija, buvo 
didelės kautynės tarp Masių ra
dijo klubo ir lietuviškų radijo 
klubų. Tada deklamavo per ra
diją karingi dipukai:
Ant marių kranto, Detrojaus miestely, 
kur gyven broliai mūsų tremtinėliai, 
yr’ aukštas namas, radijum vadintas, 
plieno antenom viršus apsodintas.
Ten, kol laiminga buvo žemė mūsų, 
kol dar nebuvo tremtinių iš prūsų, 
vėlyba, skaisti, kaip puošni aguona, 
lojerka loja jau perdem raudona ...

Dabar laikai pasikeitė ir lo
jerka duoda savo Amerikos nie
kinimus toliau už Detrojaus 
miestelio ribų, tiesiog pačioje 
“gimtoje padangėje”. Oje, oje, 
oje! Detroitietis

Savo naminę valsty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai ui- 
taikyti, kaip šiame vaizdelyje parody* 
ta: išimti visas borrkutes ir išmazgoti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu kiaidy, nes varsty su 
maišymas gali būti fatališkas, patik
rinti, kokiy vaistu trūksta ir tuos pa 
pildyti kad būtum bet kokiam neti 
dėtumui ->e<Uruošės.

BEVERLY HILLS GtLINYCIA i
GELBS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 84)834 |

TĖVAS IR SŪNUS j
MARQUETTE FUNERAL HOME 

kJ// 2533 W. 71st Street |
y. Telef.: GRoovehill 6-2345-6

. 1410 So. 50th Ave., Cicero I
g Telef.: TOwnhaU 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
" J

iMRLO ŽMOGAUS

IR BIČIULIS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
-- ------- ----- ---------------------------- -- ----------------- —

H

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

z

Bray see, eray shrub, 
tad all our wildlife depend oc 

pXi jseip prevent 
fctett fixet So please fotkrr 

Smokey’s ABCs: Always 
Isold matdies till cold. Be sore 

» drown all campfires, 
stir tbe ashes, and drown 

them again. Crash all 
smokes dead oct.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONiS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71tt 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

Pleaael Only yon can 
prerefit forest fires

ria,i D. L. K. Kęstučio šaulių 
kuopa, Moterų klubas, Moterų 
draugija, LF Įgaliotinių komi
tetas, Vasario 16-gimnazijai rem
ti būrelis, Tautinių šokių grupė 
“Bijūnas”, Ateitininkų kuopa, 
Lietuvių mokykla, Tėvynės 
mylėtojų kuopa ir Amerikos lie
tuvių susivienijimo kuopa.

Naujas kapas
Praėjusių Kūčių diena Onai 

ir Aleksui Šukiams buvo liūdna. 
Tą dieną mirė ponios O. Šukie
nės motina, Emilija Kulikaus
kienė. Gruodžio 27 d. su bažny
tinėmis apeigomis buvo palaido
ta šv. Jurgio kapinėse. Į amžiną 
poilsio vietą velionę palydėjo 
gausus būrys giminių ir vietinių 
tautiečių.

A. a. Kulikauskienė buvo su
laukusi senatvės. Ji gražiai glo
bojama buvo dukters ir žento šu
kių. Paliko daug giminių, anū
kų ir proanūkų. J- B.

SKAITYK "NAUJIENAS’
JOS f i IKI A GKK LAOS 1AS
rETeGRIAUSI AF •'"INIA5 I

tvarkos.
Stebėdamasi “švara ir tvarka” 

Stefanija Masytė, kaip rašo lei
dinukas, nuolatos kartojo “savo 
tradicinį nustebimo šūkį” — Oje, 
oje! Tai nėra ispaniškos kori
dos “Ole, ole!” šūkis, bet tai, 
pasak čorespondento, “prie ra
miai žindančių rausvų paršiukų, 
ir prie dainingų veršių bandos, 
ir kukurūzų lauke” juristė šau
kė “Oje, oje!”

-— Oje, oje, — vėl sako Ste
fanija Masytė, — kaip negra
žiai meluoja kai kurie ameri
koniški laikraščiai apie Lietuvą.

Ir toliau rašoma:
— Kai mes Amerikoje buvo

me, “Naujienos” pranašavo, kad 
mums sugrįžus, Odesoje akis iš
lupsią (J. Bastys).

Pats pasikalbėjimų atpasako
jimas rodo, kaip mažai boja to 
leidinuko tvarkymo darbą dvyli
ka redaktorių. “Kultūrinių ry
šių” vaizdas Įgauna karikatū
ros bruožus, čia tik tokia rim
ta sentencija: ar detroitiečiai 
mokesčių mokėtojai, ypač lie
tuviai, nepagalvos pareikalauti 
atšaukti iš ofiso tokius teisingu
mo “darbuotojus”, kokia yra 
Detroite prokuroro padėjėja 
draugė Stefanija Masytė.

ANTANAS SHINKUNAS
Gyv. 3339 W. Evergreen Ave.

Mirė 1970 m. sausio 18 d., 2:15 
vai. po pietų, sulaukęs 84 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Ar
nionių kaime.

Amerikoj išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Caro

line, dvi podukros — Helen Va
leika, Julie DuVal, žentas Tho
mas ir jų šeimos, brolio duktė 
Sally Paalkshis su šeima, dvi 
sesers dukterys — Bernice 
Mueller ir Louise Gricius su šei
momis ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Antradienį, 6:30 vai. vak. kū
nas bus pašarvotas Casey - Las
kowski koplyčioje, 4540 W. Di- 
versey Avė.

Ketvirtadienį, sausio 22 die
ną 10 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines 
kapines.

Visi a. a. Antanas Shinkunas 
giminės^ draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona ir giminės. >

Dėl informacijų skambinti 
Povilui J. Ridikui tel. 927-1911.

MAE STOČKUS - KLANGAUSKATTE
Gyv. 6111 So. Whipple St.

Mirė 1970 m. sausio mėn. 20 dieną, 12:30 vai. ryto, sulaukusi 84 | 
metų amžiaus Gimusi Lietuvoje, Lesčiuose.

Amerikoje išgyveno 55 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Mae Mellin, du anūkai — Richard ir Tho- S 

mas su žmona Sabina, dvi proanūkės — Veronica ir Anne, pusbrolis g 
John Wesbar su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western I 
Avenue.

Penktadieni, sausio 23 dieną 8:45 vai. ryto bus lydima iš koply- ? 
eros į šv. Jurco parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai- 2 
dojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Mae Stočkus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai I 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir I 
atsisveikinime

Nuliūdę ieka:
Duktė ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.
-7—iiiiiji --— ---  i . r-- —“i   

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D Į

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE Į
Tel.: Y Ards 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
| Telefonas: LAfayette 3-0440
I 

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
I

——
AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ 
YV 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

iLI i

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
Laido tuviu 
Direktorių
Ajssociacijos

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

P. J. RIDIKAS
3354 $o. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

,—   .... . . ■

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
I
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Žemė

" 8

NIEKUR GERIAU!

mu

APDRAUDŲ

$1.00 SKAITYK 7 ATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

$12.00
$4.00

$6.00
$3.00

$5.00
$3.00
$2.00

$3.00
S5.00
$2.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00 r

;ALGOS
iglų kalba.
kurie gali išversti 
meniskai į

)2IO
MINKAI

MAŠINOMIS 
’.EIKALINGAS 
LIS

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Typing helpful 
Full time.

SIUNTINIAI | LIETUVA
IR KITUS KRAŠTUS

HELP W
Oarb

potvar- 
žmogų 

tik jo sa-

DABI
GALINTA 

PADARYT

— MALK 
Reiki#

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

Tel.: VI 7-3447

kaimynų, artimųjų ir pažįsta
mų.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

AMERICAN 
TRAVEL SERVICE

Call: Frank Zapolis 
32O8’/2 W. 95th St.

GA 4-8654

Šuniui bus leista 
kąsti tik i karta

REAL ESTATE FOR SALE 
Net -L Žemė —* Pardavimu

— Sintautiečių Vizgirdų šei
mos mirties paminėjimas įvy
ko prie Jaunimo Centro Jėzui
tų koplyčioje. Pamaldas atlai
kė ir žodį pasakė tėvas Kubi
lius, kuris velionę Mariją Viz
girdienę gerai pažinojo kaip 
nuoširdžią ir mielą lietuvę. Ji 
buvo palaidota Toronto lietu
vių kapinėse šalia savo vyro. 
Pusryčiai buvo J. Račiūno sa
lėje, kur dalyvavo apie 60 jų

EXPERIENCED
SWITCHBOARD OPERATOR

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

HELP WANTED - MALE-FEMALf 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

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

Tel. CL 4-7450

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

orderiu, šiuo adresu:

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

VERTINGAS MOTAS, naujas sto
gas. elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningu paja
mų. Marquette Parke. $26.950.

7 KAMBARIU MOTAS, 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
binetu virtuvės. Arti mūsų. $29,500.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

Valdis Real Estate 
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-7200

PFRKAME. PARDiJODAME, MAI
NOME įvairaus didžio namus visur. 
Parūpinant® rtaskcda visokeriopą ap- 
drauda, veikia notariatas.

Pigiai dažau kambarius, valat 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tek CL 4-1056

— Šauliai ir jų svečiai Nau
jus metus sutiko Vyčių salėje. 
Dalyvavo apie 300 svečių. Ge
roje nuotaikoje visi linksmino
si ir vaišinosi skaniai parengtu 
St. Cesevičienės maištu, š. S-gos 
pirmininkas VI. šganaitis sutin
kant 1970 m., visus pasveikino 
ir buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas. Vaišėse dalyvavo ir 
trys svečiai, atvykę iš okupuo
tos Lietuvos.

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
■ m........ i-mnrtiri u,i'88a=z=SBsg; ii......... . esebs= - • i

LEO'S SINCLAIR SERVICE
Leonas Pranokus, Ssv.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos - 
(Standartinės ir Automatinės) 

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

TeL: PR S-9533

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

full co. benefits.
DEE ELECTRIC CO.

477-5500

GIRL FRIDAY
'or general office help typing, $125 
per week, Northlake area. Must have 

own transportation. 
Call Mr. PETTLNGILL, 

455-1535
between 9 A.M. and 9 P.M.

SWITCHBOARD 
OPERATOR - 

TYPIST 
Experienced. Salary open 

H. HIRSCH 
847-5300

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYR4S
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tala REpoblic 7-1941 

ima iiiFiasmmiRK!

Italijos madų salionai jau gamina kal
nas su paveiksle matomu "sijonu". 
Kol kas tokias kelnes nešioja tik mo

terys.

Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
savvbiu pirkimas - pardavimas. Be to 
sioie kontorom daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi p’lietvhės nrašy- 
rnai.Jnrnme tax 1T* ivairūc kiloki Man
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

tių skaičius iki praeito savait- 
alio tebesiekia 11 asmenų.

— Juliaus Pakalkos ir Pranės 
Petrulienės sutuoktuvių vaišės 
įvyks vasario 7 d. šv. Kryžiaus 
parapijos salėje. Julių tenka 
pasveikinti sukūrus lietuvišką 
šeimą, kaip lietuvių veikloj 
energingą darbuotoją. Daug 
laimės linkime.

TYPIST
Excellent position for experienced 
accurate typist. IBM electric. Good 
iuture & working conditions in loop 
office — Hrs. 9—5 P. M. Other fringe 

benefits. Why not call
ST 2-9035

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 5®. ASHLAbOJ AVM.

LA 3-«775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

ino mažinimus tūkstančiu 
lių be reikalo.

Praeitais 1969 metais 
giau kaip 90 nuošimčiu 
inu

'zr annum
egulsr Savings

Savin:

your Įntepentež
SERVSS YOU «SJ3T J

—■ Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa Chicagoje, sausio 25 d. 
2 vai. po pietų, Vyčių salėje tu
rės susirinkimą. Bus rodomas 
garsinis filmas — “Iš dabarties 
į praeitį”. Vėliau visiems daly
viams bus bendri užkandžiai, 
šauliai ir šaulės kviečiami skai
tlingai dalyvauti.

Brang»nyb««, Laikrodžiai, Dovano# 
visoms progom*

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

GENERAL OFFICE — 
CLERICAL 

Ability to perforw a variety of cleri
cal duties. Good at figures a neees- 

. sity, some typing helpful.
CALL 

944-5650 
WOODY JOENS

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

raustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

AL NAUJOKAIT
2022 W. 69 STo CHICAGO, ILL. 60636

Plėšikas pakorė mergaitę
Miss Angela Colbert, 19 me- 

tų amžiaus, buvusi Loop sa
vings tarnautoja, rasta pakar
ta savo beismento apartmente 
5839 Wabash“ A venue. Jos ran
kos elektros viela surištos už
pakalyje ir visi kambario daik
tai suversti, sujaukti. Policija 
spėja, kad grįžusi iš darbo apie 
5 ar 6 vai. vakaro ji savo apart
mente vagį užklupo, kuris ją 
ir nužudė.

— Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos apygardos valdybai 
būtinai reikia pinigu lietuviš
koms mokykloms paremti. Bu
vo planuota piniginis tam rei
kalui vajus, bet dėl įvairių kliū
čių neįvyko. Dabar valdyba 
pati tokį vajų nutarė pravesti. 
Vajus prasidės sausio 20 d. ir 
tęsis ligi kovo 15 dienos, šei
mos ir švietimo metų užbaigi
mo pobūvis įvyks kovo 15 d. 
Jaunimo centre.

"NAUJIENOS* KISKV
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIŲ

NAMAMS BE MOTINOS 
reikalinga patikim pora. Bendra na
mų ruoša žmonai Vyras gali ir kitur 
dirbti. Gyventi šioje darbovietėje, 
privačiose patalpose. Penki vaikai, 
4 mokyklos amžiaus: 2-6-7-8 ir 10 me
tų. Geri namai tinkamai porai. Susi
kalbėti angliškai. Tel. 968-5250 šio
kiadieniais ir 471-3959 savaitgaliais.

Atsakymui į šią problemą či- 
kagiškis siūlo į darbą ir iš dar
bo važinėjant naudoti motori
nius dviračius ir triračius. Tai 
ekonomiškiausia susisiekimo 
priemonė, kuri mažiausiai su
naudoja kuro, mažiausiai te
užima gatvėse vietos, mažiau
siai teršia orą ir pigiausiai kaš
tuotų pradėjus jų masinę ga
mybą, o tvertų ilgiau negu au
tomobiliai. Nukentėtų tik Det
roito automobilių fabrikantai 
ir gazolino kompanijos, bei 
mokesčių rinkėjai, kurie auk
štomis kainomis ir ratomis ne
begalėti! tuštinti žmonių kiše- 
nius.

HELP WANTED — FEMALE 
Dirbininkiy Reiki*

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

^0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

Chicago, Illinois 60632

7A 5-9209

Irenriu naujus ir dpndatau senus vi
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stošu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greitu sąžiningai ir garantuotai. 

Auskaičiavimar nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas

-* Klaipėdos Uosto Mugė, ren
giama Čikagos Lietuvių j Jūrų 
skautijos, įvyks šio mėnesio 25 
dieną Jaunimo Centre, 5620 So. 
Claremont Ave.

Mugės atidarymas įvyks ly
giai 12-tą valandą. (Pr).

WALTER RASK, prezidentas
9727 So. WESTERN AVE.,

Chicago, III. 60643. Tai. 233-9717
Pardavinėjame lėktuvu- laivu, trau
kiniu bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus t visus pasaulio kražtus. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtu pora mėnesiu 

praleisti Lietuvoje pas gimines.

— Danutė ir Antanas Vikto
rai, Naujienų skaitytojai, susi
laukė dukrelės Daivos. Iki šiol 
jie augino 3 sūnus: Algį, Rimą 
ir Audrių. Tėveliai džiaugiasi 
dukrele, o broliai — sesute.

ARC M EIDERS
Must be able to read blueprint: 

& do layout work. 
Call For Interview

- '82f>-'>353
AUTOQI IP CORP.

LYON - HEALY
BAR: FACTORY 

1123 W LAKE ST.

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
«24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-91527

• GARANTUOTAS NUOLATINIS 
ISTISŲ ME U DARBAS

• nėra atleidimų
• NEMAŽINA M-'> ALGOS

Nebūtir.
Ma turime žmor

Kreipti
Mr. KKASICKI

cm
32.214 aliarmų p
29.792 buvo apga 
dar neįeina 12.61 
pranešimai per telefoną

Kiek miestui kaštuoja 
apgaulingi aliarmai

Chicagos gaisrininkų komi- 
sionierius Robert Quinn sako 
kad apgaulingi aliarmai mo
kesčių mokėtojams kasmet kaš
tuoja po daugiau kaip 2 mili
jonus dolerių ir priverčia ug
niagesius išvažinėti su gesini-

JAV darbo statistikos biuro 
žiniomis, pragyvenimo išlaidos 
per praeitą gruodžio mėnesį 
vėl pakilo pusę nuošimčio (.5 
%). Ypač pakilo maisto pro
duktai, iki 1.5 nuošimčio, o 
vaisiai ir daržovės pakilo net 3 
nuošimčiais (3.2%).

Per visus praeitus metus 
pragyvenimas Chicagoje pa
brango 6 nuošimčiais, nors ben
drai JAV-bėse pakilęs net 6.1%

vininkas turi kiekvieną kartą 
mokėti (pabauda nuo S5 iki 
$200.

buvo apgaulingi. Daugiau- 
tokių melagingų praneši- 
jadaroma iš gatvėse esan- 
aliarmo signalo dėžių. Iš 

nai melais

Virš 60,000 įskiepytų 
nuo difterito ligos

Chicagos sveikatos tarybos 
pranešimu, jau daugiau kaip 
60,000 asmenų įskiepyta nuo 
difterito įvairiose Chicagos 
miesto dalyse. Ta liga apsirgi-

Londcno zoologijos sode esąs arkliukas buvo apskustas vienos lankytojos, jog jis prarijo auksi 
nius karolius. Buvo iškviestas kareivis su minu ieškotoju, kuris "pamato" metalinius daiktu; 

po žeme. Nežiūrint tokiu moderniu priemonių, aukso Karoliu nepavyko surasti.

Antra žiemos invazija
Jau kelinta diena, kaip žie- 

ma grįžo į Chicagą. Nuo praei
to savaitgalio vėl atsisukęs Ka
nados pusės vėjas išvaikė tre
jetą dienų trukusį šiltą orą ir 
temperatūrą numušė iki 0. Nak
tį į sausio 20 dieną prie Mid
way aerodromo Chicagoje bu
vo 7 laipsniai žemiau nulio, 
prie O'Hare aerodromo 8 že
miau nulio, o toliau užmiesty
je Du Page apskrityje siekė 20 
laipsni;] žemiau nulio.

šalčiausia diena Chicagoje 
buvo per Kalėdas 1872 metais, 
kai temperatūra buvo nukritu
si iki 23 laipsnių žemiau nulio.

tvarki o 
šuo neb 
žmogų > 
žmogų 
ar kitą) 
licija toki 
naikins 
sauja, kad alderniano 
mas sukels miesto 
karštus debatus.

Dabar galiojančiais 
kiais šuniui valia kąsti 
tiek kartų kiek noi

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, sver- 

į katos ir biznio.
Patogios išsimokė 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS ĮMOK ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

> wardo aldermanas Geor- 
kirr McCutcheon įteikė po- 

sumanymą, pagal kurį 
us baudžiamas įkandės 
/ieną kartą. Bet jei šuo 
(nepasakyta ar tą patį 

<ąs antrą kartą, po
sūni areštuos ir su
simų žinovai prana

šu m any
ta ry boję

Dviračiai ir triračiai 
vietoje automobilių

Tūlas čikagiškis rašo, kad 
vienam 180 svarų asmeniui va
žinėjant Chicagoje vartoti 3(X) 
arklių jėgos 3,500 svarų sunku
mo automobilį yra stačiai 
’’juokinga”. Tai panašu kaip 

Daugiausia tokių apgauliu-i<iideliu kūJu mušti vien« mu' 
gu aliarmu daro miesto centro 
lūšnynuose ir iš arčiau mokyk 
lu esančiu aliarmo dėžučių.

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

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

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

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl........... . .......... S2.C0
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MItSTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl........... . .....................

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

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

viršeliais $2.00, kietais .........  —
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl.....................
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.......................
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ.................
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl..........
18. Kip-’s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

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

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

š. m. balandžio mėn. 5 d., 
3 vai. p. p., Čikagoje, Lietuvių 
Fondas ruošia tradicinę vakarie
nę su įdomia menine programa. 
Vakarienė bus Personality Lo
dge salėje, 4740 So. Cicero Ave. 
Čikagos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami vakarienės proga įs
toti į LF narių eiles ir dalyvauti 
vakarienėje. Gali dalyvauti ir 
nenariai, užsimokėję po ? 10.00. 
Dėl informacijų ir registracijos 
kreiptis j LF būstinę, 6643 So. 
Maplewood Ave., Chicago, DI. 
60629, telef. 778-2858 arba pas 
savo LF vajaus komitetus bei 
įgaliotinius. (Pr)*

Investment ten 
$20,000.
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