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PARYŽILS. — Prancūzijos vyriausybė paaiškino, kodėl ji 
parduoda arabų valstybėms naujų ginklų. Kartu premjeras Chaban' 
Delmas ir gynybos ministeris Debre atsakė kritikams, kurie | 
puolė prancūzų vyriausybę už lėktuvų pardavimą Libijai. Dėl šio j 
biznio savo susirūpinimą pareiškė ir Amerikos vyriausybė. Sek- Į 
retorius Rogers perdavė prancūzų ambasadoriui Washingtone; 
Charles Lucet “didelį vyriausybės rūpestį, kad toks biznis gali 
pakeisti Viduriniųjų Rytų jėgų balansą”. Kaip jau pranešta, 
Prancūzija parduoda Libijai ne 50, bet 100 lėktuvų. Jų tarpe bus 
800 kovos lėktuvų, iš jų 30 modernieji “Mirage III-ES”, ir 20 
apmokymo bei žvalgybos lėktuvų.

Gynybos ministeris Debre pa
reiškė, kad tie, kurie šaukia dėl 
ginklų pardavimo arabams yra 
hipokritai. Jie patys norėtu par- 

• duoti ginklus ir bijo, kad Pran
cūzija užims jų rinką. Anglo
saksai norėtų išlaikyti savo įta
ką Viduržemio jūroje, tačiau jie, 
o taip pat ir sovietai, turėtu iš
vežti savo karo laivus iš Vidur
žemio jūros, — pareiškė minis
teris Debre.

— Mes nesame nei už žydus 
nei už arabus, bet tik už Pran
cūziją, — kalbėjo Debre. Ang
losaksai parduoda Viduriniuose 
Rytuose šimtą kartų daugiau 
ginklų už prancūzus, tačiau ke
lia triukšmą, kai Prancūzija pra
deda juos parduoti.

Libija gaus užsakytus lėktu
vus iki 1974 metų. Už tai Li
bija pažadėjo neberemti Chado 
valstybės sukilėlių, prieš kuriuos 
kovoti Chadui, buvusiai prancū
zų kolonijai, padeda Prancūzijos 
Svetimšalių Legijonas.

Alžiro prezidentas Boumedie
nne remias Prancūzijos planus 
pakeisti Viduržemio jūroj Ame
rikos ir Britanijos karo laivynus. 
Viduržemio jūra tada liktų pran
cūzų ir arabų įtakoje, Izraelis 
būtų visai izoliuotas.

Gynybos ministeris Debre 
kartu pareiškė, kad Izraelis irgi 
gaunąs prancūzų ginklų ir at
sargines dalis Prancūzijoje pirk
tiems lėktuvams. Be to, švelnin
damas savo ankstyvesnius žo
džius, Debre pareiškė, kad pre
kyboje su Libija Prancūzija tu
rinti nemažą deficitą, kurį su
švelnins ginklų pardavimas.

Mirage HI-ES lėktuvai yra 
aprūpinti radaro įrengimais. Jie 
gali prasiveržti pro priešo užtva
ras ir žemai skrisdami aklu bū
du, vien instrumentų pagalba, 
sunaikinti priešo taikinius.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentui Nixonui paskyrus naują 
kandidatą į Aukščiausiąjį Teis
mą, teisėją Harrold Carswell iš 
Floridos, prezidento priešai pra
dėjo ieškoti, kaip prie naujo kan- 

. didato “prisikabinti”. Vieną 
kandidatą, kaip žinome, teisėją 
Clement Haynsworth, senatas 
jau atmetė. Matyt, bus bando
ma organizuoti pakankamai jėgų 
senate atmesti ir šio teisėjo kan
didatūrą.

Medžiaga prieš teisėją Cars
well buvo surasta mažame laik
raštėlyje “Irwington Bulletin”, 
kurį jis pats trumpai redagavo 
tik baigęs teisės mokslus 1948 
metais. Ten išspausdinta Cars
well kalba. Joje jis sako esąs 
pietietis savo kilme, įsitikini
mais ir paruošimu. Jis tikįs į 
rasių atsiskyrimą, segregaciją, 
nes tai esanti vienintelė prak
tiška ir teisinga priemonė Ame
rikoje. Jis visada tikėjęs į se-
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WASHINGTONAS. — Val
stybės departamentas pareiškė 
susirūpinimą padidėjusia komu
nistų veikla Laose. Čia esą apie 
50,000 šiaurės Vietnamo karei
vių, kurie dabar, praėjus lietaus 
sezonui,, pradėjo naują spaudi
mą Laoso teritorijoje.

LOS ANGELES. — Nužudyto 
plaukų kirpėjo Jay Sebring šei-J 
ma įteikė teismui ieškinį prieš, 
hipį Charles Manson, kuris yra 
kaltinamas nužudęs aktorę Shar
on Tate, Sebringą ir tris kitus 
asmenis. Ieškinys siekia 5 mi
lijonų dolerių. Nors Mansonas 
lėšų neturi, tačiau yra įsisteigu
si muzikos plokštelių bendrovė, 
kuri platins Mansono dainas. Tai 
bendrovei ieškinys ir taikomas.

SAO TOME. — šioje portuga
lų valdomoje saloje yra tūkstan- 
čiai tonu maisto ir vaistų, ku- nerolas 33-Ravi, kuris jau keli

mėnesiai gyvena Irane. Grupė 
karininkų planavusi užimti EI 
Rashid tankų bataliono kareivi
nes ir tada su tankais užimti 
sostinę. Visi Irako valdžios žmo
nės turėjo būti išžudyti.

Amerikos ČIA agentai padėję 
sąmokslininkams įvežti slaptai, 
su Irano valdžios žinia ir prita
rimu, 3,000 kulkosvaidžių. Val
džiai ištikimi karininkai sužino
ję apie sąmokslininkų planus ir 
jie buvo sekami saugumo val
dininkų.

Nuo 1968 metų liepos 17 d., 
kada valdžią Irake paėmė pre
zidentas Hassan el Bakr ir baath 
socialistai, Irakas mirties baus- 

nebūtų gabenamas į Prancūziją, Į.me nubaudė jau 82 asmenis.

rių nėra kur dėti, nes Nigerija 
atsisakė įsileisti maistą, kuris 
anksčiau buvo skirtas kovojan
čiai Biafrai.- šiai kapituliavus, 
religinės organizacijos, kurioms 
šie sandėliai priklauso, svarsto 
kur dėti švedų džiovintas žuvis, 
pieno miltelius, kruopas ir mil
tus.

ANKARA. — Turkija, Pran
cūzija ir Amerika svarsto, kaip 
sustabdyti Turkijoje opiumo 
aguonų auginimą. Turkija jau 
uždraudė jas auginti 33-se ap
skrityse, tačiau leido auginti — 
septyniose. Specialiai paruošti 
agentai prižiūri, kad opiumas 

kur jis paverčiamas heroinu. 
Apie 80% Amerikon įvežamo he
roino užauga turkų laukuose.

JERUZALĖ. — Izraelio prem
jerė puolė Iraką, kuris -laikąs 
žydus įkaitais, neleidžiąs jiems 
išvažiuoti. Parlamente buvo pa
sakyta daug karštų kalbų apie 
žydų padėtį arabų kraštuose. 
Sirijos 4,000 žydų gyvena getuo
se. Egipte apie 100 laikomi ka
lėjime.

NEW YORKAS. — Jaunas 
keliaujantis firmos atstovas New 
Yorko aerodrome per klaidą pa
siėmė ne savo lagaminą. Atėjęs 
į viešbutį, jis lagamine rado 
nemažą kiekį marijuanos. Jis 
pranešė policijai, kuri palauku
si viešbutyje, suėmė du vyrus, 
atėjusius ieškoti savo lagami
no.

gregaciją ir visada pagal tą ti
kėjimą elgsiasis.

Toje kalboje teisėjas pasisa
ko už baltųjų rasės pirmumą.

Dabar, kada jo kandidatūra 
išstatyta į Aukščiausią Teismą, 
teisėjas Carswell savo senus žo
džius atšaukė. Jis dabar aiški
nasi, kad savo karjeroje jis nie
kada nebuvęs rasistu ar segre- Nigerijai nepalankesnių straips- 
gacijos puoselėtoju. Inių.
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Daugiausia amerikiečiŲ miršta nuo širdies ligy. Šioje lentelėje sudėti 1967 metu daviniai. Mir- 
ties priežasčių antroje vietoje yra vėžys, trečioje — eismo nelaimės.

DAMASKAS. — Irakas, išaiškinęs sąmokslą nuversti val
džiai, jau sušaudė ar pakorė 22 asmenis. Tą pačią dieną buvo 
Sušaudyti 7 anksčiau už šnipinėjimą nuteisti asmenys, taigi, viso 
mirties bausme nubausta 29. Dar 7 laukia mirties. Vienas pul
kininkas gavęs 10 metų kalėjimo, šeši karininkai buvę išteisinti. 
Irako valdžia kaltina Amerikos žvalgybą ir Iraną sąmokslo or
ganizavimu. Irano ambasadoriui įsakyta išvažiuoti per 24 va
landas. Iranas, atsilygindamas Irakui, išvarė jo ambasadorių ir 
keturis karinius patarėjus. Irakas uždarė tris Irano konsulatus 
Bagdade, Basroje, Kerbeloj, o Irano vyriausybė Uždarė Irako kon
sulatus.

Tarp nužudytųjų buvo vienas 
buvęs vidaus reikalu ministeris, 
keli aukšti karininkai. Sąmoks
lui vadovavęs buvęs armijos ge-

Nigerija uždarė 
80 korespondentų 
LAGOS. — Pasaulio spaudo

je pasirodė naujų žinių apie pa
dėtį Nigerijoje. Jos vyriausybė 
davė leidimą 80 užsienio kores
pondentų nuvažiuoti į buvusios 
Biafros teritoriją, tačiau kores
pondentų pranešimai apie padė
tį tose užimtose žemėse nela
bai patiko Nigerijos valdžiai. 
Korespondentai papasakojo apie 
badą, netvarką, Nigerijos ka
reivių sauvaliavimą, moterų 
prievartavimus ir panašius da
lykus.

Nigerijos valdžia todėl užda
rė visus 80 korespondentų iš 
įvairių pasaulio valstybių Port 
Harcourto aerodromo laukiama
jame kambaryje ir pastatė prie 
durų sargybą. Laikraštininkai, 
šias eilutes rašant, dvi dienas 
išbuvo uždaryti be maisto, van
dens ar lovų. Įvairios ambasa
dos Lagos mieste spaudžia Ni
gerijos valdžią, kad ji kores
pondentus paleistų. Po šitokio 
valdžios pasielgimo, pasaulio 
spaudoje gali pasirodyti dar

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦ Izraelio daP^s dienos me

tu puolė Egipto salą Suezo įlan
koje, ją užėmė ir išsivežė 40 be
laisvių bei radaro įrengimus ir 
ginklus. Kovose žuvo 17 egip
tiečių, 3 izraelitai ir šeši izraeli
tai buvo sužeisti. Izraelio lėktu
vai nuskandinę du egiptiečių 
karo laivus.

Praėjusią savaitę P. Viet
name žuvo 84 amerikiečiai, 197 
vietnamiečiai ir 1,797 komunis
tai. Sužeisti 706 amerikiečiai.

•«* Salvadoras paskelbė, kad 
prieš kelias dienas Hondūro da
liniai bandę peržengti Salvadoro 
sieną, bet buvę atmušti su sun
kiais nuostoliais.

Rytinės Vokietijos valdžia 
vėl Įsakė trukdyti susisiekimą 
tarp Vakarų Berlyno ir Vakarų 
Vokietijos. Taip daroma protes
tuojant prieš vokiečių parlamen
to komiteto posėdžius Vakarų 
Berlyne.

♦ Clevelando policija tardo 
tris vyrus, kuriuos FBI agentai 
suėmė, kaltindami juos nužu
džius angliakasių unijos veikė
ją Yablonskį ir jo šeimą.

♦ Italijoje. Milane apie 2.000 
jaunų žmonių demonstracija ko
vojo gatvėse su policija. Jaunuo
liai statė barikadas, protestuo
dami, kad policija persekioja kai
riuosius.

•*• Buvęs prez. Johnsonas at
vyko į Acapulco vasarvietę Mek
sikoje, kur jis ilsėsis ir tęs savo 
knygą — atsiminimus.

pa
karo

LONDONAS. — Britų 
skelbtuose II-jo pasaulinio 
pradžios dokumentuose sakoma, 
kad 1939 metais britų amba
sadorius Berlyne gavęs pakvie
timą prisidėti prie dovanos, ku
rią Hitlerio gimimo dienos pro
ga organizavęs Apaštališkas 
Nuncijus Berlyne. Britų užsie
nio reikalų ministeris lordas Ha- 
lifaksas pataręs ambasadoriui 
pamiršti tą sumanymą ir Brita
nija prie dovanos Hitleriui ne- 
prisidėjusi.

VIENTIANE. — Laose lan
kėsi trys amerikietės, kurių la
kūnai vyrai dingo šiaurės Viet
name, nukritus jų lėktuvams. 
Moterys norėjo iš šiaurės Viet
namo ambasados sužinoti ar jų 
vyrai yra belaisviai ar jie žu
vo.

Š. Vietnamo diplomatas La- go, infliacija naikino pinigų ver- 
ose padarė pareiškimą, kuris yra ' te, buvo daug socialinių nera- 
aiškiausias iki šiol komunistų1 mumų. Buvo daug svajota, me
duotas tų belaisvių reikalu. Di- žai daryta.
plomatas pasakė, kad nesą jo- Prezidentas pabrėžė, kad rei- 
kib klausimo apie belaisvių są- kia kurti naują aplinkai naują 
rašo paskelbimą, kaip reikalavo; gyvenimo kokybę. Reikia nekar- 
Amerikos delegacija Paryžiaus toti senų klaidų. Bus keičiami 
taikos konferencijoje. “Mes tų šalpos įstatymai, kurių kongre- 
suimtųjų lakūnų visai nelaikome sas dar nepriėmė. Dabartinius 
karo belaisviais. Jie yra nusi-j įstatymus, kurie ardo šeimas, 
kalteliai prieš mūsų liaudį ir tik smukdo iniciatyvą, naikina žmo- 
mūsų įstatymai juos teis,mūsų įstatymai juos teis, — nių savigarbą, reikia keisti. Rei- 
pareiškė šiaurės Vietnamo char-: kia naujo federalizmo ir daugiau 
ge d’affaires Laose Vu Tien. i galių iš Washington© sugrąžinti 

' atgal į savivaldybes. Reikia ly
gių teisių biznyje, pramonėje, 
nuosavybėse.

Kalbėdamas apie 
prezidentas apkaltino 
vyriausybių biudžetų 
savimą, kuris dabar 
žmonėms.

ge d’affaires. Laose Vu Tien.
“Tik Amerikos vyriausybė pa- i 

darė iš jūsų vyrų nusikaltėlius,' 
tik ji atskyrė juos nuo namų 
ilgiems metams”, — kalbėjo di
plomatas.

Geriausias kelias amerikietėm 
moterim būtų įsijungti į protes
tuojančių prieš Vietnamo karą 
eiles, kad Amerikos vyriausybė, metų biudžetą subalansuoti, nors 
baigtų savo agresiją Vietname, I kongresas daug lėšų nukarpė. 
_  patarė komunistų atstovas. Į Prezidentas pabrėžė reikalą 

  ’ kovoti prieš nusikaltimus Ame- 
, i-------------- . . i rikos miestuose ir pažadėjo pa-

Pirmas komercinis i d, .° ' . . ' . "" ,v.shmgtonas turis būti pavyzdžiu 

milžino skridimas Prie
NEW YORKAS. — Vakar di- vandens, oro teršimo klausimų, 

dieji keleiviniai lėktuvai Boeng’ Nors Amerika turtingiausia pa- 
747 pradėjo savo komercinius j šaulyje, tačiau jos gyventojai, 
skridimus, tačiau pirmoji ke- ’ kurių apie 70G greit gyvens su
ltone turėjo nepasisekimų. Vie- j sigrūdę miestuose, turi blogiau- 
nas lėktuvas, pasiruošęs skristi1 sias aplinkos sąlygas. Reikia 
per Atlantą į Londoną, aerodro-' atiduoti gamtai padarytas sko
me perkaitino vieną motorą ir 
visi keleiviai buvo perkelti į ki
tą, kuris išskrido 6 valandas pa
vėlavęs.

Nežiūrint nepasisekimo, nes 
reikėjo paskubomis pakrikšty
ti naują lėktuvą tuo pačiu var
du, kaip ponios Nixonienes pa
krikštytas pirmasis — “Young 
America”, aviacijos istorijoje 
naujas laiko tarpsnis. Lėktuvas 
yra 231 pėdų ilgio, sveria 350 
tonų ir gali paimti 491 kelei
vį. Pirmoje kelionėje skrido 58 
pirmos klasės ir 304 turistų kla
sės keleiviai. Iš New Yorko į 
Londoną lėktuvas nuskrenda per 
6 valandas.

Pirmąją šio milžino kelionę 
palydėjo demonstracija žmonių, 
susirūpinusių oro teršimu ir lėk- 
.tuvo keliamu triukšmu.

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas vakar pasakė 
“State of the Union“ kalbą Kongrese. Svečių galerijos buvo pil
nos diplomatų, teisėjų, vyriausybės narių ir jų šeimų. Priminęs, 

,kad jis irgi yra buvęs Kongreso narys, prezidentas Nixonas pa
reiškė, kad ateinantis dešimtmetis bus ne tik naujų atradimų 
ieškojimas, bet ir senų klaidų taisymas, senų turtų išlaikymas. 
Taika esąs svarbiausias reikalas. Karą reikia užbaigti teisinga 
taika, kuriai šiais metais viltys esančios didesnės, negu pernai. 
Prezidentas priminė savo Guamo saloje paskelbtą doktriną, 
kuri Ameriką padaro ne vadovaujančiu kitų tautų patronu, bet 
partneriu ir padėjėju.

Prezidentas nurodė, kad Eu
ropoje Amerika turi sau lygių 
partnerių, lygiai jų yra Azijoje 
ir Pietų Amerikoje. Bus ban
doma rasti bendrą kalbą su So
vietų Sąjunga ir su Kinija, nes 
visų interesas yra — išvengti 
pasaulio katastrofos. Užsienio 
klausimais prezidentas pažadėjo 
pasakyti kalbą vėliau, sustoda
mas daugiau prie vidaus reika
lų.

Prezidentas Nixonas nurodė, 
kad Amerikos turtingumas ii' 
visuminis gamybinis produktas 
ateinančius 10 metų paaugs 500 
bilijonais dolerių. Klausimas 
kyla, kaip Amerika tą turtą pa
naudos, nes ir per praėjusius 10 

j metų Amerika buvo turtingiau
sia pasaulyje, o vis dėlto ji ne
buvo laiminga: nusikaltimai au-

infliaciją, 
praėjusių 
nebalan- 
atsiliepia

Jis bandysiąs 1971

las, reikia įsijungti į aplinkos 
gerinimą ir gryninimą. Valdžia 
skirs lėšų parkams pirkti ir pa
siūlys 10 bilijonų kovai su van
dens teršimu. Valdžia daro pla
nus ateinantiems 5 metams.

Iki šiol Amerikoje buvo krei
piama per mažai dėmesio į mies
tus, judėjimą, saugumą, švarą. 
Patys žmonės turi daugiau pri
sidėti prie tvarkos ir švaros pa
laikymo miestuose. Valdžia ta
čiau bandys kontroliuoti miestų 
augimą. Reikia ne tik sustab
dyti gyventojų bėgimą į mies
tus, bet reikia sugrąžinti juos į 
kaimus. Vyriausybė kišis, duo
dama lėšas naujiems keliams, 
naujiems miestams. Miestų au
gimą reikia planuoti, kad žmo
nės galėtų juose jaustis laimin
gi-

MASKVA. — Vyriausiojo so
vieto žiniose tarp kitų sovietų 
valdžios skelbimų įdėta žinia 
apie gruodžio 19 d. vyriausio 
sovieto nutarimą atimti Svetla
nai Josefovnai Alliliujevai so
vietų pilietybę, nes ji, dabar gy
venanti Amerikoje, taip elgėsi, 
kad sutepė ,sovietų piliečio titu
lą.

Stalino duktė Svetlana ?Jli- 
liujeva jau pernai liepos mėne
sį per savo advokatus kreipė
si į sovietų ambasadą, pranešda
ma, kad ji atsisako sovietų pi
lietybės. Sužinojusi apie sovie
tų valdžios sprendimą, Svetla
na pasakė: “Aš labai patenkin
ta, kad jie griebėsi šio žingsnio 
ir kad aš daugiau nepriklausau 
sovietų valstybei ii' sovietų vi- 
stromenei”.-- —

Alliliujeva pabėgo iš Sovietų 
Sąjungos 1967 metais ir tikisi 
gauti Amerikos pilietybę.

VIENA. — Albanija paskelbė 
apie naują prekybos sutartį su 
komunistine Kinija. Jau seniai 
Albanijos pagrindiniu partneriu 
prekyboje ir politikoje yra Ki
nija, su kuria Albanijos prekyba 
siekia 70%.

Kinija duos Albanijai kreditų 
ir prekių: traktorių ir kitų ūkio 
mašinų, metalo, maisto, trąšų 
ir įvairių žaliavų. Albanija eks
portuos: metalo gaminius, ži
balo produktus, tabaką ir odą.

Albanija, pranešdama apie 
šią naują, sutartį, puolė Ameri
ką ir Sov. Sąjungą už jų sąmoks
lą “apsupti Kinija ugnies užtva
roj”. Stebėtojai įžiūri šiame 
puolime, kuris sutapo su Ame- 
rikos-Kinijos diplomatų pasita
rimu Varšuvoje, sistemingą ir 
planuotą Kinijos pareiškimą, 
jog ji savo ideologinės linijos 
neatsisakys ir savo draugų ne
apleis, nors ir susitikdama ’su 
Amerikos diplomatais.

Albanijos spauda išreiškia Ki
nijos pažiūrą, kad Amerika ir 
Sovietai siekia pasidalyti pasau
lį ir valdyti jį atominėje grės
mėje.

Prezidentas Nixonas iškėlė 
idealizmo trūkumą. Nors Ame
rikos žmonės buvo turtingiausi, 
bet jie nebuvo laimingiausi, ne
sijautė patenkinti, nes materia
linis pasisekimas nėra laimės 
matas. Amerika gali būti ge
riausia pasaulio šalis su laimin
giausiais žmonėmis, puikiu švie
timu, sveikais, sočiais gyvento
jais. Tokia Amerika būtų ir pa
saulio viltis.

<^.—-4---- -----------------



DIENOTVARKĖJE: A. L. Bendruomenės Pasauliečių Komiteto pirm. A. Regio pranešim is, D/a-ri?>:; a ldybos rinkimai, diskusijos ir svarbūs einamieji reikalai.
iaa lietuviška visuomenė kviečiama dalyvauti ir ryžtingai įsijungti j bendrą kovą už taut:nes *r religines teises mūšy kapinėse.
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Jo manymu, tie 
neatlieka jiems skir. 
iio, neatstovauja vi

twrrneT iVetegen-; srys iietuviskos visuoetnnes^ ypač
►akviesti laikraščių: nedemokratiškai su
Itraugo” — kun. JJdaryti
^Naujienų” — A.(durys ir t t Ir jeigu po metų 
“Laisvosios Lie-1 pasikeičia kai kurios pavardės, 

. Rimkus, TJirvosH tai tas padėties nepakeičiaa, 
č. Meskauskas, ^Akiračių”;atseit į vienų neišmanėlių vietą 
Z. Rekašius, ALTo atsto- ateina kiti. Vienintelė jo ma

nymu organizacija, kuri 
demokratiškai sudaryta ir 
sfovauja visus lietuvius. 
Lietuvių Bendruomenė, 

Ties šiai* tvirtinimai* reikia 
šiek tiek 
do. kad 
blogiau, 
25 metus.

11 <1
gruodžio 
s vėtai n ė- ALTą ir 

veiksniai

vamzdžit 
Hiką

& Pa*4ttttiniu menės veikėjų Nev.enae btrvo klarr*oiriu gyvenimu 
svečiai iioku-Jten, kuris šiandien džiaugiasi rxL

šalia eilinių šilta padėtimi baigęs mokslus gu Lietuva
pas broli, t<

būtų buvusi laisva 
laisvus Lietu os stipendija, per visj tą laiką, tai galėtu-

vaikirs ir atvirkščiai, Šiandien to žmogaus nėra, kai ni; m džiaugtis daug didesniais Todėl
reikia aukos niū>ų mokykloms, laimėjimais, ši pažiūra labai į tarti na pirma savo kiemą 
tautiniams šok lamo spaudai kenksminga mūsų išeivijos vei- 
ir t. L klai ir, sakyčiau, visai mūsų

tautai. Nes ja, kaip migla, no
rima užtemdyti mūsų akis, kad 
nematytume pačio esminio taš
ko ir atsižadėtume didžiojo 
siekimo — laisvės savo tautai.

į pasinaudodami gražia ir nekak 
Ha svečių teisiu priedanga at
ivažiuoja ir valdžios siųsti žmo- 

menininkai, kurių
tikslai mums turėtu būti labai 

nevisiems ten atdaros aiškūs, Nemaža dalis mūsiškių 
t t

Apmokėjus mažas rengimo 
išlaidas, dar likosi gražus peL 
nas 

*• Esame pasiilgę bro-i 
lio lietuvio, esame pasiilgę1 
lietuviško* iš ten atvežtos daLt 
nos. Jaučiame lyg kampelj Lie
tuvos būtų mums kas padova
nojęs. Bet kada tas brolis lie-1 
tuvis atvažiuoja ne sava valia, 
bet okupanto siųstas su tam tik-. 
rais uždaviniais, kad jautria 
tėvynės meile persunkta daina 
jis užliūliuotų mus, sumažin
tų rnūsų veikimą ir pasiprieši- 

Prieš 25 metus, išbė-įnimą okupantui, kad suskal- 
laiko stokm ar kitų priežasčių igę iš tėvynės, mes i>uvome žy
ne visiems norėjusiems kalgėti miai vieningesni mūsų kovoje'įjnjmą okupantui, 
buvo leista pasisakyti, Sim{x>-į prieš JJetuvos okupantą, 
ziumas buvo baigtas 
pačių prelegentų | 
mis išvadomis, l odė! šia pro-, jos ilgesys. 1 
ga norėčiau viena kita simpo- tada nebuvo išdilęs 
ziume iškelta mintimi pasida- dvnių, 
Ivti ir su Naujienų skaitytojais, Sibirą, 
ne< ne su 
nri utim is no ri či au s u tik f i.

19\ r rn as is k a 1 bė j o AI >To 
stovas dr. V, Šimaitis*, f esamą Atrodo, 
padėtį pažiūrėjo viltingai, 
sidžiaugč veiksnių darbu. Jau
nimas, kad ir negausiai, 
pamažu jungiasi i mūsų lietu
višką politinę veikla. Tai vis 
geri ženklai. Žinoma yra ir ne
sutarimu, bet tai tik laikini 
reiškiniai ir dėl to, girdi, nėra į 
per <laug ko baimintis. 

Visai kitaip į esamą 
pažiūrėjo “Akiračių*' :

ITunskP
Pužą ink

vas dr. V. Simaitis , Vliko — 
prof. B. Vitkus, LB Centro Vai- 
o bos atstovas — A. kantaras 
ir pačius frontininkus atstova
vo f.. Prapuolenio Po visų 
p^e 1 cyen tų padarytų praneši
au buvo leista duoti paklausi

mus bei pasisakyti dėl prane
šimų ir klausytojams, liet dėl

sutinkame juos išskėstomis 
rankomis.

yra 
al
tai

stabtelėti, Man atro- 
mes šiandien stovime 
negu stovėjome prieš

vaišinami “Drauge” šampanu, šori Vaikų Nameliai, nes ina- 
Ar tai ne nuosmukis? Kode! fėja vaikų skaičius. Ar to pa- 
jiems nepakeliui j Naujienas, sekoje mes galime tikėtis tei- 
Laisvąją Lietuvą ar j Dirvą, giamų rezultatų iš mūsų jau- 

ir km. J. Prunskiui pa- nimo. O kur tautinių šokių 
si- grupės, kur susitelkusi didelė

valyti, o tik paskui pas kaimy- dalis mūsų jaunimo. Nesukly- 
aūs dairytis. siu, kad tautiniai šokiai, jų

. i pasišventė mokytojai priside-
. ;da prie hetuvvbes išlaikvmo 

šantai-as pasigedo salėje jaunMmūsų jaanirao tarpe. Jaunimas’ 
mo ir iš viso kėlė susirūpinimą Įšokdamas tautinius šokius, tu- 
dėl jaunimo, kad neateina jfri progos lietuviškoj aplinku- 
lietuvišką darbą. Ar tik čia ne-lmoj bendrauti, draugauti, 
krenta didele dalimi atsako- Į Kiek bendruomenė prisideda 
mybė Lietuvių Bendruomenei.!prie darželių, mokyklų, tauri-- 
A.pie jaunimą kalbame daug. niy šokių grupių išlaikymo.

O kur tie pinigai ir kiek
Kur ataskaita visuomenei, 

įneš jos pinigai ten sudėti? Ko- 
jkia revizija tikrino? Kada iš- Tie faktai verčia kiekvieną 
kilo tas klausimas simpoziumo susirūpinti kokiu kebu einame, 
metu, dr. Rekašius piktai at-i Taigi, be reikalo dr. Rekašius; 
šovė: “Pinigai sunaudoti lie- bandė apkaltinti tik ALTą irį^jT,/’perį'auį’' Okiek m^'^ks^^adS^ trūks?a p7

tuviškiems reikalams. O jeigujVL Ką. Ten durys nonnhems tam jaunimai padedam ar ban. sišvenlusiu mokvto<u, trūksta 
kai kas Įtarinėja, kad tie pini- dirbti visiems atdaros. Jeigu;dom sudaryti sąIygas lietuviš_ ‘ rūbu
gai pateko komunistams, tai aš ne per vieną, tai per kitą orga-:kam bendravimui 1969 metai trūks{a šokių u L

. ,r su taisjnizaciją, net nepriklausant jo- buvo pasj^n^ švietimo ir lie- trūksta mokytojų. Grupės pra- 
pasiaiškinsiu teis-įKiai partijai, galima įeiti. Tik■ tuviškos šeimos metais. Kąmes'

Ten durys norintiems. tam jaunjmui padedam ar bau- sišventusiu mokvtoių, 
n n fu — Inl/TIT : _ _ . ___ *- •• • S

trūksta

jau taupau pinigus ir su tais 
žmonėmis 
me”.

šokių aprašymų ir

Po trečiosios 
šventės virš

m x t i ----- --------------------———!šosi paramos.
: mažiau pietos k n ukos, o dau-;^padarėm ir ką atlikom. LB tautinių šokių
giau noro dirbti. i švietimo vadovybė paskelbė 13,Q0f> dolerių buvo atiduota

“Draugo” atstovas kun. J. mokinių vajų. Dar parašė po- bendruomenei.
Mielas lietuvi, ar dar reikia

Alytų rnūsų veikimą ir pasiprie-iiš tavęs didesnio pasityčiojimo?;
, kad spskal-jNet negalime paklausti 1 

^*c-‘,dytų mus. čia jau mes turime kierns reikalams tie pinigai su- 
ir budrūsl naudoti. Dr. Rekašiaus atsto- 

neapdairus vaujamas laikraštis “Akiračiai”

Taurūs lietu-
koJ Prunskis siūlė spaudos mūra-Į rą straipsnių, tai ir viskas. To;vjai suaukojo šokančiam jau-

; vėl
padaryto-; m is, visus jungė tėvynės meile, į Kiekvienas mūsų

fš rnūsų atminties į žingsnis silpnina mūsų veiki- turi specialų skyrių ‘Tautinės 
..j-\mą. štai pavyzdžiui Kaniavos drausmės sargyboje”, kurią 

nimų J koncertas. Salėje 8(X) — 900 saugo šalia pasodintas šuo. Bet 
žmonių. Bilietai išparduoti iš šuo matomai gerai i 
anksto. Tuo tarpu kai ruošia-Į tas. 1 
mi mūsų solistų koncertai, ku- bet šeimininkų nei loja nei atsiųsti 
rie irgi dainuoja tas pačias,kanda. Ar tai nėra nuosmūkis?jar 
patriotines dainas, kada ruo-j Prieš keletą savaičių “Drau-I 
šiami vakarai su gražia kultu- ke’* tilpo straipsnis, kur žino- 
rine programa paremti mūsų mas spaudos žmogus, daug 

vargo mokyklas rašęs ir kalbėjęs apie partiza- 
ar jaunimo organizacijas, kur nūs, išėjo viešai ginti partiza- 
yra mūsų viltis ir ateitis — sa- nų išdaviko Kubilinsko, kai jo 
lės apytuštes, ateina tik tas, j eilėraščiai pateko į LB aprobuo- 
kurio vaikas lanko tą mokyklą tą ir išleistą mokyklos vadovė- 
ar priklauso tai organizacijai. I Ii “Rūtelę” ir tas sukėlė dide- 
Jeigu dar nupirkęs bilietą pri- ]ę audrą mūsų patriotinėje vi- 
kalbi ir draugą, tai labai gerai.

Taip ir vegetuoja mūsų var
go mokyklom šokių rateliai ir 
t. t. Mūsų mokyklų parengi
muose nematyti tų veidų, ku
rie užpildė Kaniavos, Norei
kos koncertų sales. O vis tik

tųjsūdurstčm tiek daug partijo-Į būti labai atsargūs

vaizdas žu
kankinimų^
išniekintų partizanų 

visomis iškeltomis Javonn ir t. t. Tai visa mus jun- 
?gr vieningai kovai dėl laisvės, 

at- Šiandien jau vaizdas kitoks.
lyg mes būtume jau 

kančias, nekaltai 
ašaras, žudymus,
kenčiančią Lietu.' !ituanistinčs 

bandome kibti ant
okunanto meškeres, paslėptos; 
po kultūrinio bendradarbiavi-į 
mo skraiste.

'fo išdavoje mūsų krepšinio-1 
Įkų išvvka į okupuotą Lietuvą, 

padėlį;ruošiami koncertai okupanto 
atstovas * atsiųstiems ir apmokėtiems 

Labai ■ okupuotos Lietuvos solistams.i 1 }
titulus. •: Komunistų tikslai tie* patys. Į

lik metodai, kuriais 
Pagal prelegen- jie siekia užvaldyti laisvąjį pa-

a- j pamiršę tas 
(remiamųjų 
kankinimus, 
v‘», nes jau

bet

gerbiu jo mokslinius
bet su iškeltomis mintimis ne- Keičiasi
noriu sulikti, I
tų, mes dabar stovime lygiai isaulj. Keičiasi Lietuvos oku- 
ten pat, kur stovėjome prieš;panto taktika ir mūsų atžvilgiu, 
25 metus. Ir tuojau pat lyg Bet tai nereiškia, kad okupa- 
ieškodamas los sustingusios pa-jeinis rėžimas jau yra pasikeitęs 
dėties* kaltininkų, visus pa-Į ir su juo galima rasti bendrų

toriumą. Jis keistai man nu- Į rezultate švietimo metais už-’n'imui. Jaunimui, o ne kam ki- 
skambėjo. Kodėl garbingo i sidarė lietuviška gimnazija,'tam buvo tie pinigai renkami, 
spaudos veterano šimučio lai-į užsidarė Putname lietuviškas o kur tie pinigai ? Kiek jų iš- 

, ’ sumažėjo dauge- leista tautinių šokių reikalams?
moratoriumus. Tolerancija, be-ĮIyje šeštadieninėse lituanisti- gjfą kartą tas pats aukotojas, 
kompromisinė kova dėl Lietu-;nėse mokyklose mokinių skai- j paprašytas aukos, du kart pa- 

_____ išdresiruo- ivos buvo jo aukščiau-j čius, užsidarė Chiagoje vieno j Jvos pr?e§ du J^as, nes jo 
V>«n« ir hanrln LnNfi sias idealas. Iš okupuotos Lie-i Montessori vaiku darželio lie-! , , ..> įsus JOja ir oanno Kąsn, . . .. ‘ . . . auka ne tam nuėjo kam buvo

(.Nukelta i 5 psl.)

kais nereikėjo skelbti spaudos i bendrabutis , 
moratoriumus. Tolerancija, be-!lyje šeštadieninėse

? Kiek jų iš-

suomenėje. 
smukis? 
ciozas ‘ 
kuoj?

Ar tai nėra nuo- 
Kaip frontininkų ofi- 

‘Į Laisvę” viešai kriti- 
ir niekina Altą, Alto

Įvykusį Detroite Seimą, ar tai 
nėra nuosmukis? Juk Lietuvos 
okupantui Altas, Vlikas ir yra 
didžiausia rakštis, nes nuolat

kultūrininkai” tuviška klasė, vos vegetuoja ir 
vadovaujantieji partiečiai antri grynai lietuviški Montes-

f

f /'

en buvo didelė dalis mūsų in-1 kelia Lietuvos laisvės reikalą, 
, nuolat skelbia laisvajam pasau
liui tas skriaudas, kurias oku
pantas daro mūsų kraštui. Ar 
tai ne padėjimas okupantui? 
Pažiūrėkime Į bendruomenę, 
kuri buvo sukurta gražiais pa
grindais lietuvybei ir lietuviš- 

!kai kultūrai saugoti. O kas pa
sidarė šiandien? Sulindę i 
Bendruomenę frontininkai iš
ėjo prieš ALTą, suskaldė lie
tuvišką visuomenę. Bendruo
menės didysis uždavinys už
mirštas.

Nesenai praėjo bendruome
nės suorganizuotas Mokslo ir 
Kultūros simpoziumas. Gražu. 
Daug lietuvių mokslininkų su
važiavo. Neturėjau galimybės 
visas dienas dalyvauti-, bet pir- 

R’mąją atidarymo dieną visą iš
sėdėjau. Publikos — pilna sa
lė. Garbingi prelegentai dau- 

jgumoje mus maitino propagan- 
įdiniais skaičiais apie okupuo
tos Lietuvos padarytą ekono
minę. kultūrinę, mokslinę pa
žangą. rylomis praeita apie 
pavergtos tautos laisvę. Mažai 

I girdėjau vartojant žodi oku- 
ipantas ar okupuota. Plačiai 
skambėjo išsireiškimas “Lietu
va sovietinėje sistemoje”. Iš
pūsti propogandiniai skaičiai iš 
komunistinių šaltinių kartais, 
buvo palyginami su kukliais 
Nepriklausomos Lietuvos skai
čiais. Bet tylomis buvo praei
ta, kad Lietuva prisikėlusi iš 
skurdo ir ilgos vergijos nepri-

(eligentijos daktarų, inži
nierių, huv. kariškių ir visuo-

ff
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Chicago Savings 
and Loan Association

Ant visp knygeliu 
^askAitŲ

Nuošimčiai priskaitomi 
ka$ dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

Certifikatę s^sKiitos

Ccrtifikatai išduodami tūks 
tarminėmis. Mažiausiai turi 
būti $1,000. Pelnas mokamas 
kas trys‘.mėnesiai

•' >

J N

$20,00?.

SĮ

Is

PILNAS PATARNAVIMAS:

♦Sell A redeem U. S. Bonds
• Two large free park'g lots
♦ Sdve-by-Mail Kits
♦ Travelers Cheeks
• Safe Deposit Boxer

ŠTAI NARIAMS

• Vacation Club
• College Bonus Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loanr*
• Christmas Club
• Imured Family Savings

TEIKIAMAS MuSŲ

• Notary Public Service
• Free community rooms 

your organirM meetings 
pay ah family bills with 
our spec'l money order 
checks.

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

TEL. GR 6 -7575
HOURS: Mon. 12 P M to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. and Ffl. 9 to 8, Saturday 9 to 12:80

Sounds ridiculous, doesn’t it?
But what if everybody in this, 

country were to throw their

don’t give a hoot
Indeed, there would he no 

tomorrow.
But. fortunately, Americans 

have a way of solving their

And that’s just what’s going 
to happen in these troubled times. 
Simply because it’s always been 
an American tradition.

Now, how can you, as one little 
ole citizen in this big, wide 
country of ours, be of any

No, it isn’t an immediate 
remedy for all our ills. But it helps.

If everybody were to buy 
just one ’25.00 Savings Bond 
(cost ’18.75), your country w’ould 
be stronger economically to 
wipe out some of those scars 
we’ve been sporting.

Of course, everybody would

were to sign up on a Bond purchase 
plan where you work or hank, 
you’d have quite a nice nest egg 
for yourself one of these days.

1'ou’d have a lot more dollars in

Well, take a minute and 
think about a U.S. Sav-

If tbey're lost, Molen, 
•r detrtyni, we rrpUee ’em.

educations, that new home, or 
a secure retirement

So think about a U.S.
Savings Bond today.

And then go out and 
buy one.

Toinotrow.

Take stock in America
Buy U,S. Savings Bonds & Freedom Shares

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ill 60608

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILų — FRIDAY, JANtlARY123, 19^



ALGIRDAS GUSTAITIS

LIETUVIAI NORI IŠMIRTI?
Kiekvienas tautos narys 

vaip tirpsta savajai tautai. Blo- j 
ga, ka; darbuotoj ų-tirpėj ų ma-j 
žėja.

Straipsųiuką; Reikia pakelti 
lietuvių tautus prieauglį, paskel
biau Nepriklausomoj Lietuvoj 
nr. 38, 1969.LX.17 d. ir Europos 
Lietuvy nr. 41,1969.X.7 d. Drau
gas davė vedamąjį, kuriame taip 
švelniai pabėrė raides, tarsi jau
nimėlis velykiniais margučiais 
ritinėtųsi. Vistiek gerai, kad 
pajudėjo. Lauksime daugiau.

Reikalą plačiau priminė Elta 
savo anglų k. mėnesiniam žinia
raštyje nr. 12 (136), 1969 gruo
džio mėn. Ačiū jiems už Eltos 
man siuntinėjimą, už temos, pa
galiau, pajudinimą. Betgi ar ne
būtų naudingiau tokį reikalą kel
ti savųjų, ne svetimųjų tarpe, 
kuriems lietuvių gimimo mažė
jimas jokio gailesio nekels, juo 
labiau jie nieko nepajudins lie
tuvių prieaugliui padidinti, ar 
ne? .Priešingai, gali.paraginti 
svetimųjų, kurių dauguma nėra 
mums draugiška, prielaidą ir iš 
to išeinančias išvadas, apie pra
dedančią išmirti lietuvių tautą. 
Jo vietą kas nors turės užimti.

.Kas tas “kas”, jei ne lietuviai? 
Kurie lietuvių kaimynai? štai, 
jums ir užuomina.

Elta gimimus Lietuvoje, 1000 
gyventojų, skelbia sekančiai:

sa Gi 1959 m. jau 83.1 ir 1966 m.l 
68.4;

Ten rašoma, jog viena iš gi-1 
mimų sumažėjimo priežasčių yra Į 
moterų tarnautojų padidėjimas, 
šoktelėjęs rusų-komunistų oku-l 
pacijos metais. Galimas daly-| 
kas, nes turėdamos daugiau rū
pesčių, neturi kada rūpintis prie- j 
augliumi. Tai moters "sulygini-Į 
mo” su vyru viena iš neigiamy
bių, kuo sovietai trimituojančiai i 
giriasi.

Kitoji priežastis esanti jau- 
nevedžių amžiaus pakilimas. 
Taip 1939 metais 18.8 vedusių 
moterų neturėjo 20 metų, kai Į 
1950 tie metai krito iki 14.3 ir 
1966 m. iki 13.2 procentų.

Taip pat prie bolševikų oku
pacijos pakilo skyrybų skaičius.

Jei panašus gimimų sumažė
jimas laikysis, 1970 metais okup. 
Lietuvoje žmonių bus apie 3,- 
400,000 ir 3,850,000 pasiektų 
tik 2,000 metais, kas yra tauti
nė savižudystė, lyginant su kai
myninėmis tautomis, pirmoje 
eilėje gudų, rusų, lenkų. Į lie
tuvių “tuštumą” rusai pasiųs 
savo žmones kolonializavimui.

Metai Gimimai
1950 26.6
1958 22.8
1959 22.7
1960 22.5
1961 222

. 1962 20.8
1963 19.7
1964 19.1
1965 18.1
1966 18.0

Kodėl mažėja gimimai?

Be suminėtų priežasčių, spė
jama, gimimų skaičius mažėja 
ir dėl to, kad didesnis lietuvių 
skaičius apsigyvena miestuose, 
kur sunku gauti erdvesnius bu
tus, sunku auginti šeimą. Butus 
nesunku gauti kolonistams ru
sams. Rašinį Elta baigia: Pa
grindinė gimimų mažėjimų prie
žastis yra svetima okupacija ir 
kitokia socialinė priverstinė si
stema Lietuvoje.

Paskutinieji Eltos sakiniai gi
mimų mažėjimą verčia okupan
tams, kas iš dalies teisinga.

Manau, yra kita, gal pagrin
dinė priežastis: lietuviai pra-

,, :■
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NEGRU ANTISEMITIZMAS!

j Chicagos lenkų laikraštis Dzie- 
t įmik Zwiazkowy savo editoria- 
’ le “Antysemityzm w U. S/’ ra- 
j šo. kad prieš 16 mėnesių, rabino 
| Kahane iniciatyva, New Yorke 
j įsisteigė “žydų apsigynimo ly- 
i ga” (Jewish Defense League). 
I Tos lygos pirmieji žygiai buvo 
! pradėti prieš antiseminizmą So
vietuose.

Tačiau ši lyga (JDL) tvirti
nanti, kad antisemitizmas auga 
ir JAV mietuose ir jį ypač pa
kursto juodieji radikalai kartu

jau *

Į veikia At

io lyga (JDL) 
skyrius kcliuo- 
't VdkilHUSlHl

1000-čiui moterų 15-49 me
tų amžiaus: 1926—1929 m.. deda netikėti savo tautos pakili- 
(Neprikl. Lietuvos laikais) 103.7. < mu. Jau 30 metų rusų okupuo-

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, t

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

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

ti, suspausti kaip kanarėlės nar
velyje, praranda viltį išsilaisvin
ti. Iš visų pusiii apkarpytomis 
valstybės sienomis, grūstinai 
rusinami, lenkinami pradeda 
jausti oro trūkumą. Rusai, gė
da jiems, neduoda Lietuvai net 
jų 1920 metais Maskvoje pasi
rašytos teritorijos, nors gerai 
žino, sovietinei Gudijai priskir
tos kai kurios Lietuvos sovieti
nei respublikai turinčios pri
klausyti, dėl ten gyvenančių žmo
nių lietuviško etnografiškumo. 
Tiesa, tenai, tose srityse, dau
gelis žmonių yra pamiršę lietu
vių kalbą. Okupantų verčiami 
metų , metais kratytis visko kas 
lietuviška, gali sakytis “tutei- 
šais” ar “vietiniais” esą. Tai su
prantama, bet nepateisinama 
ir neatleidžiama, kad Antro 
Pasaulinio karo metu ištisos 
sritys prašėsi prijungiamos prie 
Lietuvos. Ne kitokia padėtis bu
vo ir II Pasaulinio karo metu, ne 
kitaip būtų ir dabar, jei be te
roro ir baimės vietiniai gyven
tojai galėtų pasisakyti už norą 
priklausyti tai ar kitai valsty
bei.

Reikia daryti visas įmanomas

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.

pastangas, kad tose 1920 me
tais Sovietų Rusijos pasirašyto
se ir Lietuvai perleistose žemė
se būtų įvedamos lietuviškos 
mokyklos, kad į ten galėtų lais
vai ateidinėti spauda lietuvių 
kalba, knygos, galėtų lankytis 
mokiniai, studentai, mokslinin
kai iš -sovietinės Lietuvos, ne- 
užsitraukdami keršto nei sau, 
nei vietiniams nuo “globėjų”. Ir 
visad judinti, klibenti tos sri
ties sugrąžinimo būtinumą Lie
tuvai, šiuo kart sovietinei.

Čia piktumu nieko nebus lai
mima. Reikėtų įrodinėti sovie
tams, kad tai nėra reakcinė ar
domoji veikla, o taikus sovieti
nės sistemos įgyvendinimo tei
sėtumas. Skaitėme, Kremliuje 
gyvena ir atsakingas pareigas 
eina Justas Paleckis. Reikia 
kreiptis į jį, gal jis galės ką lie
tuviams naudingo padėti.

Kita būtinai svarbi lietuviam, 
Lietuvai, šiuo kart sovietinei, 
yra šiaurinė Prūsijos sritis, 
įskaitytinai su didmie‘sčiu Tvan
kstė (Karaliaučiumi), čia vėl 
galima lengviausiai įrodyti, kad 
toji, dabar vadinama Kalinin
grado sritis, turi priklausyti 
Lietuvai. Vėl su sovietais ta
riantis.

Suprantama, tų abejų sričių 
vienkartinis prijungimas prie 
vienaip ar kitaip administruoja
mos Lietuvos būtų sunkiai pa
keliamas administracinis, eko
nominis, kultūrinis ir tautinis 
kamuolys. Nereikėtų abi gau
ti iš kart.

Nemaža metų praleista bergž
džiai, patykomis ginčijantis dėl 
Prūsijos šiaurinės srities, da
bar administruojamos rusų. Aiš
ku, tai sudaro baisaus užsmau- 
gimo reples, jei rusai tenai pa
siliktų. Dėl lietuvių tautos gy
vybės išlaikymo šiaurinė Prūsi
jos dalis turi būti prijungta prie 
Lietuvos galima greičiau. Sun
kumai suprantami, bet be tų 
sunkumų lietuvių tauta gali bū
ti sunkumų neboj ančių paskers
ta. Neįmanoma gauti teritorijos 
bekitakalbių, nežiūrint po kokio 
karo ir kur beeitum.

kaulų senėjimo?
Chicagoje, Palmer House, įvy

kusioje 37 metinėje Amerikos 
Ortopedijos chirurgų akademi
jos konferencijoje vienas Har
vardo tyrinėtojas, prof. William 
H. Harris savo pranešime pa
reiškė, kad naujai atrastais vais
tais yra viltis sustabdyti kaulų 
senėjimą, tai yra jų susitrauki
mą ir trapumą senatvės amžiui 
atėjus. Ištirta tokia substan
cija, kuri pirmą kartą parodė, 
kad kaulų senėjimas gali būti 
sustabdytas ir naujas kaulų au
gimas paskatintas. Toks paty- 

1 rimas kol kas padarytas dar tik 
su šunimis.

davo...” Piemuo liūdnai pasika
sė už ausų ir nuėjo.

Antras atvyko siuvėjas.
“Vakar buvo tokia smarki 

dra, kad žaibai visą dangų 
draskė, ir aš turėjau ji vėl 
lopyti”.

“Tai buvo geras darbas”, at
sakė caras nuolankiai. “Tik tau 
tas lopynas nekaip pasisekė, ka-1 
dangi šį rytą lietaus lašai vėl 
žemėn lašėjo”.

Trečias atėjo suvargęs kai- i 
mietis dideliu tuščiu kodžiu ne-' 
šinas.

“Ko tu čia nori ?” . paklausė 
caras nustebęs, pamatęs žmo
gelį su dideliu tuščiu kodžiu.

“Ak, aš, aš tik norėjau gau
ti atgal šį pilną kodį aukso, ku
rį tu man esi skolingas...

“Tai begėdiškas, visiškai ne
dovanotinas melas!” sušuko ca
ras užsirūstinęs. “Aš tau nė vie
no aukso trupinio nesu skolin-i 
gas!” Į

i
“Gerai, gerai, kadangi pats Į 

pasakei, jog tai yra melas, tai 
atiduok man savo pažadėtą pu
sę karalystės”, pareikalavo žmo
gelis.

Tačiau carui pagailo pusės 
karalystės ir jis ėmė atsikalbi
nėti.

au
gu-

week, lygos nariai ten vaikšto 
apsimovę mėlynomis beretėmis 
ant galvų su beisbolo brūkliais 
bei dviračių grandinėmis ran
kose; jie jau sunkiai sumušę aš
tuonis “neo-nacius”, kurie buvo 
pasirodę su plakatu; “Žydus į 
dujų kameras!” Po 30 tos lygos 
narių saugo žydų sinagogą prie 
Fifth Avenue, kur žadėjusi at
vykti negrų grupė su reikalavi
mu “atlyginimo už negrų prie
spaudą iš žydų pusės”.

Juodžių riaušių metu Passaic, 
N. J., JDL grupė iš 30 narių, 
karabinais apsiginklavę, saugo
jo žydų krautuves, žydų apgy
ventose New Yorke miesto da
lyse JDL patruliuoja gatves 
pėsčiomis ir automabiliuose.

Praeitais metais JDL suor
ganizavo žydų jaunuomenei sto
vyklą, kurioj buvo apmokama 
šaudyti ir vartoti japoniško ap
sigynimo metodą. Daugumas 
kandidatų buvo religinga žydų 
jauhuomenė, dėvinti jarmulkas 
ir peisus ir daugiausia nuken- 
čianti nuo juodukų atakų.

“Praėjo tie laikai, kuomet ga
vę į vieną veidą atsukdavome 
antrąjį”, pasakė vienas tos sto
vyklos kursistas. “Kas suduos 
žydui, tam pačiam klius”.

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

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

Padidėjusi Lietuvos teritorija 
duos mūsų tautai tikėjimą 

geresne tautine ateitimi

Dabar vėl galime dirstelti į 
Lietuvoje vykstanti gimimų sis- 
tematingą mažėjimą. Tautai tu
rint tikslą, kaip žmogui ar šei
mai, kyla noras stiprėti, tvirtė
ti, daugintis. Pasibaisėtinai ma
žoj teritorijoj, kaip groteliuose, 
telieka merdėjimo viltis. ..........

Kas nori lietuvių tautai pra
žūties, tas nesiekia prie Lietu
vos prijungti šiaurinės Prūsijos

“Kadangi, kaip dabar atrodo, 
mano skolos reikalavimas buvo 
teisingas, tad atiduok man auk
są, nusileido žmogelis. Ką gi 
kaimietis būtų veikęs su puse: 
karalystės ?

Owanes Tumanjan1

REMKITt1 TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

HANSE
Fffil [g
WILDFIRE

Ta substancija žinoma augi
mo hormono vardu ir savo veik
smu esanti panaši į tą hormo
ną, kurs reguliuoja žmonių au
gimą.

“Augimo hormonas, kaip svar
bi terapeutinė priemonė gydant 
osteoporosis teikia tvirtą viltį, 
jei bandymai su žmonėmis pa
rodys panašią reakciją”, pasakė 
Dr. Harris. Osteoporosis yra 
kaulų senėjimo rezultatas, kai 
kaulai pasidaro trapūs ir minkš
ti ir lengvai lūžta. Osteoporosis 

kaltas, kad kai kurie žmo- 
sendami sumažėja.

yra 
nės

Kodis aukso už

iš-Sykj gyveno caras, kurs 
leido tokį ukazą:

“Kas sugalvos tokį melą, apie 
kurį aš pasakysiu, kad “Tai yra 
melas!” tas gaus pusę mano 
karalystės.

Pirmasis atėjo piemuo.
“Aš tik norėjau tau pasaky

ti, kad mano tėvas turėjo tokį 
ilgą pagaikštį, kad juomi jis ga
lėdavo žvaigždes pamaišyti...” 
pasakė piemuo.

Caras jį pertraukęs atsakė: 
“Tai niekai. Mano tėvai turė
jo pypkę, kuri buvo tiek pat il
ga. Kai jis tą pypkę užsikurda
vo, tai jos dūmai pro saulę rūk-

dalies, nei kitų Lietuvai turinčių 
priklausyti žemių. Gamtoje tuš
tumos nėra. Į nepajėgiančių, ne
norinčių, bailių, vergėtroškų 
paliktą tuštumą įsilieja pajė
giantieji, norintieji, drąsesnieji, 
besistengiantieji gyventi savo 
tautos garbei, augimui, tvirtė
jimui.

Lietuvių tauta nori išmirti ar 
didėti?

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai §4.00, minkšti — S3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II t., 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. .....................-..............
3. ‘ ---------- ---------------------------------
4.

M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl..................
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

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

154 psl
Prof. V. Biržiška," ŠENUJV LTeTUVIšKų '

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

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 ŽALČIŲ KARALIENĖ. _______
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl..........
18. Kip-=<s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

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

3nglišk«ii. . . .... . .... ..
20. Pranys Alienas, MARTYNASJANKUS/
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl..............
22. 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:

5.
6.

7.

$5.00 
$3.00 
$2.00

$12.00
$4.00

$1.50

• $3.00 
$5.00 
$2.00

$6.00 
$3.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00 
$4.00 
$2.50
$6.00

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608
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Subscription Rates:
In Chicago $18.00 per year, $10.00 per 
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other USA localities $16. per year. 
$8.50 per six months. $4.50 per 
three months; Canada $18.00 per year; 
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Dienraščio kainos: 
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams .... .................
pusei metų .............. .......
trims mėnesiams .........__

Kitose JAV vietose: 
vienam mėnesiui ....

$18.00
.... $10.00

$5.50

 $2.00

trims menesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams______
pusei metų ____
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ____ _
pusei metų ___
vienam mėnesiui

......

Mokytojas ANTANAS STELMOKAS

Lietuvon karo mokyklos laikais. Jis mirė 1969 metę sau
sio mėnesį. Buvo tvirtas ir kietas, kaip šventu j v Lietu
vos giriy ąžuolas, lietuvis. Kalėjo Hitlerio kalėjime. 
Kovojo net su ginklu rankoje prieš bet kurios spalvos 

Lietuvos engėjus ir pakalikus.
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NOSIES 
LIGOS 

IUS 
leet 
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ERKLl
A1K0 AKI
IT, 63rd ST

io įvykiais 
amatome

bet tur t 
Kada tie 

įvykiai sprogs. Kad tas didy
sis sprogimas neužkluptų mus 
vėl nepasiruošusius, kaip kad už
klupo 1918 metais, pirmoje dar
bų eilėje darykime viską ką ga
lime išeivijos sąlygose padaryti

t nieks 
didieji

IR I
PRI

i nyię uietuvos Rezistencinio Sąjūdžio atstovi

į niai organ;, 
į domasis ąrga 
j sakyta: vale y t 
mo ir tary os 

j pasakyta, kad 

ir pareikšti vienokią ar kitokią Į 
savo nuomonę. Tad naudodama- 

ZZ $10’00 sis šia privilegija prašau atleidi- 
— $2.001 mOj kacĮ prie Rytų Lietuvos Re

zistencinio Sąjūdžio reikalų ei
siu truputį iš tolo.

Statuto koregavimo reikalas

Pirmiausia noriu prisipažin
ti, kad kažkaip vis dar nesusi- 

mūsų struktūrine

Gerbiamas prezidiume, gerbtam 
Šio seimo atstovai ir svečiai,

Tikiu, kad seimo sesijos me-į 
tu atstovams priklauso privile- Į 

$150 ^’a ne paploti rankomis, bet
$4.50

$18.00

$21.00
$11.00

$2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bes 
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago,

Telef. HAymarket 1-6100.'IU. 60608. gyvenu su

s Kazys Veikutis I

netams _______  $16.00 Į
pusei metu ...— $8.50 Orderiu kartu su užsakymu.

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

Į Pinigus reikia siusti pašto Money kompentencija. Atrodytų, kadi 
Orderiu kartu užsakvmu seimas ir tarvba vra istatvmi-l

jrasiaejub, 
is Kryžius 

peratu- 
Unoma, 
galima 

u nulio

OvaiuIK ziemuRugsėjo mėnesio E 
m arijoj tilpo žinutė, 1

or-

statute pa- Į ne pirmininkas turėjo 
ikaibėj imą su lenkų z v 

vadais, ši žinutė su!
nemažą

vyk

■cLldaiuS j.

Ha u aunas.
daryti

I Amerik 
ia 
an

vaian< Iturn pines
uotas pirštines 

ausis. Izoliuoti į
&

ciau
Į negi 
J šaut

(k urns tines),dyba 
ie,
kdo Vliko sei- Į 

tarimus. Yra i 
tarybos posėdžių į 

protokolus : virtiną pati taryba, j 
Taip pat yra pasakyta apie sei-| 
mo posėdž .1 protokolų surašy
mo tvark; bet nutylėta apie 
jų tvirtinin a. Kai seimo proto
kolas' paliekamas be statutinės 

•a randama organi- 
os ryšys ir paties 

seimo reikšme.

Siūlau šiame seime apsvars- 
rotokolų tvirtinimo

kontrolės, } 
zacinės ve:

tyri seimų 
seimas ir taryba yra įstatymi-1 reikalinguir

. ..........  ;

1 V

ti V 
Tai 
apd< 
nu 1 
vairuotojai 
lenkais reikalu pirmiausiu 

nuomonių skirtumu 
vųjų tarpe.

irmmink'liKo r 
greič 

airumas. ši reiį 
tik todėl, kad mūsų politikos 

ateityje santykių i 
įly- 
sa- Į Lietuvai gero ir pozityvaus — i Į

I sutelkime visas mokslo pajėgas 
Į ir įrodykime sau ir pasauliui 
Lietuvos nuosavybės ribas. Mes 
šiandien jau didžiuojamės išeivi- 

Turint galvoje Europos že- j jos moksliniu darbu — Lietuvių 
myne Lietuvos etnografinę pa- Į Enciklopedijos išleidimu. O kai 
dėtį ir planuojant su artimiau- {padarysime savajai tautai ant-

0 štai kitas pavyzdys: 1939 m. rugpiūčio 23 d. Mas
kva ir Hitlerio valdžia pasirašė pagan ėjusį paktą. Prie 

j to pakto buvo prijungtas slaptas protokolas, pagal kurį 
Šio mėnesio 15 d. mirė Louis Fischer, kuris kaipo Į Hitleris pripažino Sovietų Sąjungai ^įtakos sferą” rytų 

korespondentas kelis metus praleido Sovietų Sąjungoje. Europoje. Apie tai sovietų spaudoje^isiškai nieko nebu- 
j vo rašyta. Nieko neprisimenama ir dabar. Būtų bergž
džias dalykas, jeigu bandytume! ką nors patirti apie tą 
slaptą protokolą sovietų išleistose knygose ar enciklope
dijose. Tuo tarpu tas gėdingas protokolas yra gerai ži
nomas visam laisvajam pasauliui.

Savo laiku sovietų spauda į padanges kėlė Trockį, 
alėjo kiti val- 

Tačiau, kai užsienio laikraščiai iškelia kokias nors i dovai, tai Trockis pasidarė didžiausiu išdaviku. Apie jo 
nuopelnus ryšium su bolševizmo įsigalėjimu (o tie nuo- 

| pelnai gana dideli) nei vienu žodžiu neprisimenama. Nu
vertinti buvo ir Stalinas bei Chruščiovas, kurie buvo gar- 

tai rašo laikraščiams gana įžūlius laiškus, kurie dažniau-1 binami ir ant piedestalo keliami. Tiesa, pastaruoju lai
ku jau bandoma Staliną kiek “nubaltinti”.

Žinių ir faktų falsifikavimas

Gerai mokėdamas rusų kalbą, jis su atsidėjimu sekė so
vietų spaudą, kuri yra paklusniausias Kremliaus valdovų 
tarnas: nuo tų valdovų nustatytos linijos ji niekad nedrįs
ta nukrypti. Kai Kremliuje vadovybė pasikeičia, tai pa-[
sikeičia ir spaudos tonas. Vadinasi, tarnaujama su tokia 
pat šuniška ištikimybe ir naujiems ponams, 
tarnaujama seniesiems.

kaip buvo
Staliną ir Chruščiovą. Kai Kremliuje

sovietinio gyvenimo negeroves, tai sovietų žurnalistai tuoj' 
šoka tuos laikraščius kaltinti tikrovės falsifikavimu, fak 
tų kraipymu ir platinimu melagingų žinių. Tie žurnalis- i

.šiai ir yra spausdinami. Sakysime, New York Times j 
gruodžio 4 d. išspausdino Maskvos žinių agentūros žur
nalisto G. Gerasimovo laišką, kuriuo vakariečių spaudai metų sukaktis.
prikišamas melavimas, falsifikavimas ir kitokios nuode- Į 
mės.

1 tą Gerasimovo laišką atsakė Louis Fisher.
prašomi

Atsaky
mas pavadintas: “Sovietų laikraščiai, prašomi persis-1 
pausdinti”. Atspausdintas jis New York Times šių metui 
sausio 10 d. Tai paskutinis Fischerio raštas, kuriame 
yra iškeliami aikštėn labai būdingi faktai apie tai, kaip i 
yra informuojami Sovietų Sąjungos gyventojai.

rašo Fischer,

Fischerio raštas,

Į ig;

vaiią.
.s ne-
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pa* i 
i siKsuoejimą su lenKų karo vete-' 
j ranų vadais. Si žinutė sukėlė Į 
j vilniečiams nemažą skausmo i 
kartėlį. Tuo labiau, kai nebuvo Į 
žinoma pagal kieno nuosprendį I

I ir kuriam tikslui buvo vestas pa- j 
sikalfcėjimas. ši miglota, bet 
nepaprastos reikšmės f' 
kartu iššaukė ir nusistebėjimą į 
lietuvišku^j u nuolaidumu prie
šui. Jau nekalbant apie klas
tingąsias unijas, kurių pasek
mės ir šiandien jaučiamos, vis. .... . , . .............. ... . .
tik nereikėtų išleisti iš akių VU- LSiaiS kaimynais ateities santy-j rą didU{ darbą - įleisime Lie- 

niaus kraštas, kuriame karo ve-1 
teranas Vilniaus vaivada pulki-1 
ninkas Bocianskis kalino ir šau
dė Vilniaus krašto nekaltus lie
tuvius, konfiskavo lietuvių ūki
ninkų ūkius, panaikino lietuviš
kas mokyklas, uždraudė lietuviš
kas pamaldas ir turėjo planą vi
siškai sunaikinti lietuvių tauti
nį potencialą. Pulkininko Bo- 
cianskio slaptas planas karo me
tu buvo surastas ir išverstas į 
anglų kalbą, kurio vienas egzem- 
plioris dabar randasi pas mūsų 
diplomatą dr. Bačkį. šių faktų 
akivaizdoje mes, vilniečiai, lai
kome lenkų karę veteraną pul
kininką Bocianskį nei kiek ne
geresnių už žydams vokiečių 
Eikmaną.

Jeigu jau ir daryti lenkams 
nuolaidą už Vilniaus kraštui pa
darytas skriaudas, reikėtų at
kreipti dėmesį ir į šių dienų len
kiškąjį klastingumą, kai istori- 

iš-

poi
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žinutė! Santykiavimo su ukrainiečiais

niame filme “Kryžiuočiai”
Balandžio mėnesį bus minima Lenino gimimo šimto juokė lietuvius pasaulio akyse

Minima toji sukaktis bus nepaprastai 
iškilmingai, su didžiausia pompa. Minima ji bus ne tik 
Sovietų Sąjungoje bei kitose komunistų valdomose val
stybėse: minės ją ir visi komunistai, kur jie begyventų.

Leninas yra laikomas savo rūšies komunizmo prana
šu. Ir tai neklaidingu pranašu. Tad, rodosi, apie jį ir jo 

i gyvenimą turėtų būti tomų tomai išleisti Sovietų Sąjun-

Kiekvienas sovietu laikraštis, 
giai ar netiesiogiai meluoja. 
falsifikavimu žinių arba jų atrinkimu bei neskelbimu ne
pageidaujamų žinių ir faktų.

Kad taip yra, tai paaiškės iš kelių pavyzdžių. Nikita

tiesio-
Tai jis daro iškraipymu,

reikalingumas

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crewford 

Medical Building). Tel. LU 5-6448 
Priima li&onius paRal susitarimu.
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Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 kimas. Chicagoj
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kius, mums yra būtina pirmoje tuvos etnografinių sienų studi- 
eilėje turėti stiprų užnugarį. O ją, su lengva širdimi kartu su 
tas stiprusis užnugaris ir yra ge- kitomis pavergtomis tautomis
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SKŲ
S GtLINYČIA
S PROGOMS

STREET
Ir PR 808344

Pirn 
sako Dean Cline, 

oda.
jdėjant ta spalvo išvirsta i bal-

nklai,nušalimo
yra truputį)

Nušalimui di- į

jos SI 
šalčiausi yra sausio ir vasario 
mėnesiai.

T . iMvjaui ia opaivv į uar
Nuo nusišaldymų Ameriko-L ir pagaliau iJkai įt

DR. S. BIEŽ1S
Tslef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treciad. ir sekmai ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
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,

paraudusi

je kasmet miršta ] 
kaip 300 žmonių, neskaitant tų. I 
kurie patys i________ ________
orui esant, kaip tai kasdami 
sniegą ir stumdami įklimpusį 
automobilį ir gaudami širdies 
ataką.

Amerikos Raud. Kryžiaus 
pirmosios pagalbos skyriaus 
vedėjas Chiagoje Dean Cline 

į pataria šiomis dienomis turint 
būti lauke būtinai šiltai apsi-

po daugiau į žaizdos atsiranda tik vėliau, 
jiiį, ucoianaui iU, 

užsimuša šaltam
“Keista, kad nušalus nejau

čiama skausmo; nušalusioje 
vietoje jaučiamas didelis šaltis 
ir sustyrimas, sako Cline, ir 
nušalęs žmogus pasijunta nu
šalęs tik kai pats pastebi ar ki
tas jam parodo jo pabalusią 
odą”.

Nusišaldžius,

tiktai antradieniais ir penktadieniaisrų istorinių santykių kaimynai 
ukrainiečiai. Todėl ir išvystiki- 
me visus galimus būdus ateičiai, 
kad savo žemių integralumui ap
saugoti turėtumėm neabejotiną 
kovos draugą, nes kol kas dar te
begalioja ir jėgos principas.

Čja turiu omenyje ne kepuri
nę pažintį, kaip kad iki šiol yra, 
bet pirmon galvon pasikeisti su 
Ukrainos egziline vyriausybe 
draugiškumo notomis ir tarptau
tiniais ryšininkais, kurie infor
muotų ir derintų abiejų veiks
nių išsilaisvinimo žygius iš da
bartinio komunistinio jungo, šią 
mintį jau kėliau 1967 m. sei
me ir net raštišką pareiškimą 
buvau įteikęs, bet, kaip atrodo, 
nebuvo atkreiptas reikiamas dė
mesys. Gi šiandien siūlau nepa
likti šiame reikale spragos, bet 
padaryti tvirtą reikiamą spren
dimą.

Kai kieno išgalvotą gandą, 
kad ukrainiečiai yra ne valsty
binė tauta ir tik todėl bendra-i

kovosime už Lietuvos laisvę.
Ačiū už kantrybę ir prašau 

atkreipti dėmesį į šias mano pa
stabas.

ROMOJ PASTATĖ PAMINKLĄ 
SUSIDEGINUSIAM ČEKUI

Sekmadienį, sausio 18 d. Ro
moje buvo iškilmingai atideng
tas paminklas, ką tik pastaty
tas čekų studentui Jan Palach, 
kurs protestuodamas prieš so- 

invaziją ir priespaudą
prieš metus laiko šv. Venceslavo 
aikštėje, Pragoję, susidegino. 
Paminklas yra daugelio tūkstan
čių romiečių dovana Romos 
miestui. Paminklo sumanymą 
vienam vietiniam laikraščiui pa-

vietu**

skelbus, tūkstančiai piliečių ne
trūkus sudėjo visas paminklui 
reikalingas lėšas.

Phone:

10ME 
ęreet 
>2345-6

I
antracL, penktadienį nuo 1—5, tree, j 

ir šešead. tiktai susitarus.

I
i
•-

, Cicero 
5108-9
[OPLYČIOS
PASTATYTI

kol pasieksi 
daktarą, patariama:

1) Pirmiausiai nušalusią vie
tą pridengti ranka, bet netrinti 
nei ranka nei sniegu, nes ir 
viena ir kita labai kenkia. Try
nimas padidina gangrenos pa
vojų.

2) Nušalusią vietą apdengti 
vilnone medžiaga ir nukentė
jusįjį apkloti arba apsiausti 
blanketais. Kaip greičiau įves
ti ar įnešti vidun, duoti šilto gė
rimo ir ko greičiausiai atšildy-

*

plačiai pažįstamo realestatinin- 
ko George Šukio ir jo žmonos 
Emmos vienintelis sūnus. Jis 
paliko našlę Louise, sūnų Glenn 
ir dukra Gail.

Artimiesiems atsisveikinus su 
velioniu, palaikai bus atiduoti 
ligoninės vėžio ligos priežastis 
tyrinėjantiems mokslininkams. 
Taip buvo patvarkęs pats velio
nis, o šeima pildo jo valią.

į blanketus arba padedant į 
šilto vandens vonią (nuo 78 iki 
82 laipsnių F.), lik jokiu būdu 
ne į karštą vandeni. Kai atsi
peikės, duoti karšto gėrimo.

Pagaliau, pataria Mr. Cline, 
kreiptis į artimiausią Raudo
nojo Kryžiaus Įstaigą.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Ban-

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA. . . _ .

2751 WEST 51st STREET Specialip«galb» koloms
„ , _ .j ... < (Arch Supports) irt tValandos: antradieniais, penktadie- « ,
mais 2-y v., šeštadieniais 10-1 v. p. p. Vai.: 9—4 ir 6—8. Sestaoien.ais 9 L

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

antradieniais, penktadie-

Ligoniai priimami pagal susitarimą, j ORTHOPEDTJOS TECHNIKOS LAB.

MIRĖ ELVIN ŠUKYS

ketv. 
ir

'U11!111 ..... .................

i Praeitą antradienį, sausio 20 
' A mV zxr. 1 . rC/xr. X? v..-v W ,
no ligoninėje mirė Elvin Šukys, 
sulaukęs 51 metų amžiaus. Jis 
gyveno Evanstone, 9324 Prairie 
Road, ir visą laiką dirbo Sun 
Electric korporacijoje, esančioje 
prie Harlem ir Avondale Ave. 
Velionis buvo šios korporacijos 
viceprezidentas ir direktorius. 
Jam tekdavo tvarkyti visus pra
moninius reikalus.

Elvin Šukys buvo lietuviams

MOVING
Apdraustas perkraustymis 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tek: FRontier 6-1882

ti nušalusią vietą įmerkiant į^Įeną^ pO sunkios ligos Evansto- GEOGRAFIJA

— Pasakyk, Danute, kur yra 
Lietuva ?

— Tėvelio kambaryje kabo ant 
sienos. ■

kūno temperatūros (90 iki 100 
F laipsnių) vandenį, tik kad 
nebūtų karštas, arba suvynio- 
jant į šiltus blanketus.

3) Su nušalusia vieta elgtis 
Y su didžiausiu atsargumu. Ne

vartoti karšto vandens bonkų 
arba elektrinių šildytuvų, 
išstatyti nušalusią dalį prieš 
karštą krosnį, kadangi per
daug karščio padidina šalčio

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnstas

DR. EDMUND E. CIARA 
2709 W. 5ist STREET 

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm.,
1—4, '<—9, antrad., penkt. 10—4, 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0S73

DR. W. M. ilSIN - EISMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
, Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
RebicL telef.: GArden 3-7278

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

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

Vai.: pirmad., ketvirtad. 5-8 vai. vak.,

— apvilko neišdirbtų žvėrių kai
liais ir pavaizdavo juos šūkau
jančiais laukinių žvėrių balsu. 
Juk yra žinoma istorinė tiesa, 
kad anuo metu tekstilė buvo ge
riau išvystyta Lietuvoje, negu 
Lenkijoje. Pagaliau visai aki
vaizdai lenkiškoji klasta, kai 

goję. Tačiau nieko panašaus nėra. Vadinasi, oficialios ir 1966 m- savo krikščionybės 
kol kas nėra ! tūkstantmečio proga suklaidino 

1 Vatikaną, kuris išleido pašto 
ženklą, vaizduojantį Vilnių Len
kijos dalimi. Tuo metu buvo vil- 
niečiir užsimojimas raginti lais
vojo pasaulio lietuvius, kad ra
šytų protesto pareiškimus Vati
kanui, bet Vliko taryba pasiprie
šino vilnietiškai akcijai, tvirtin
dama, kad Vatikanas apgailes
taująs nesusipratimą ir žadąs 
lietuviams kompensuoti kita pro
ga. Bet, kaip atrodo, tie paža
dai ir pasiliko tik pažadais.

Tik čia trumpai suminėtų fak
tų akivaizdoje norėčiau manyti, 
kad lietuviui politikui nepride
ra santykiauti su lenkais, nes kol 
kas jie yra laikomi mūsų prie-

m.

ŽMONOS TEISYBĖ

— Brangusis, nesiginčykime: 
darbiauti mums su .jais yra ne- Aš sutinku, kad mudu abudu 
pakeliui, skaitau žalingu ir mūsų vienodai kalti, o ypač tų.

!
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MOV I N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063
, Į „j; --

VYRO KRAITIS
— Tekėdama už tavęs aš tu

rėjau spintą, sofą, šaldytuvą, ra
dijo aparatą. O tu ką turėjai?

— šventą, ramybę.

ateities politikos klaidinimu.

Etnografinių sienų ; 
studijos reikalas

1964 m. seime buvo iškeltas 
klausimas tęsti anksčiau pradė
tą Lietuvos etnografinių sienų 
studijos darbą. 1965 m. Vliko 
valdyba buvo sudariusi iš vilnie
čių komisiją rytinių sienų Lie
tuvos etnografinei medžiagai 
rinkti ir 1966 m. prie Vliko val
dybos buvo suorganizuotas Lie
tuvos Tyrimo Institutas.

Vilniečių komisija surinktą 
medžiagą su savo rekomendaci
ja perdavė Lietuvos Tyrimo In
stitutui. Lietuvos Tyrimo Insti
tutas nustatė etnografines ri
bas ir toms riboms paremti nu
tarė išleisti mokslinę studiją. 
Bet, kaip atrodo, studijos dar
bas ir vėl eina užmirštim Tai ir 
yra pati didžioji klaida.

Juk visi tikime į Lietuvos 
laisvę ir taip pat tikime, kad
.... ............................. . U, I u irnwy."

net

Every year we fail ' 
to educate thousand^ 
of potentially

i ■ ■ I
Kremliaus aprobuotos Lenino biografijos
Tiesa, kurį laiką buvo platinama Pospelovo ir jo skait
lingo štabo parašyta Lenino biografija, Bet ji jau iš apy- 

nes pasirodė, kad toje biografijoje per- 
ą, kuris dabarti

niams Kremliaus valdovams yra persona non grata!
Kremliui nemažą galvosūkį sudaro ir Lenino kilmė. 

Iš tikrų šaltinių yra žinoma, kad Lenino gyslose, taip sa
kant, tekėjo kraujo mišinys: jame buvo ir rusiško, ir vo
kiško, ir švediško ir net kaimikiško-kraujo. Tai, žinoma, 
nėra jokia yd

vartos išimta,
daug palankiai kalbama apie Chruščiov 
i.

S. Chruščiovas 1956 m. vasario 24 — 25 d. Sovietu komu-1
I

nistų partijos kongrese pasakė istorišką kalbą, kurioje 
jo siaubingus 
trėmimais ir 

Sovietu sa-

jis demaskavo Staliną, iškeldamas aikštėn 
nusikaltimus, susijusius su baisiu teroru, 
milijonų žmonių persekiojimais. Toji kalba 
telitmėse valstybėse buvo ištisai paskelbta. Bet pačioje liaus dabartiniams valdovams rūpi pristatyti Leniną kai- 

išspausdinta.Sovietų Sąjungoje ji ir iki šios dienos nėra
Sovietinė enciklopedija pasitenkina tik užuomina, kad 
tokia kalba buvo pasakyta. Tai tiek. Apie tos kalbos tu-

ir jo asmens nuvertinimas. Tačiau Krem-

po grynakraujį rusą, todėl jie 
kilmę.

Tokius tai dalykus Louis Fischer iškėlė savo paskuti-

r stengiasi nuslėpti jo

rini nieko nesako. Kai Mikojanas buvo paklaustas, kodėl niame prieš mirti rašte apie sovietų spaudą, kuri, pagal
..reikalą, išfcaipo žinias ir iiesiog skamialingai falsifikuo^ šS/&'L7u'‘“i»kiais“°lenkZtoji Chruščiovo kalba nespausdinama, tai jis atsakė, jog 

girdi, per anksti tai daryti!
reikalą, iškraipo žinias ir 
ja faktus.

- ■ "■ ------- -----*-**- " ......-------------r4|-.-,l----- --------------- LI null I 1-L.SJB4.THU-

PETRAS BUTĖNAS politinę hegemoniją visame plačiame Pa- į numatytos kardu - kalaviju pavergti Vo-

Žemėlapis, 
Lietuvos valstybės pradžia 

ir pagoniai

1 baltijy, sujusdami pabaltiečius i kiečių livoniečių — kardininkų ordino. Tai 
‘ , jiems \ būta aisčių — baltų — lietuvių (Lettowen),

• ............................ -- - • V ? 1 * * Z-r . . , v _

įkyriai :
; pravardžiuoti pagoniais be išimties,
| net gero ar geresnio žodžio niekados neiš-

taikindami. Ir tie veik nuo Kristaus gimi- į latvio tautovardis,
visuotinai : latgalis, Latgala, ir žr. tuoj žemiau), kur-

latvių (Letten); šiuo jau yra 
bet seniau

PLŪSTAMAI

šis skirsnis parodys viršutiniam skirs
niui priešingą vaizdą apie aisčius — bal
tus, kada iš ramesnio krikščionybės plati
nimo buvo staiga, kaip audra, persimesta 
į vien politinį bei agresyvų veikimą krikš
čionybės priedangoje Pabaltijy: į aisčių 
baltų ir jų tiesioginių amžinųjų kaimynų 
vakariečių suomių — ugrų nukariavimą, 
vengimą ir jų vertimą slavais bei germa
nais.

mo bent 1000 metų skelbtieji
taikingieji bei humaniškiausieji baltai ne- šių (Kuren. Kuriant),
galėjo pasiduoti svetimųjų agresijai, ir ne
pasidavė, kaip įmanydami reaguodami

successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to
be so smart.
Do something. A free booklet

i
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■ 
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Spalvota TV - Radijas - Fonografasr?

padarytą žalą.
4) Nušalusią dalį jau ganė- 

skatinti nu-atšildžius, 
kentėjusį j į pradėti mankštinti
tinai I

ENELIA KAMAROUSK - CICeNAITE 
Gyv. 6601 So. Sacramento Ave.

DOS F. DA1MID
nušalusius sąnarius, pav. ran
kų ar kojų,pirštus.

5) Atvejy, jei nušalęs žmo
gus nustojo kvėpavęs, pradėti 
dirbtiną kvėpavimą. Greičiau
siai įnešti Į šiltą kambarį ir ne
delsiant jį atšildyti įvyniojant

VENUEi150 doL
PTGIAU: 

IŠPARDAVIMAS

(
\
i
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SOPHIE BARČUS 
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-

VENUEwill tell you how you can help.
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I
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Published as a public service in coop
eration with The Advertising Council,

AD MAT NO. MR-41-67 
(1 column x 55 lines)

r~ I
I Write: The President’s Committee 
I on Mental Retardation,

• Washington, D. C. 20201.

į Name__

i Address.

j City___

I

j on Mental Retardation, Is
.Zip Code.

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

21 dieną, 8:10 vai. ryto, sulaukusi se-Mirė 1970 m. sausio mėn.
natvės. Gimusi Lietuvoje.

' Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: du sūnus — John Kamarousk ir W. Harold Ka- i 

- mar, marti Eleanore, du anūkai — William H.
Pocius bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

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

šeštadienį, sausio 24 dieną 11 vai. ryto bus lydima iš koplyčios | 
i Gimimo šv. Panelės Marijos parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa- | 
maldų bus laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Enelia Kamarousk giminės, draugai ir pažįstami nuo- | 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa- į 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans.

antrad., penktad. 1—4 popiet.

Ofiso tek: 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

9 iki ii ir nuo 4 iki 8, o šešta
dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
0PTOMETRISTAS

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

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

“dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR“

Kamar ir Kenneth tleanore, du anūkai — William H. hPLYCIOS» I 
!

i 
I 
s

S
-i

■ ■

2 iki 8 v. i>. p.; antrad. ir ketvirtad.
nuo t-------

N Ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
Ll R NAKTĮ

L

dienio iki penktadienio 10—11
kurie net viešai skelbia savo pre-

į,..b.u ■ ■»—wi rumi .j.

metais Vokiečių livoniečių — kardininkų 
ordinas su centrinės Europos vad. riterių 
uolia talka užėmė Lietuvos valstybės- šiau
rinį sparną — Žiemgalos šiaurinę dalį su 
visomis gausiomis žiemgalių (ir lietuvių) 
pilimis,zir žiemgalių sumanusis vadas Ne- 
meiša — Nemeikša, nebeatlaikęs nė pas
kutinės savo pilies Sidabros (šiaurėliau 
šiaulinio Joniškio apylinkės), persikėlė į 
Lietuvos valstybę su savo kariuomene ir 
tūkstančiais gyventojų : 
ir kitokiu turtu. Taigi
žienigalinis baseinas buvo Ordino okupuo
tas, o dabar ten Latvijos valstybės viduri
nis ruožas. Sumanusis narsusis Nemeiša — 
Nemeikša su savo kariuomene kartu su 
vyr. kng. Traidenio vadovaujama kariuo
mene žygiavo į Prūsą prūsų sukilėliams 
padėti prieš Vokiečių teutonu — krvžiuo- 
čių ordiną kariauti.

O tos visos Alnpekės kronikoje išminė
tosios tautos orientavosi tik į Lietuvos vals
tybe. Jei kas nepatingėtų, tai net ir iš ši
čia nurodytųjų datų bei įvykių galėtų pa
tirti net ir Lietuvos valstybės priešmindau- 
ginio laikotarpio veiklą ir įsitikinti, kad 
“Lithuania 700 Years” yra klaidinanti: 
kad Lietuvos valstybė yra daug senesnė. 
Be šios valstybės nebūtų buvę nei prūsų 
1260 metų sukilimo pradėto prieš Teutonų 
ordiną, nei 1261 metais Liętuvos valstvbės 
karo paskelbimo tam ordinui. Iš vakaro 
gimusi valstybė tokių rimtų “štukų” nega
lėtų padaryti. Papildomai šiam opiam ir 
svarbiam reikalui dar žr.
lystė”, — Karys 1 ir 2 nr. 1968 sukaktuvi
niais metais.

atsiradęs 
žinomas

sėlių (Selen) bei 
žiemgalių (Semegalen) ir vakarinių — suo
mių — ugrų — lybių (Liven), estų (Eisten)

atoveiksmiais. Ir jie susilaukė pravardžia- ‘ bei Oselere — bus Eycilla ( Monumentą his-
vimo pagoniais ir, dar blogiau, stabmel
džiais — idololatrais oficialiausiai riteriš- 
kiausiai centrinės 
minezingerių

I

torika Norvegiac. 191) gal iš Eysysla, lot. j
Osylia (Gedimino 1324 m. laiške) lot. Osilia

Europos trubadūrų ir j insula (Kardin. X. Kuzano 1491 m. žml.).
riteriniame šėlsme.

j propagandos baltų priešams gyvai reikėjo,
Šiokios i

0*9

su visais gyvuliais
Mūšos žemupio

i

vok. Gesei, rus. Ezel, o estų Saaremaa, Saar 
-e+maa. lat. Samų sala “Somų sala”, didelė

mis.

__ j stačiai prireikė, kad juo daugiau tautų ir sala Estijos vakaruose Baltijos jūroje, šiau- 
; žmonių būtų nustatyta prieš “1-L’—-- —
; niuosius” ir dar net ūmai besiorganizavu- : 
į sius ir besijungusius baltus. Vyko ir plėtė- 
: si žūtbūtinė kova.

O tų kleimuotojų pagonių pasauli atvi-

! žmonių būtų nustatyta prieš

Ipac sulig abiejų Vokiečių ordinų alsi- rai ir įsakmiai nurodo jau Vokiečių ordino
radimu (1202 ir 1226 m.) Pabaltijy, t. y 
po kokių gerų 130 metų po Adomo Breme 
niečio taikintų aisčiams — baltams apibū- i paskelbtųjų 
dinti “homines humanissimi“ 
sidėjo baltų niekinimas 
džiavnnas pagoniais kronikose ir kituose 
vad. riteriniuose raštuose.

kronikininkas. Po 223 prabėgusių melų po
Adomo Bremeniečio (1073 metais) 

homines humanissimi” žo- 
gernianas ordino 

apie 1296

46

džių veikė ir rašė koks

nepaklus- i riau Kuršo ir Rygos įlankos.
Ta kronika yra dokumentas, kuris čia 

išmini visus aisčius — baltus (be vakarie
čių baltų prūsų ir sūduvių — jotvingių, 
nes, mat, šiuos specialiai vergė kitas ver
gėjas — Vokiečių teutonų. Kryžiuočių or- 

slavų talka) ir vakarinius suo
mius — ugrus, tuos ir tuos kaip tautas pa
sišautas sunaikinti, .o jų žemę pasigrobti. 
Tai lyg ir kokia Pabaltijo šiaurinės dalies 
senoviška

dinas su
anų 4.

žodžių pra
—įkyrus pravar- Į kronikininkas Ditlebas Alnpekė

melus Estijos Taline (esi. lallin. vok. Re- i šiol mūsų geografų bei istorikų dar pri-

Tas pačias čia augščiau minėtąsias tau
tas, taip pat tik kaip pagones, mini žino
mas dar iš anksčiau — Klevo metraštinin
kas vienuolis Nestoras (1056 — 1116 m.), 
bet, sakau, jos žinomos yra jau prieš 900- 
uosius metus po Kr.: a) rytiečiai baltai — 
Lietuva (sen. rus. Litva — Lituva; 
tverdyj znak), Latgala (Liet’gola), Kuršiai, 
Kuršas (Kors’) bei žiemygala — Žiem
gala (Zimigola) ir vakariniai suomiai- 
ugrai lybiai (Lib’ “Lybė”), ten neminint 
sėlių, bet ten minirit ir rytiečius baltus 
galindus (goliad’) ir b) vakariečiai baltai 
jotvingiai (jatviązi), kurie kaip tokie nėra 
minimi Alnpekės eiliuotinės kronikos šia 
bendrąja tvarka.

šios visos Alnpekės kronikos ir Nestoro 
metraščio minimos tautos šiokiu ar tokiu 
būdu dalyvavusios yra Lietuvos valstybės 
kūrime, išskyrus už Dniepro 1500 km. il
gio aukštupio rytinius galindus (goliad’), 
kuriuos rytinių slavų vanaginiai kniaziai 
(kunigaikščiai) anksti ėmė kariauti ir 
vergti Maskvos hegemonijai.

štai ypač rytiečių baltų ir vakarinių

u yra

i

I

I

I

“pagoniška” geografijėlė, lig

madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 r v.
Te!.: HEmlock 4-24T3

7159 So. A4APLEWOOD A’
CHICAGO, ILL. 6062£

Tel. RE 7-8600.

Iš to yra gali- vai, rus. Revel; 
ma suprasti, kad vad. krikščioniškieji sla- ! sostinė) < 
vai ir germanai politinę bei karinę akciją ! (Reimchronik,

dabar Estijos 
eiliuotinę kroniką — metraštį 

, t. y. rimuotąją

valstybcs

j- - 
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TURIME 
D.OPLYČIAS 

OSE MIESTO 
ADALYSEAi

=1

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR. HANDS

434kyette 3-3572
■—ii............. .i iiiM ■iii^rzCTr

S
144vmpic 2-1003

prostatos chirurgija 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

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

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

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

Ofisas 2750 West 7Tst St. 
Tel. 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________

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8 • 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai,
L. ____ - - . - -
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku

ANTOINETTE SKAMARAK
kalbėto

fŪS
IGimusi Ferovich

KUR MES STOVIME
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

skirta. O bendruomenės atsto
vas verkšlena dėl jaunimo. Ar 
tai ne nuosmukis?

Eikime toliau. Kr. Donelai
čio šeštadieninė mokykla nese
nai atšventė savo veiklos gra
žią sukaktį — dešimtmetį. 10 
metų sukaktis sunkiose išeivi
jos sąlygose didžiausios vargo 
mokyklos JAV-bėse. Kas susi
rinko į tą dešimtmetį. Tėvai ir 
mokytojai. Salėje nesimatė nei 
vieno iš tų, kurie skelbė šiuos 
metus šeimos ir švietimo me
tais. Nesimatė nei vieno iš švie
timo vadų,, kuriems šis pami
nėjimas turėjo rūpėti daugiau 
negu bet kam kitam. Ar tai ne ] 
nuosmukis mūsų bendruome- | 
nes vadų?

Padarius visiems
jams pranešimus, vienaip ar 
kitaip įvertinus esamą padėtį, 
prašėsi ir išvados. Kitaip sa
kant nurodymai, ką reikia da
ryti, kad gelbėtis iš esamos pa
dėties. Jeigu žmogus sunega
luoja, eina pas daktarą, tai jis 
nori, kad daktaras apžiūrėtų, 
nustatytų diagnozę ir prirašy
tų atitinkamų vaistų. Be vais
tų gi nepasigydysi. O kartais ir 
operacija reikalinga, nežiūrint, 
kad ji skausminga ir kartais ri
zikinga. Taip ir mūsų veikime. 
Bet mes tik pabėdavojom, kad 
stovime vietoje, pakaitinėm ki
tus, pasigedom jaunimo, tai ir 
viskas. O ką daryti? Kaip pa
sigydyti? Reikia tikėtis, kad 
frontinidkai suruoš kitą simpo
ziumą ir nurodys būdus ir prie
mones kaip iš susidariusios pa
dėties išeiti. .

Gyv. Whittier, Calif., anksčiau gyv. Chicago, III.

Gimusi

i
1 2424ublic 7-1213

2314ginia 7-6672
Mirė 1970' m. sausio 20 dieną, sulaukusi pusės amžiaus. 

Chicago. Illinois.
Paliko ruliūdę: vyras Francis, duktė Judith, sesuo Stella Sher- 

mulis, švogerkos — Helen Ferovich, Stella Mirowski, Marie McCarthy, 
Agnes Hank Cecelia Benson ir Nora Baran, syogeris John Skamer 
L _ \
mulis, brolio vaikai — Dennis, Richard, John, William ir Dorothy 
Ferovich. tai 
pažįstami.

Vietoje prašoma siųsti aukas į City of Hope.
Penktad mi kūnas bus pašarvotas Lack - Lackawicz koplyčioje,

PS
3307Ards 7-3401

ir James Sk. marak, sesers vaikai — Anthony Stankus ir John Sher- 

p pat Antoinette Rempert bei kiti giminės, draugai ir
Every tree, every shrub, 

tod *11 cor wildlife depend on 
you to help prevent 

fctrtt fixe*. So please foScrr 
Smokey’s ABCs: Always 

hold m*trbe» till cold. Be sore 
to drown *11 campfires, 

stir the tsbes, *nd drown 
them *g*mu Crash *11 

smokes dead out.

3354^Ards 7-1911
.............. ...... HI I J-L I ■ ■■■■

suomių - ugrų kaitnyniškaš pasaulis, visų 
prieš šį pasaulį kariavusiųjų gemiatių bei 
slavų vadinamas pagonių pasauliu, pigo-

2424 W. 69th St.
šeštadie L sausio 24 dieną 9 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 

Aušros Vartų parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus laido
jama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. Antoinette Skamarak giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir at i sveikinimą.

IS
3319 7-1138-1139

Aušros Vari parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus laido-ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. Seštadie- 
. . _ i..Im 1^:1..^

pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71»t STREET 
Ofiso telef.: H E m lock 4-2123 
Rexid. telef.: Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123

įnirštoji.
Alnpekės eiiiuotinė kronika tai mini vis 

]M> didžiojo ir ilgiausiojo 
274 — 1283 metų 23 metus 

(žr. plg. čia anksčiau

nių sfera, kurio antroji piefitfė ir pietva
karinė pusė — Prūsą ir Sūduva — Jdtva 
(naikintos Vokiečių teutonų - kryžiuočių 
ordino, Lenkijos ir Kievo kniaz’estvos, 
paskui ir šios atstovės' Valuinės kniazest- 
vos) pagonėmis phgoniais vienodai trak
tuojamos, —i.

(Bus daugiau)

kroniką) 1290 metais.
prūsų 1260 -

( ML

jau visuotinai pradėjo prieš baltus, jau ’ apimančią 1143 —1290 metų Livonijos i
jos kaimynystės įvykius, šios sen. vokiškai į trukusio sukiprieš organizuotus baltus, ir kad šioje po

litinėje karinėje akcijoje tarp savęs jau 
varžėsi slavai su slavais ir slavai su germa
nais kaip besiskelbią kariautojai tarsi 
tikėjimą, o iš tikrųjų kiekvieni

už
už savo

ir

i i
i
I

mio
rašytosios eiliuotinės kronikos 326 — 379 j vyr. kng. Traidenio veikla; ir po paskuti- 
— iš viso lig 62 eilučių tekstu yra išvardija- į nės datos dar būta prūsų sukilimų prieš tą
mos ir apibūdinamos tautos, traktuojamos patį Vokiečiu teutonų — kryžiuočiu ordiną
ištisai vien tik kaip pagonės ir buvusios ir jo okupacijų) po 7 metų taip pat 1290

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — FRIDAY. JANUARY 23, 1970

Lietuva kąra
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-61^ »

. Please! Only yon can 
pfcvcnt forest fires

Nuliūčę lieka:
Vyre*, duktė ir giminės.

Laidotu' ią Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. TH. RE 7-1213.

si

tIAI
GARENOSE

5 — **TARY 23, 1970
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PASK

Call 379-8558

Dr. KAZYS BOBELIS

and
NIEKUR GERIAU!

APDRAUDŲ

Towing.

X XXXXXTXXXXXXXTXXXX X TTT Tin

— ■ s

SKAITYK YATS IR PARAGINKKITUS SKAITYTI
Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

i®
Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokių adresu

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

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

RASK, prezidentu
WESTERN AVE., 

40643. T»L MM7t7

NT ING
H y

Typing helpful 
Full time.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

Tel.: VI 7-3447

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St 

GA 4-8654

AMERICAN 
TRAVEL SERVICE

NAUJIENOS* KIEKY 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIGIŲ

o Rūpestingai paruošiu IN
COME TAX. 1934 So. 48 CL, 
Cicero. Darbo dienomis nuo 2 
iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. Kitu lai
ku — tik susitarus OL 2-7066. 
Mokyt. P. Zailskas, ką tik baigęs 
4 mėn. mokesčių paruošimo mo
kyklą. (Pr). U

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės .prašy
mai. menme tax ir Įvairu* kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

S3.50. 404 puslapiai.

o Chicagos Medžiotojų ir Meš
keriotojų Klubas kviečia visus 
į Užgavėnių Balių sausio 31 d., 
8 vai. vakaro Marquette Salėje, 
6908 So. Western Avenue. Gros 
Ramonio orkestras, veiks įvairių 
valgių ir gėrimų bufetas. (Pr).

MAINTENANCE MECHANIC
Food processing plant. S. W. side. 
Good working cond. Top pay. Perm, 
employment. Paid vacation, hospital, 
health, life and accident insurance 

included.
Call 523-5000

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

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

7 KAMBARIŲ MŪRAS, 4 mieg. Mo
derni virtuvė ir vonia, naujas šildy
mas gazu, sausas įrengtas rūsys, mūro 
garažas. Arti 67 ir Rockwell. $21,800.

2 BUTŲ po 7 kamb. tvirtas mūras. 
Alumin, langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuvės. Arti mūsų. $29,500.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

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

LEO'S SINCLAIR SERVICE
Leonas Franckus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos 
(Standartinės ir Automatinės) 

ir motorų remontas.
5759 So. WESTERN AVE.

Tolu PR B-9533

VENECUELOS LIETUVIŲ 
KLUBAS

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

MEDŽIO
DARBININKAI

GALINTIEJI MAŠINOMIS 
PADARYTI REIKALINGAS 

DALIS

EXPERIENCED
WITCHBOARD OPERATOR

kainos bus pakeltos po
20 centu kiekvienam

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

own transportation. 
Call Mr. PETHNGILL, 

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

CALIFORNIA-SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

Tel. CL 4-7450

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

NAMAMS BE MOTINOS 
reikalinga patikima moteris, šeiminin
kė. Gyventi vietoje, privačiame kam
baryje. 5 vaikai, 4 mokyklos amžiaus: 
2-6-7-8 ir 10 metų. Geri namai tinka
mam asmeniui. Susikalbėti angliškai. 

Tel. 968-5250 šiokiadieniais ir 
971-3959 savaitgaliais.

Pigiai dažau kambarius, valai 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050

SECRETARY — EXECUTIVE 
Attractive salary based on skills. 
Young lady with typing, steno, good 
education and pleasant personality. 
Assist sales manager of Real Estate 

office. Will train. 
Mr. DIAZ, BR 8-2449 

DLAZ & CO.
2653 W. DIVISION

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
U45 So. ASHLAND AVI. 

LA 3.1775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automob Illy draudimai. -

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

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

SWITCHBOARD
OPERATOR - 

TYPIST 
Experienced. Salary open

H. HIRSCH* 
847-5300

Venecueloj gyvenusieji lietu
viai Chicagoje steigia savo klu
bą. Paruošiamieji darbai jau 
atlikti, sausio 31 d., šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Hollywood svetai
nėje, esančioje 2419 West 43rd 
St., įvyks steigiamasis susirinki-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209 — LB Chicagos valdyba savo 

posėdyje priėmė dvi apyskai
tas. Viena lapkričio 1—2 die
nomis Navy Pier įvykusios pa
rodėlės, kuri davė $201 pelno ir 
kita muziko Bertulio pagerbi
mui surengto paminėjimo, ku
riame Vyčių choras lapkričio 23 
d. išpildė “Sugrįžimo giesmė”. 
Minėjimas davė $242 pelno. Vi
si pinigai paskirti lituanistinio 
švietimo reikalams. Svarstyta 
ir kanklių užsakvmo reikalas, 
bet jis paliktas kitam kartui.

WALTER
9727 So.

Chicago, III.
Pardavinėjame lėktuvų, laivų, trau- Į 
kinių bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus J visus pasaulio kraštus Į 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų porų mėnesių 

praleisti Lietuvoje pas gimines. ]

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

ARC WELDERS 
Must be able to read blueprints 

& do layout work.
Call For Interview

826-5353
AUTOQUIP CORP.

LYON - HEALY 
HARP FACTORY 

1423 W. LAKE ST.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

— Lietuviu Prekybos Rūmu 
metinis nariu susirinkimas įvy
ko sausio 14 d., Dariaus-Girėno 
namų salėje. Susirinkimą ati
darė pirm. K. Oksas, protokolą

CLERK - TYPIST
Wanted f or.variety of clerical duties
Must be good typist. Exc. salary 

full co. benefits.
DEE ELECTRIC CO.

477-5500

Per annum on 
investment bonis

§20,000.

Žagariečių Klubas
Žagariečių Draugiško Klubo 

metinis susirinikimas ivvks 
sekmadieni, sausio 25 d. Holly
wood salėje, 2417 W. 43 Št. 
Prasidės 1 vai. po pietų. Visi 
Klubo nariai ir nares prašomi 
įsidėmėti, kad susirinkimai 
perkelti iš Vengeliausko salės 
į Hollywood salę, šis žygis pa
darytas praeito susirinkimo na
rių balsavimu. Prieštaraujan
čių nebuvo. Nariai ir norintie
ji prisirašyti kluban, kviečia
mi gausiai susirinkti. Bus ap
tarti svarbūs reikalai ir kultū
riniai veiklos darbai, kurie 
per visą klubo gyvavimo laiko
tarpi buvo sėkmingai dirbami.

Valdybos knygoms patikrin
ti revizijos komisijos ir valdy
bos susirinkimas įvyko klubo 
iždininkės Adelės Šankus na
muose. Iš įvairių sąskaitų ma
tyti, kad klubas yra stiprus fi
nansiškai. Per 1969 m. pada- 
rvta keliolika šimtų doleriu 
pelno. Narių skaičius irgi ne-Į 
mažas. Sąskaitų darba užbai
gus, mūsų mielos šeimininkės 
Adelės, buvome karališkai vai
šinami. Įvairių valgių skonis 
visiems pritiko. Reikia pasa-

— Būk išauklėtas, užleisk 
savo vietą šiai panelei, — sako 
tėvas savo vaikui, sėdinčiam 
ant jo kelių perpildytame auto
buse.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, JANUARY 23, 1970

o Chicagos Anglijos Lietuvių 
Klubo Valdyba kviečia visus į 
linksmą Užgavėnių Balių, kuris 
įvyks Jaunimo Centre, vasario 
mėn. 7 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vakaro.

šokiams gros puikus Šniukš
tos orkestras, veiks bufetas ir 
bus dovanų paskirstymas. Bus 
šalti užkandžiai ir šilta vaka
rienė. Auka 6 doleriai asme
niui.

Bilietai gaunami ir stalai už
sakomi tel. Dieną LA 3-9084. 
Vakare 927-6966 arba 254-0743. 
Kvietimų bus ir prie įėjimo.

TERRA
Brangenybės, Li Ik rodžiai, Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO

Telef. 434-4660-

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti

REIKALINGA PATIKIMA ŠEIMININ
KĖ. Gyventi vietoje. 5 dienas savai
tėje privačiame kambaryje su TV, 
šiaurės vakarų apylinkėje.* Du mo
kyklos amžiaus vaikai. Susikalbėti 
angliškai. Dėl algos susitarsime. Re
komendacijos reikalingos. Geri namai 

tinkamam asmeniui.
Tel. 525-4442 po 6 vai. vak.

PADĖTI MOTINAI 
reikalinga patikima moteris. Gyventi 
vietoje, privačiame kambaryje ir būti 
mūsų šeimos nariu. 5 vaikai, 4 mo
kyklos amžiaus. Dėl atlyginimo su
sitarsime. Susikalbėti angliškai. Rei
kalingos rekomendacijos. Geras su
sisiekimas ir geri namai tinkamam 

asmeniui. Tel. 254-7062

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

Apskaičiavimai nemokamai._ 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas

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

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

Paskambinkite 927-6288 ir paprašy
kite EDDIE SURBULYS*

— Marquette Parko Namų 
savininkų draugijos knygų pa
tikrinimas įvyko sausio 15 d. J. 
Sasnauskienės bute. Knygų pa
tikrinimo komisiją sudarė: A. 
Ūselis, A. Stankus ir B. Klemka. 
Ta proga kalbėjo: J. Bacevi
čius, A. Gintneris, J. šapelis, J. 
Bagdžius, Repšys, J. Vikšraitis 
ir kiti. Pareikšta padėka buvu
siam ilgamečiai pirmininkui J. 
Skeiviui už atliktus darbus. 
Klemka parodė spalvotų nuo
traukų. r.

Čikagos ir apylinkių Lietu
vių Jūrų skautija kviečia visus 
lietuvius atsilankyti Klaipėdos 
Uosto Mugėje, kuri įvyks šio mė
nesio 25 dieną, sekmadienį. Jau
nimo Centre, 5620 So. Clare
mont Avenue.

Lygiai 12 vai. Klaipėdos Uosto 
Mugę atidarys Lietuvos Genera
linis Konsulas Daktaras Petras 
Daužvardis. (Pr).

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

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

kvti, kad Adele ne tik "era, 
draugiška seimininke ir tvar

kinga klubo iždininkė, bet ir 
gabi klubo reikalų planuoto
ja. Jos sumanymus įgyvendi
nus, bus sutaupyta kas metai 
nemažai pinigų.

Praeitame priešmetiniame 
susirinkime mažai kas naujo. 
Prisirašė naujas narys Aleks 

IShimkus. Jos. Keturakio pro
tokolas ir valdybos pranešimai 
priimti. Išrinkta komisija kny
goms patikrinti už 1969 metus 
iš Josephine Masilionis ir Wil
liams. Valdybos 1970 metams 
nereikėjo rinkti, nes pasiliko! 
visa kaip buvusi. Nutarta vi
siems pridėti po penkinę algosj 
Susirinkimą baigus vyko links
mos vaišės. A. Jusas

švietimo, sveikatos ir gerovės 
sekretorius Finch ir transporta- 
cijos sekretorius Volpe pasakė 
spaudai, kad turės Washingtone 
pasikalbėjimą su 43 aviacijos li
nijų atstovais, kuriems bus aiš
kiai pasakyta, kad iki 1972 metų 
visi sprausminiai (jet) lėktuvai 
privalės būti aprūpinti prietai
sais, kad savo motorų dūmais 
nebeterštų oro. Perdirbimas lėk
tuvų motorų, kad neberūktų, 
kaštuosiąs apie 3 milijonų do
lerių, kas reiškia, kad skridimo 
tikėtų 
kokius 
$100.

A T V i R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYBŽS 

Pardavimas ir Taisymas 
264Č WEST 69th STREET

TeL: REpubHc 7-1941

— Pranas Prūsis, Humboldt 
Parko Lietuvių Klubo pirmi
ninkas, atostogauja ir šildosi 
Phoenix, Arizonoje. Sako, oras 
labai malonus. Dieną tempera
tūra apie 70 1., o naktį 50-58 1. 
Phoenixe yra lietuvių klubas, 
kur savaitgaliais nariai susiren
ka laiką smagiai praleisti. Pra
ėjusį rudenį mirė Prano žmo
na Liucija PrŪsienė.

perskaitė B. Gramantas. Ižd. 
Baliūnas pranešė apie finansinį 

Į organizacijos stovį. Pagerbti 
I mirę direktoriai A. Valonis ir 
!J.’Pachankb. Pienininkas pra
nešė apie veiklos darbus, o Ka
reiva apie garsinimus spaudoje. 
J. Bacevičius paaiškino apie ne
kilnojamo turto mokesčius se- 
nesniesiems žmonėms. Vilkelis 
pranešė apie išlaidas vaišėms, o 
dr. Šidlauskas apie veiklą Alte ir 
skirtas aukas, B. Brazdžionis, 
dr. J. Jerome ir dr. Kaunas siū
lė 1970 m. naujų darbų. Direk
toriais išrinkti: J. Evans, Shu- 
kis, Klemka, Raudonis, Balze- 
kas jun. ir Milerių tė.

ateinantį sekmadienį praves ka- 
zimierinių kapinių sklypų savi
ninkų metinį susirinkimą, kuris 
įvyks (iage Parko Field House 
salėje. 11-30 vai. po pietų. Lie
tuviškoji visuomenė ir visi skly
pų savininkai kviečiami šiame 
svarbiame susirinkime daly
vauti. (Pr).

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

I katos ir biznio.
Patogios išsimokė 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

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

Bilietai: Lietuvių Fondas, 
66-13 So. Maplewood Ave., Chi
cago, III. 60629. telef. 778-2858 
ir “Marginiai”, 2511 W. 69th St., 
Chicago, Ill. 60629, tel. 778-4585.

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

kariene. Kviečiu; 
c uek>j gyven usiej i 
šeimomis. Mielai bus priimti ir 
tie, kurie nori susipažinti su Ve- 
necuelos lietuvių gyvenimu ir 
svajonėmis. Gauta, daug žinių 
ir medžiagos iš Venecuelos. Vi
sais steigiamojo susirinkimo ir 
vakarienės reikalais kreipkitės į 
p. K. Ulevičių tokiu telefonu 
k>8-8870 arba 776-3727. (Pr).

® GARANTUOTAS NUOLATINIS 
IŠTISU METU DARBAS

® NĖRA’ATLEIDIMŲ
• NEMAŽINAMOS ALGOS

Nebūtina anglų kalba.
čia turime žmonių, kurie gali išversti,

Kreiptis asmeniškai į
Mr. KRASICKI

STENOGRAPHER
Good salary & working conds 
Shorthand andjite office wrork 
Fulton Mkt. area. 1 girl, office

Good transportation. Call 
243-2595

4^er annum gr 
regular Savings

Savings Insured to

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

— Suvalkiečių Dr-jos prieš- 
metinis susirinkimas Hollywood 
salėje įvyko gruodžio 18 d. Mi
rus ilgametei pirmininkei A. 
Burbienei, nauju pirmininku iš
rinktas Vasiljevas, vicepirm. — 
J. Jonikas, fin. sekr. — K. Ule
vičius; tie patys paliko: ižd. A. 
Gintneris, sekretorė — Strun- 
gienė ir fin. kontr. raštininkė — 
O. švirmickienė. Knygų patik
rinimas įvyks sausio 22 d. Sa- 
čiauskienės bute. Komisiją su
daro: J. Bacevičius, J. Jonikas 
ir M.. Neberezienė. Dalyvauja 
ir visa senoji valdyba. Metinis 
narių susirinkimas įvyks sausio 
28 d. 8 vai. vak. Hollywood sa
lėje. Bus naujai valdybai per
duotos pareigos ir visi pavai
šinti. Praeitame susirinkime 
karsto nešėjais išrinkti: J. Kli
mas, J. Pakudaitis. P. Belons, J. 
Didžgalvis, Rinkūnas, K. Krikš
čiūnas ir kiti. Jie prie karsto pa
sipuoš savo organizacijos juos
ta per pečius. Limuzino šiais 
metais nebus.

je, buvo sutuokti Linas Jur- 
ir \ i(‘giniju Krų^kauskaitė. 
ungtuvių apeigų Inn Motion 
Epose buvo iškilminga puo- 

Puotoje buvo susirinkę 
iau .’MM) kviestu svečiu. Vai- 
mota ir geras šokių orkest- 
msirinkusius puikiai nutei- 
Jungtuvių pobūvis nusitęsė 
idurnakčio.

Jaunavedžiai su jungtuvių pa
lyda atrodė labai gražiai.

Jaunavedžiui Linui teko pa
matyti platųjį pasaulį. Jis buvo 
nuvykęs į Indiją. Bombėjuje 
apie 2 metus jis buvo Peace 
Corps tarnyboje. Jam buvo ga
limybė matyti ir stebėti egzotiš
kų kraštų gyventojus ir kt. Jis 
nuo jaunų dienų yra skautas. 
Prieš keletą metų su savo drau
gu. mažu laiveliu išplaukė iš 
Clūcagos ir įvairiais vandens! 
keliais — upeliais, ežerais pasie-j 
kė Atlanto vandenyną ir nuplau
kė iki Bostono. Kelionė užtru
ko keletą savaičių. Tai parodo 
jo ne tik didelį užsigrūdinimą, 
bet ir pasiryžimą.

Linas yra baigęs politinius 
mokslus, o Virginija studijuoja 
universitete.

Abu jaunavedžiai yra gražiai 
lietuviškoje dvasioje išauklėti. 
Šis nuopelnas priklauso jų tėve
liams.

Tenka tik didžiuotis, sveikinti 
ir linkėti jiems sėkmės ir daug 
laimės šeimos sugyvenime, o 
mūsų tautai praturtinti lietu
viškai susipratusią priaugančią 
karta. AL BUD

runioje unicagos si&ureje, dru p 
lūdimiy. p<urkų, ll^orinių, geru krs 
ivių, puikios transpc rtacijos. Privs 
psaugžty keltuvai, šiiima, nemokam 
dujos virimui, pai rūmas ir kita.

Skambinti 275 687*K arba 
atvyk> Į

NORTH EASTV OD SHORES 
AF1-

850 W. EASTW K)D AVĖ.
(4635 North)

Gyvenkite modern.; su puikiomis 
seimo - .is.

Skambinkite 275 6877 dabar.!

DĖL VISŲ INPORMACLJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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




