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Egipto nesugebėjimas gintis 
nuo Izraelio aviacijos labai blo
gai nuteikia sovietų vyriąusy-

Laikraštis tvirtina, kad prezi
dentas Nasseris yra pakvietęs 
Į Egipto aerodromus sovietų 
lėktuvų eskadriles vizituoti, kad 
izraelitai tų aerodromų nepul-

sitraukianfio generolo Lewis Hershey. Kavaliūnas,

Popiežius šiame laiške palie
ka nedidelę viltį tiems, kurie no
ri svarstyti celibato reikalingu
mą. Jis sako, kad “svarstyti

BUENOS AIRES. — Argen
tinoje nukrito keleivinis lėktu
vas su 37 asmenim. Visi ke
leiviai žuvo.

Žymusis raketų specialistas dr. .Werh- 
nėr Von Braun iš Huntsville raketų 
centro 
NASA

Lenkijos gyventojai, komunis
tai ar komunizmo priešai visi ly
giai sutinka, kad vakaruose po 
karo laimėtos teritorijos: Silezi
ja, Pomeranija, dalis Prūsijos 
gilioje praeityje buvo ir turi 
ateityje būti Lenkijos žemės. Po 
karo sovietai atėmė iš buvusios 
Lenkijos 70,000 kvadratinių my
lių plotą, už tai atiduodami Len
kijai buvusios Vokietijos 40,000 
kv. mylių plotą. Vakarų vals
tybės oficialiai nepripažino nau
jų Lenkijos sienų. Vokietija aiš
kina, kad sienų klausimas bus 
nuspręstas būsimoje taikos kon
ferencijoje. jei ji kada įvyks.

Lenkai teisingai nurodo, kad 
Vokietija nelaukė taikos konfe
rencijos išlygindama savo sie
nas su Belgija. Olandija ir Dani
ja. Lenkai nurodo, kad buvusio
se vokiečių žemėse gyvena apie 
10 milijonų lenkų. Pusė jų jau 
gimė vakarų teritorijose.

Lenkija turi į vakarines sa
vo žemės istorinių pretenzijų. 
Nuo kryžiuosiu ordino laikų vo
kiečiai skverbėsi į lenkų žemes. 
Svarbus uostas Dancigas buvo 
laisvas miestas lenku karūnos 
priežiūroje iki 1793 metų. Sa
koma, kad Prūsijos karalius Fri
drichas II-sis yra pasakęs, kad 
tas, kas valdo Vyslos upės žio
tis, Lenkijoje yra galingesnis už 
patį Lenkijos karalių. Tarp 
abiejų Pasaulinių karų Dancigas 
vėl buvo laisvas miestas, Lenki
jos priežiūroje, kol Hitlerio ar
mijos jo neužėmė.

Paskutiniu metu Vokietijoje 
vis daugiau žmonių pripažįsta, 
kad atsiimti iš lenkų rytines že
mes yra mažai vilčių. Viešosios 
opinijos apklausinėjimai parodė, 
kad trečdalis vokiečių pasisako 
už tų žemių pripažinimą Len
kijai, kitas trečdalis reikalauja 
sugrąžinti Vokietijai visas jos 
prieš II-trą Pasaulinį karą val
dytas žemes ir paskutinis treč
dalis sutinka su abiem sprendi
mais.

Derybos tarp Lenkijos ir Va
karų Vokietijos gali būti ilgos ir 
sunkios.
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SAIGON AS Amerikos lėk
tuvai antrą kartą šią savaitę 
bombardavo šiaurės Vietnamo 
priešlėktuvines baterijas. Kai 
prezidentas Johnsonas sustabdė 
bombardavimus šiaurėje, jis pa
reiškė, kad žvalgybos lėktuvai 
toliau skraidys šiaurės Vietna
me ir seks, ar komunistai nedi
dina savo jėgų, žvalgybos lėk
tuvus palydi naikintuvai. Kai 
komunistai pradeda apšaudyti 
žvalgybos lėktuvus, kovos lėk
tuvai puola raketų lizdus ir prieš
lėktuvinės artilerijos pozicijas. 
Kelios jų buvo nutildytos vakar. 
Šiaurės Vietnamas skundžiasi, 
kad amerikiečiai puola jų mies-

BEIRUTAS. — Lebano laikraštis “Le Jour” paskelbė, kad 
Sovietų Sąjungos transporto lėktuvai jau trys dienos be pertrau
kos veža Egiptui naujus ginklus, kad Egiptas galėtų spirtis prieš 
Izraelio aviacijos puolimus. Ginklai esą gynybai skirti: prieš 
lėktuvinės raketos, kilnojamos radaro stotys, artilerija. Dideli 
Antanov klasės lėktuvai nusileidžia Aleksandrijos, Almaza kari
niame ir Luxoro aerodromuose. Vienas lėktuvas nusileidžiąs kas 
30 minučių. Laikraštis tvirtina, kad sovietų ekspertai patarė 
Egipto štabui visai pakeisti savo priešlėktuvinės gynybos sistemą 
ir įsteigti panašią gynybą, kokią turi Šiaurės Vietnamas.

LONDONAS. — Detektyvai 
rado dvi granatas geležinkelio 
stoties sandėlyje. Buvo išaiškin
tas arabų sąmokslas prieš Bri
tanijos žydus.

Įima, bet tik tokiose šalyse, kur 
yra nepaprastas kunigų trūku
mas”. Tie pagyvenę pasaulie
čiai turėtų būti ypatingai pa
vyzdingo šeimyninio ir profesi
nio gyvenimo žmonės.

Katalikų bažnyčios kunigams 
privalomas celibatas yra kilęs 
iš 4 šimtmečio, kaip labai pagei
dautinas ir stipriai patariamas, 
o į bažnyčios kanonus celibatas

VATIKANAS. — Popiežius 
parašė laišką savo valstybės se
kretoriui kardinolui Jean Villot. 
Laiške vėl kalbama apie katali
kų kunigų celibatą, kuris pava
dinamas “nepaprastai brangiu 
ir nepakeičiamu gėriu”. Popie
žius pakartojo savo nusistatymą 
neleisti kunigams vesti žmonų 
ir reikalauja, kad Olandijos vys
kupai pakeistų savo nusistaty
mą. Jų reikalavimas keisti celi
bato įstatymą Popiežiui buvęs 
“labai skaudus”, jų argumentai 
jam gerai žinomi, tačiau neįtiki-

Šią istoriją laikraščiui papa
sakojo 40 metų darbininkas, pats 
buvęs tame dalinyje. Jis pa
reiškė, kad daug metų jis ant 
sąžinėsuiešiojęs sunkumų, tačiau 
dabar, kai pamatė, kaip spaudoj 
ir parlamente išdidūs britai nie
kina amerikiečius už tariamus 
nusikaltimus Vietname, jis nuta
ręs parodyti, kad ir patys bri
tai negeresni už amerikiečius.

Po jo pasipasakojimo atsira
do dar trys tų žudynių liudinin
kai, o Malaizijoje prisistatė vy
ras, matęs tą visą atsitikimą.

Britų parlamento nariai nepa
tenkinti, kad laikraštis iškėlė 
šitą įvykį. Jis galėjęs pirma 
išsiaiškinti su gynybos ministe
rija.

Malaizijos vyriausybė nesu
sidomėjo britų spaudos žinio
mis. Premjeras Abdul Rahman 
pareiškė, kad nereikėtų draskyti 
jau sugijusių žaizdų. Kas at
sitiko prieš Malaizijai gaunant 
nepriklausomybę, jo vyriausybės 
neliečia, — pareiškė jis. Paklau
stas, ar nužudytų giminės gali 
laukti iš Britanijos kokios kom
pensacijos, premjeras atsakė, 
'kad paaiškėjus, jog žuvusieji 
buvo nušauti ne bėgant, britų 
vyriausybė gali pasiūlyti kom
pensaciją. Tuo atveju Malaizi
jos valdžia tarpininkautų tarp 
nukentėjusių giminių ir britų 
vyriausybės.

♦ Vakar prezidentas Nixonas 
su žmona lankėsi Indianapolyje, 
kur jis susitiko 9 miestų merus 
ir tarėsi apie vandens ir aplinkos 
teršimo problemas. Po pietų 
prezidentas atvyko Į Čikagą, kur 
jis viešės ir šiandien.

■* Britų televizijos programo
je Egipto prezidentas Nasseris 
prisipažino, kad jo sunkiausia 
problema kare prieš Izraelį yra 
kvalifikuotu lakūnu trūkumas.

♦ Senato užsienio reikalų ko
mitetas vėl tęs apklausinėjimą 
apie Vietnamo karo padėti va
sario 16 d.

♦ Taikos derybų sesijoje Pa
ryžiuje jokios pažangos nepada
ryta. Mieste diplomatai kalba, 
kad komunistai sutinka derėtis 
su amerikiečiais privačiai.

♦ Praėjusią savaitę Vietna
me žuvo 70 amerikiečiu.

WASHINGTONAS. — Sena
torius McGovern pareiškė sena
to komitete, kad prezidento 
“vietnamizavimo” planas esąs 
“politinė apgaulė, skirta uždeng
ti bereikalingo įsivėlimo Vietna
mo žmonių j'ėikaluosna bankro
tą. Tas planas siekia nuraminti 
amerikiečių sąžinę, nors vyriau
sybė toliau tęsia žiaurų ir nerei
kalingą karą kitų rankomis”.

BANGKOKAS. — Tailandijo- 
je amerikiečių bombonešis ne
tyčia numetė 30 tonų bombų 
ant vieno Tailandijos kaimo. Su
griauti trys namai, du asmenys 
sužeisti.

šalpą gaunančios motinos pik
tai atmetė dėvėtus rūbus, jos jų 
nenorinčios, jos siekiančios tik 
savo teisių.

Kai kurios šeimos šią savaitę 
priėmė ir dėvėtus rūbus, tačiau 
protesto žygiai nesibaigė.

Teisėjas Hoffman 
uždarė Dellingerį
CHICAGO. — Septynių riau

šių agitatorių teisme įvyko ne
tvarka, kai teisėjas Julius Hoff
man atšaukė piniginį užstatą 
kaltinamajam David Dellingeriui 
už keiksmažodį, kuri Dellingeris 
panaudojo prieš policijos liudi
ninką. Teisėjas įsakė Dellinge
rį laikyti kalėjime. Tas sukėlė 
triukšmą. Kiti kaltinamieji ėmė 
šaukti, kad ir jie nori eiti su 
Dellingeriu, kuris turėdamas. 54 
metus, yra seniausias iš visos 
teisiamųjų grupės.

Teisėjas Hoffman pareiškė 
esąs kantrus žmogus ir ilgą lai
ką klausęs visokių nešvankybių, 
tačiau jis neįeisiąs šiame teisme 
vartoti žodžių, kurių jis ir pa
kartoti negalįs.

Vienas teismo žiūrovas irgi 
buvo nubaustas dviem dienom 
kalėjimo už nepadorius žodžius 
ir teismo eigos trukdymą.

Teisiamasis jipių vadas Ab
bie Hoffman suriko teisėjui 
Hoffmanui: “Tu darai gėdą vi
siems žydams. Tu būtumei ge
riau tarnavęs Hitleriui, neužau
ga tu!” Teisėjas į jo išsišoki
mą nereagavo.

_ . . vandens teršimo Amerikoje sustabdymą. Iš kairės vidaus rei
kalu pasekretorius Russell Train, dr. Gordon MacOonald ir Robert Cahn, kuris yra "Christian 

Science Monitor" reporteris.

davusi ginklų. Tas nesugebėji
mas kenkiąs sovietų prestižui 
arabų kraštuose, kurie ieško lėk
tuvų ir kitų ginklų vakarų vals
tybėse, matydami, kad rusų gink 
lais Egiptas negali atsiginti. To
dėl Kosyginas ir kreipėsi Į va
karų vyriausybes, grasindamas 
išplėsti Egipto ginklavimą, • jei 
nesibaigs Izraelio bombardavi
mai Egipte. \

Washingtone skelbiama, kad 
prezidentas Nixonas jau atsakęs 
į Kosygino laišką. Prezidentas 
pasiūlęs sovietams-susitarti dėl 
ginklų siuntimo į Vidurinius Ry
tus* Amerikos, negalima kal
tinti dėl pavojų Viduriniuose Ry
tuose, — rašo prezidentas Ni
xonas Kosyginui. Amerika pasi
rengusi svarstyti su sovietais 
ginklų siuntimo suvaržymą. Pre
zidento atsakymą sovietams per
davė valst. departamento pa
sekretorius Joseph Sisco per am
basadorių Dobryniną.

NYT praneša iš Izraelio, kad 
izraelitai skubiai stato naują ke
lią, kuris jungs Akabos įlankos 
šiauriniame gale stovintį uostą 
Elatą su Sinajaus dykumos 
smaigaliu, kur Akabos įlanka 
susijungia su Raudonąja jūra, 
čia buvo Egipto Sharm el Sheik 
tvirtovė, kuri dominavo įėjimą 
į Akabos įlanką. Izraelis tuo ke
liu patvirtina vyriausybės pa
reiškimus, kad Sharm ei Sheiko 
Izraelis niekada neatiduos. Egip
tas iš čia buvo suparaližavęs iz
raelitų išėjimą į jūrą. Per Ela- 
to uostą dabar ateina beveik vi
sas Izraelio žibalas ir kitos pre
kės. Prieš paskutinį karą šį stra
teginį punktą prižiūrėjo Jung
tinių Tautų kareiviai, kol Egip
tas nepareikalavo jų išvažiuoti.

./- N 30$

Šie trys vyrai atsakingi už oro

Wisconsine pernai vidutinė 
šelpiama šeima gaudavo 228 dol. 
per mėnesį, šiais metais ta su
ma dėl lėšų stokos sumažinta 
iki 188 dol. per mėnesį. Mote
rų su išlaikomais vaikais Mil
waukee apskrityje yra 38,600. 
Jos reikalauja padidinti šalpos 
pinigus, nes vaikai neturį rūbų. 
Demonstracijų dalyvės reikalau
ja po 50 dol. vaikui rūbams pirk
ti. Apskrities pareigūnai, sa- 

J. Borevičius, A. šantaras ir J. j įrašytas tik 12-tame šimtmety- kydami. kad nėra lėšų, ėmė or
ganizuoti rūbų rinkliavą, tačiau

BRITANIJOS PARLAMENTE IŠKILO 
SKERDYNIŲ MALAJUOSE KLAUSIMAS

LONDONAS. — Britų politikai dabar pamatė, kaip jautėsi 
amerikiečiai, kada spaudoje pasirodė žinios apie JAV kareivių 
žiaurumą ir skerdynes Vietname. Britų gynybos sekretorius Denis 
Healey parlamente pareiškė, kad jo ministerija renka žinias apie 
kaltinimus, kad 1948 metais britų dalinys Malajuose išžudė 25 
civilius. Tą žinią paskelbė “The People” laikraštis praėjusį sekma
dienį. Straipsnyje sakoma, kad 1948 m. gruodžio 12 d. škotii 
Gvardijos dalinys suėmė nemažą grupę gumos plantacijos dar
bininkų ir jų šeimų, Įtariamų teroristine veikla. Moteris ir vaikus 
paleido, o 25 vyrus ten pat iššaudė. Vėliau buvo oficialiai pa
skelbta, kad suimtieji bandė pabėgti ir buvo nušauti.

Paštas sovietuose 
kaip ir Chicagoje 
MASKVA. — Sovietuose paš

tas dabar yra tris kartus lėtes
nis negu prieš 100 metų, nusi
skundė Maskvos laikraštis Lite- 
raturnaja Gazeta.

“Pašto pristatymas prieš re
voliuciją buvo greitesnis kaip 
šiandien, šiame greičių šimt
metyje mes negalime pakęsti, 
kad mūsų pašto tarnyba daro
si lėtesnė ir lėtesnė”, skundžia
si laikraštis.

Paneigdama valdžios tvirtini
mą, esą sovietų paštas dabar 
esąs greitesnis negu seniau, Li- 
teraturnaja Gazeta iš archyvų 
ištraukė garsaus Leo Tolstojaus 
1867 metais rašytą laišką, kurs 
120 mylių distanciją nuo Mask
vos iki Tūlos nukeliavo per vieną 
dieną ir sekančią dieną buvo gau
tas Tūloje. Literaturnaja Ga
zeta panaudodama tą pati adre
są ir tą pačią laiškų dėžutę pa
tyrė, kad dabar laiškui iš Mas
kvos nueiti i Tūlą trunka 3 
nas.

Susisiekimo ministerijos 
dininkai esą atsisako net 
bėtis apie jiems nepatogius klau
simus, o vien tik kalba apie at- 
siekimus ir laimėjimus.

Laikraštis bara sovietų paš
to pareigūnus, kurie vis dai
rosi kas bloga svetimose šalyse, 
o nebando iš jų pasisavinti kas 
gera. “Kodėl mes neturime au- 
tomatijos ir Zip kodo?” klausia 
L. Gazeta.

persikelia į nauj< tarnybą 
planavimo skyriuje, Wash in g- 
Ta proga mokslininkas užsiau

gino barzdą.

Lietuviu Fondas 
C 

paskirstė pelną
ČIKAGA. — Lietuvių Fondo 

valdyba trečiadienį spaudai pa
skelbė, kad praėjusiais metais 
lietuvių kultūros reikalams iš 
LF pelno buvo išdalinta 33,300 
dolerių suma.

Svarbiausiaš pašalpas gavo 
Lituanistikos skyrius Chicagos 
universitete, lietuviškų vadovė
lių leidėjai, lietuviai mokytojai 
savo stovykloms, “švietimo Gai
rėms”. Užsakyti leidiniai: dr. 
Z. Ivinskio “Lietuvos istorija”, 
dr. J. Puzino “Lietuvos prois- 
torės apžvalga”, dr. J. Girniaus I įšvęsti vyresnio amžiaus vedu 
“Lietuvių filosofijos istorija”,! sius vyrus į kunigystę būtų ga 
paremti: dr. R. šilbajorio “The 
Perfection of Exile”, dr. P. Jo
niko, dr. T. Remeikio, dr. Užpur- 
Vio ir kiti leidiniai.

Lietuvių Fondas per metus 
gavo 43 prašymus įvairiems lie
tuviškos kultūros projektams 
paremti. Buvo paremta 30.

LF pelno skirstymo komisiją 
sudarė: dr. J. Valaitis, dr. K. 
Ambrozaitis, V. Kutkus, kun.

ūsuota,
ią 35°, naktį 20.
įlė teka 6:58, leidžiasi 5:11

Milwaukee negrės 
reikalauja rūbų

. MILWAUKEE. — Wisconsin© 
negrų organizacijos vis dar ne
nurimsta dėl valstijos seimo per
nai sumažintų lėšų šalpos rei
kalams. Demonstracijos Mil
waukee siekia uždaryti miesto 
centro didžiąsias krautuves, kad 
jų savininkai spaustų seimą ir 
skirtų daugiau lėšų šeimoms be 
tėvų ir kitiems šalpos gavėjams.

šiai negrų akcijai katalikų 
kunigas James Groppi jau neva
dovauja. Jį pakeitė kiti du kuni
gai; kun. Henry Mahaney, 29 
metu ir kun. Dismas Becker, 33 
metų. Kol kas negrai krautuvių 
neuždarė ir neįtikino jų savi
ninkų, kad tie spaustų legislate-

Brandto vyriausybė 
supykino Springerį
BONA. — Tarp dešiniųjų Va

karų Vokietijos laikraščių, lei
džiamų Axel Springer leidyklos 
ir kanclerio Brandto vyriausy
bės prasidėjo nesutarimai, ku
rie privertė vyriausybės narį 
ir viešųjų reikalų direktorių Con
rad Ahlers viešai pasmerkti 
Springerio laikraščius, kurie 
“falsifikuoja žinias ir beveik 
laužo konstituciją”.

Įdomu, kad pats spaudos di
rektorius ir pagrindinis vyriau
sybės propagandistas yra pra
eityje patekęs į panašią padėtį, 
kaip dabar Springeris. Ahlers 
yra buvęs vienas “Der Spiegei” 
redaktorių ir 1962 metais buvo 
krikščionių demokratų pasodin
tas į kalėjimą ir apkaltintas val
stybės išdavimu už straipsnius 
apie kariuomenės problemas. 
Vėliau kaltinimai buvo atšaukti, 
tačiau jie Vokietijoje buvo su
kėlę nemažą triukšmą.

Vyriausybės kaltinimai Sprin
gerio laikraščiams sukėlė par
lamente opozicijos kritiką. Pa
sirodė reikalavimai, kad Ahlers 
atsistatydintų iš pareigų.

Nesutarimai tarp “Die Welt”, 
“Bild Zeitung” ir kitų Springe
rio laikraščių ir vyriausybės pra
sidėjo dėl pažiūrų į Vokietijos 
suvienijimą skirtumo ir dėl to, 
kad vyriausybė neleido Springe- 
riui išsiplėsti į vokiečių televi
zijos stotis, kurias kontroliuoja 
provincijų vyriausybės.

Springerio laikraščiai turi 
bendrai apie 20 milijonų skai
tytojų ir todėl sudaro stiprią Charles Oi Bona, 37 mėty, preridento 
jėga vokiečių opinijos formavi- Nixeno buvo parinktas vadovauti JAV 

me.

Library of Congress 
^r^dical Division 
Washington, D. r *

VARŠUVOJE PRASIDĖJO DERYBOS 
TARP LENKIJOS IR VAK. VOKIETIJOS

VARŠUVA. — Po ilgų pasirengimų Varšuvoje prasidėjo 
svarbios derybos tarp Lenkijos ir Vakarų Vokietijos, kuriai atsto
vauja užsienio reikalų viceministeris Georg Duckwitz. Svarbiau
sias Iclausimas yra Lenkijos naujų sienų pripažinimas, kurio' Vo
kietijos vyriausybė nelinkusi duoti, siūlydama vietoj pilno-pri
pažinimo tik garantuoti, kad nebus bandoma tų sienų keisti jėga. 
Pilnas pripažinimas galįs pakenkti Vokietijos sujungimui, kuris 
ateisiąs būsimoje taikos konferencijoje. Lenkų spauda prieš 
derybas įrodinėjo, kad tik pilnas pripažinimas naujųjų sienų 
gali pagerinti Lenkijos ryšius su Vokietija.
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Visuotinis ŠALFASS-gos 
suvažiavimas

IS
Federacijos vadovybę sudaro! 

Vykdomasis Komitetas suside-Į 
dąs iš 12 narių, po 4 iš kiekvie
nos tautybės kuriuos skiria kiek
vienos tautybės sportinės vado
vybės. V. K-to prezidiumo ka
dencijos laikas yra 2' metai, ei
lės tvarka išpuoląs kiekvienai 
tautybei, šiuo metu vadovauja

ŠALFASS-gos gyvybinės pro- latviai ir federacijos pirminin- 
blemos.

Smulkios informacijos ir in
strukcijos yra išsiuntinėjamos 
visiems ŠALFASS-gos viene
tams. Visi kiti, norį gauti pa
pildomų informacijų apie suva
žiavimą, prašomi kreiptis į arti- 

! miausią sporto klubą arba tie- 
i šiai į Centro Valdybą, šiuo ad- 
■ resu: Mr. Algirdas Bielskus, 
j 30207 Regent Rd., Wickliffe,

- Metinis visuotinis ŠALFASS-1 
gos suvažiavimas šaukiamas 
1S70 m. kovo 14-1? d., Detroite,1 
.dich.

uvažlavimas vyks Lietuvių 
namuose, 3009 Tilman Ave., De-J 
troit, Mich. Pradžia — šešta- ‘ 
dieni, kovo 14 d., 1:00 vai. po 
pietų.

Suvažiavime pilna balsavimo Ohio 44092.
teise dalyvauja sporto klubų at
stovai, bei ŠALFASS-gos parei
gūnai, pagal ŠALFASS-gos sta
tute nustatytą tvarką.

Patariamuoju balsu su važia
vime kviečiami dalyvauti spor- < d7Yoronte, Ont., kur buvo 
to darbuotojai, fizinio lavinimo . apįarįa sportinės veiklos.gairės 
mokytojai, sporto veteranai, lie-j 
tuviškų organizacijų bei span-' pg^lai 
dos atstovai ir visi lietuviško
sporto judėjimu besidomi as-•• mįnįstracįnėje sistemoje jokių 
menys. Specialus pakvietimai; esmįn:y pakeitimų nebuvojpada- 
nereikalingi. j ryta, g—s metais dauguma pa

salia einamųjų administraci . grindinių varžybų išpuola reng- 
h’ų reikalų, suvažiavimo metu, tl latviams, būtent: krepšinio 
f AI FASS-gos vadovavimą per-; ir tinklinio, stalo ^teniso, lauko 
ims naujoji Centro Valdyba, bus > teniso, plaukymo ir suaugusių 
nustatomos pagrindinės sporti- lengv. atletikos. Estams tenka 
nčs veikios gairės ir nagrinėja- i prieauglio lengv. atletika, o lie- 
mos bei sprendžiamos įvairios4 tuviams — futbolas ir golfas.

Pabaltiečių Sporto Federacijos 
suvažiavimas

ku yra žanis Zentinš iš Toronto.
Lietuvių atstovais federacijos 

V. K-te yra Vytautas Jokūbai
tis, Algirdas Bielskus (abu iš 
Cleveland©), Kostas Lukošius ir 
Aloyzas Kuolas (abu iš Toron
to). Federacijos 'būstinė šiuo 
metu yra Toronte.

ŠALFASS-gos C. V-ba
ŠALFASS-gos Garbės Teismo 

pranešimas
Remiantis ŠALFAŠS-gos Sta

tutu ir ša T .F A SS-gos vykdomų- j torius namų vertę nustatė tik 
jų organų rinkiminiais nuosta- j 19,000 dol., kai buvo prieš 6 
tais, ŠALFASS-gos Garbės Teis
mas, susidedąs iš pirmininko Jo
no Gustaičio bei narių — Tėvo 
Pauliaus Baltakio OFM- ir, Her-

Praeitą sekmadienį vienai va
landai dėl kvorumo neturėjimo! 
atidėtas Detroito Lietuvių Na-j 
mų- Draugijos metinis susirin-! 
kimas, dalyvaujant 70 iš 336, 
šimtininkų, praėjo darbingoje: 
nuotaikoje, nusmaigstydamas į 
aiškias veiklos rodykles ateičiai;'

Susirinkimą atidarė Draugi-I * 
jos pirmininkaš dr. Vyt. Mileris, '■ 
pasiūlydamas prezidiumo pirmi
ninku M. šnapštį ir sekretorium 
L. Vėlavičių. Susirinkimas pa
siūlymą priėmė ir sutiko su pri
statyta dienotvarke. Praeitų 
metų visuotino susirinkimo pro
tokolą perskaitė Jonas Jonynas. 
Pasirodo jog aname susirinki- > 
me buvo nutarta pakelti Namų! 
vertę. Neturėta automobiliams' 
pastatyti aikštės. Miesto inspek-

Metinis š. Amerikos Pabal- 
įtiečių Sporto Federacijos suva- 
j žiavimas įvyko 1970 m. sausio

į bei administraciniai federacijos oer’L° Stepąičio, skelbia naujos
ŠALFASS-gos Centro Valdybos

Tiek varžybinėje, tiek ir ad- ir Revizijos Komisijos rinkimus.

metus mokėta 40,000 dol. Jei 
automobilių pastatymo aikštė 
atsirastų, tuomet namų vertė 
būtų 100,000 dol. Tad 1969 me
tų visuotinas susirinkimas įpa
reigojo valdybą įsigyti tokią 
aikštę.

Valdybos pranešimą davė dr. 
Vyt. Mileris. Jis pranešė, jog 
automobiliams pastatyti aikštė 
jau nupirkta ir įrengta (trūks
ta tik asfalto, bet tai bus atlik
ta orui leidžiant). Reikėjo nu- 

j pirkti šalutinius namus, juos nu- 
I griauti, išlyginti žemę ir pasta-

olios atsiminimai

ZVrlA

Smulkios instrukcijos yra iš- 
! siuntinėta visiems ŠALFASS-gos 
vienetams.

YGUR SAVINGS
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Ant -visy knygeliu 
sąskaitų

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

in n v? m -L u ii kjj

So. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL. 60608

Certifikaty sąskaitos

1 Certifikatai išduodami tūks 
•antinėmis Mažiausiai Itin 
'' ūti $1.000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

k

iai. yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
iriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

galima įsigyti muziko Juozo Strolios knyga

U?

• >v‘4a galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
i.'ianl Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

nd Loan Association

■§
I

ŠTAI NARIAMS

Club
CoMege Bonus Savings 
<o*ne Mortgage Loans

'■fame improvement Loans
Christmas Club
’nsured Savings

TEIKIAMAS MUSŲ

• ‘Notary Public Service
• Free community rooms *>r 

your organix'd meetings 
pay all family bills with 
our soec'l money order 
checks.

JALFĄSS-gos Centro Valdy
bą^ Bei Revizijos Komisiją ren
ka korespondenciniu būdu visi 
ŠALFASS-je registruoti sporto 
klubai bei kiti sportiniai viene
tai, pagal rinkiminių nuostatų 
numatytą' procedūrą. ‘ • *. z jį *

Oficiali.. rinkimų . paskelbimo! tyti tvorą. Viename pirkime rei- 
data yra 1970 m. sausio 21 d. .Italai buvo labai susimaišę ' —

Kandidatų nomina'vimo fermi-'Pirkinys "turėjo neišmokėtą sko- 
nas — 1970 m. vasario 17 d. 
(pašto antspaudo data).

Nominuojamų kandidatų są
rašai privalo būti pasiųsti ŠAL
FASS-gos Garbės Teismui, šiuo 
adresu: Mr. Jonas Gustainis, 
179sCassandra Blvd., Don Mills, 
Ont.

ŠALFASS-gos Garbės Teismas 
informuos pranešimų formoje 
apie tolimesnę rinkimų eigą.

ŠALFASS-gos Garbės 
Teismas

UP TO 
§20,000.

PILNAS PATARNAVIMAS:

< Sell A redee *n U. S. Bonds
• Two Urge free park'ę lots
• -Save-by-Mail Kits
• Travelers Checks
• Safe Deposit Boxes

■ •>ht, l akei. Sr.. President and Chairman of the Boaru

6245 SO WESTERN AVE. TH. GR 6 - 7575
• Mor> 12 P m .9 8 P. M.. Tues. 9 to 4, Thurs. and Fri. 9 to & Saturday 9 to 12:30

fvrno veuuą 
is darbams, 
vyzdys, kai 
odžius. Sėk- 

draugijai šiais metais!
Saulius šimoliūnas

vain
leįmž

sirinkimas
atnaujinti vyrų ir moterų kam-! 
barius ir lentelėmis iškloti šie-; 
nas. Tuomet galėsime nuomo-į 
ti salę amerikiečiams ir pakelti 
patalpų nuomos įplaukas.

Baigmėj dr. Vyt. Mileris pa-j 
dėkojo draugijos nariams už pa- j 
ramą, valdybos nariams už dar- 
aą ir Viktorui Perminui, Justui j nešimus. Pagal įstatus išrenka- 

i Pusdešriui ir Edvardui Vaši- Į mas vienas naujas valdybos na- 
liauskui už talką. ,Ypač prisi- į rys. Nauju kasininku išrinktas i 
minė šaulius, kurie labai daug (Jonas Maršalkovičius — vietoj j 
padėjo. O svarbiausia padėka j savo kadenciją atlikusio Anta- 
priklausanti Jonui Atkočaičiui, i no Sukausko. Išrinkti keturi 
kuris dirbo daugiau negu reika- kandidatai į valdybą: Albinas 
laujama iš vįsuomenninko, tai- Grigaitis, Stp. Lungys, M. šnapš- 
kininkaujant jo bičiuliui Pau- tys ir St. Račiukaitis.

I | Seka klausimai ir sumanymai.
j Suteikiama valdybai teisė da- 
I ryti pirkinius daugiau 1,000 dol.
gavus revizijos komisijos prita-

daiKlOS 
Lesei nsko ii 1S1U11O 

pranešimą padarė komisijos pir
mininkas dr. Vincas Misiulis 
Bylos patikrintos sausio 22 d. 
dalyvaujant valdybos sekretorei j 
Genovaitei Viskantienei ir iž
dininkui Juozui Racevičiui. Vis
kas rasta tvarkoje.

Susirinkimas priėmė abu pra-

BREZENTAS ŽMONAI

— Artėjant mūsų sidabri
nėms vedybų sukaktuvėms, aš 
cąruošiau tau tokį prezentą, ko
kio nesitikėjai! — sako profeso
rius savo žmonai.

— Būtent? — neiškenčia žmo
na nepaklaususi.

Būtent, vieną savo naujai at- 
j rastų bacilų pavadinau tavo var
du! . T.. '

PASIGAILĖJIMAS

Dėl pirmininko pranešimo ki- ..................... - _
lo gyvos diskusijos. Pirminin- - - 
kas šimtininkams pasiūlė apsi- ;im” A'nksčia'u v-ba 'tarėdavo 
dėti nauju mokesčiui. Suabe- gauti visuotino susirinkimo pri.

*** praktiškai tą prita- 
. ... . .. i rimą gaudavo vėliau po pirkimo.

Taigi Detroito Lietuvių Namų 
Draugijos Valdyba, teturėjusi 
tik 4 posėdžius, padarė 16, 998.80

dėti nauju mokesčiui.

Akcininkų negalima apdėti mo-i 
kesčiais, tik prašyti naujo įnašo, i 
Edvardas Alkevičius pasiūlė pa
daryti kokią 10,000 dol. vajų 
namų sumoderninimui — jei pa
rapija ryžtasi lietuviškai nekal
bančiam klebonui sukelti 150,000 
dol., tai mes irgi turime daugiau 
duoti savo namams. Susirinki
mas Alkevičiaus planą užgyrė 
ir įpareigojo valdybą parengti 
namų sumodernimo projektą. 
Diskusijose buvo paliesta daug

— Kodėl užmušei savo uos- 
vę? — klausia teisėjas kaltina
mojo.

— Padariau iš pasigailėjimo, 
— paaiškino kaltinamasis.

— Kieno pasigailėjimo? — 
norėjo žinoti teisėjas.

— Pats savęs, aišku! — at
sakė šis.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
kurie Garsinasi 

“NAUJIENOSE"

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
patarnavimai* Naujausi kraupumo 

trankiai ll*cu patyrimą*. 

AL NAUJOKAITIS
Z02Z AV. 69 S1. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. U A 5-9ZOS

lą ir užsisenėjusius valstybinius 
■ mokesčius. Advokatai turėjo su
sitarti. Namiūkštis buvo nu
griautas tik išnarpliojus susisu
kusius legalinius siūlus. Tačiau 
namai neturėjo pinigų nupirkti 
šią vietą, pinigus pasiskolino 
iš Dariaus ir Girėno klubo, ku
ris turi svetaine namuose, ir 
aikštę išnuomavo klubui 5 me
tams už pasiskolintus pinigus. 
Visa tai buvo įmanoma tik to
dėl jog draugija ir klubas vei
kia kaip vienas vienetas. Atskai
tomybė atliekama pagal valsty
binius reikalavimus paskirai i 
abejoms organizacijoms, tačiau 
dvasia organizacijos pilnai su
taria. Tai atsitinka todėl, jog 
tie patys asmenys veikia ir vie
noj. ir kitoj valdybose. Dr. Vyt. 
Mileris patarė ir toliau rinkti 
tuos pačius asmenis į abi valdy
bas.

Draugija šiandien stovi gero
je finansinėje padėtyje. Už nau
jus pirkinius dar reikia sumo
kėti 6,000 dol., bet 3,000 yra 
draugijos ižde, o 3,000 klubo. 
Dar yra pasižadėję 3 asmenys 
duoti paskolas 5 metams be pro
centų. Praeitais metais atėjo 

Į 43 nauji šimtininkai ir 35 anks
tyvesnieji šimtininkai vėl su
metė po šimtą. Tačiau Lietu
vių Namams *iš nuomas už sa
les teatėjo tik 1290 dol., o namų 
išlaikymas metams kainavo 11,- 
000-12,000 dol. Gaunama iš klu
bo 6,000 dol. į metus už sve
tainės-nuomąvimą. Taigi namai 
perėto naujus šimtininkus ir 
savo’ rengiartius parengimus tu
ri užlopyti skylę. Tai nėra ge
rai, nes namuose praeitais me
tais įvyko 250 įvairių susirin
kimų ir subuvimų, o tik vienas 
dešimtadalis susimokėjo. Namų 
durys yra visiems lietuviams at
viros, bet dr.j-Mileris užakcenta
vo, jog visi turime prisidėti prie 
Namu išlaikymo.

Dr. Mileris šiems metams siū
lė naują projektą: namų atmo- 
derinimą. Reikia įrengti vi
dų ir padaryti įėjimą iš automo-j 
bilių aikštės, reikia'

- s . .

F

Even the seventh, or eighth, 
or ninth Savings Bond will 
be as welcome as the first. 
Which is one reason why 
they make a pretty nice gift. 
Especially for a wedding. 
And in a few years, a young 
couple will open up that 
bottom drawer to cash in 
their wedding Bonds. 
Matured and filled with 
interest.
It’ll be like found money. 
What’s more, in a few years 
there might be a couple 
of kids.
A few more expenses. 
Who ever heard of some 
found money not being put 
to good use?
So you see, even if your 
Bond is the umpteenth one 
they get, they 
can use it. 
A lot better ; 
than three 
chafing 
dishes.

If they’re k»st, stolen, or

Did you ever hear of 
returning a Savings Bond 
because you got 
c: me.ny"

1739 So* Halsted Street Chicago, III 60608
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ELZBIETA KARDELIENĖ 

Operoje "Menon"

Su šiais naujaisiais metais 
pasirodė ir jau galima gauti dau
geliu atvejų retų plokštelę. Tai 
yra Lietuvos Valstybinės Ope-| 
ros solistės Elzbietos Kardelie
nės įdainuotų trylikos dainų ir 
arijų atranka, kurių yra išlei
dęs John B Ralis, custom re
cording, Chicago, Hl.

Plokštelė pagaminta iš nau
josios 100% antistatinės Poly
max medžiagos, kuri padidina 
balso perdavimo grynumų ir ne
traukia dulkių, kaip skelbiama 
plokštelės apvalkale. Tikrai taip, 
ir vargu kuri kita lietuviška 
plokštelė yra perdavusi solisto 
balsų, kaip ši.

Vladui Jakubėnui ir K. Smil
gevičiui akompanuojant, įdainuo 
ta trylika dalykų, būtent plokš
telės pirmojoje pusėje A. Ka- 
čanausko; Kur prapuolė tas ke
lelis ir Kad aš našlaitėlė; S. Gai- 
levičiaus: Lopšinė; J. Žilevi
čiaus: Keturi vežimo ratai; V. 
Jakubėno: “Mėlyni varpeliai ir 
Tėvas su močiute savo.

Antroje pusėje Petro Olekos 
harmonizuota Žalioj girelėj; A. 
Belezaro; Pienė; Mozarto: Lop

šinė; Schumano: Nepykstu, ne; 
Massaneto: arija iš operos Ma
non ir pabaigai duetas su Kipru 
Petrausku; Pakelkim taurę iš 
operos Traviata.

Įdainavimas pačios solistės 
dedikuotas velioniui savo vyrui. 
Plokštelėje virš programos jos 
įrašyta: ::Mano brangaus vy
ro Jono Kardelio atminimui dai
nuoju šias dainas”...

Be abejo, žingeidumas verčia 
teirautis, kada šios dainos-dai- 
nelės buvo sudainuotos. Plokš
telės apvalkale parašyta, kad “Į 
magnetinę juostelę įrašė Jonas 
Kardelis”, kas parodo, kad vi
sos jos buvo įdainuotos dar pa
čiam Kardeliui gyvam esant, ir 
kadangi plokštelė gaminta iš 
juostelės, tai juo didesnis kom
plimentas technikai, kad dainos 
taip aiškių aiškiausiai perduo
tos. Pati paskutinioji, būtent 
Kardelienės duetas su Kipru Pe
trausku įdainuotas dar senais 
laimingais nepriklausomos Lie
tuvos metais dar L. V. Operos 
orkestrui grojant ir L. Hofme- 
kleriui diriguojant. Tai anks
čiausiai įdainuotoji daina, ku-

savo brandaus 
i vyro atminimui Elzbieta Karde- 
j Lenč pati nejusdama pasistatė 
i sau paminklų ne rankomis dary- 
I tų, kurio anot Vergilijaus, nei 
laikas, ne: audros neuesudildys. 
gyvendama pasissventusi dai- 

1 nos menui, anot Violetos “vien 
! tik dainai, vien tik meilei” ati- 
j vusi savo gyvenimų, ji dabar — 
geriau vėliau negu niekad — iš

I savo neišsemiamo repertuaro at- 
į rinkusi tuzinų dalykėlių suteikė 
• mums ir vėlesnėms lietuvių kar
toms kondensuotų ištisos valan
dos retą koncertą.

Per 14 metų (nuo 1930 iki 
1944) išbuvusi Lietuvos Valsty
binės Operos viena iš pirmaeilių 
koloratūros sopranų, p. Karde
lienė ir iš teorijos ir iš prakti
kos tikrai turi sukaupusi dide
les atsargas medžiagos apie lie
tuvių dainos meno raidų ir pa
žangų ar atbulai. Dabar, kada 
ši nusipelniusi dainos meninin
kė dievaitei Laimai už suteik
tų dainos dovanų gausiai atsi
lyginusi ryžosi pasitraukti at- 
sargon (nors su dainos menu ji 
nesiskiria nė dienai, ir dabar 
priaugančiųjų kartų dainuoti 
moko), norėtųsi tikėti, kad arfų 
padėjusi ji gyviau stversis 
plunksnos, kuriai, kaip iš dau
gelio jos straipsnių ir apybrai
žų esame patyrę, ji taip pat tu
ri patraukimo ir pašaukimo.

Kas žino, ar yra skaudesnė 
nostalgija už tą, kuomet tavo 
tėvynę ųžtvinę žiaurūs priešai 
priverčia ilgiems metams, o daž
nai nebegrįžtamai iškeliauti 
tremtiniu į šalis toliausias. Be
pig dainos žmogui — poetui ar 
solistui. Juo sielai skaudžiau, 
juo dainuojasi skardžiau. Kar
delienė ir DP dienas vargdama 
Vienoje, Freiburge ir Detmolde 
nesiskyrė su daina, ja guosda
ma ir . ramindama į save pana
šių bedalių tremtinių širdis, o 
atsikėlusi į Montrealį, Kanadoje, 
ji dar per eilę metų sėkmingai 
koncertavo įvairiuose Kanados 
ir JAV-biu miestuose.

Gaila, kad Kardelis nebegali

NAMŲ SAVININKAI ORGANIZUOJASI
išrinktas XfxircjtictIc.Krrvlis jau kalbėjęs su meru 

Parko Namų Savimnkų Orga-! Daley, kuris pasižadėjęs visa rei- 
uizacijos pirmininkas Juozas kalą sulvarkvti.
Bacevičius, susirinkimo pra^i*>-, Kerdis uip pci^kaitė 
je pasakęs ilgą kalbų ir ^dėstęs,Erank slieko įteiktų pažvmė- 
savo planus, susirinkusiems pr’-Įjinų prokurorui Edwardui Han- 
ininė apie galimybes vyresnio h.m už j{) nea|laidii kova su 
amžiaus namų savininkams Iru-|pa<lugnių elementais. Lietuvių 
pūtį sumažinti nuosavybės mo-ipa()ėka buvo Jajku parcik-ta 
kesčius. Tuo tarpu dar nėra , Ateityje pirmininkas Bacevičius 
blankų mokesčių maimimopra-:rengiasi suorganizuoti dar pla- 
šyinams rašyti, bet netrukus sisĮtesnės apinities panašius žvgius, 
klausimas bus išaiškintas. jTalkininkųjamnepritruk^ Kri-

Albertas Kerelis pranešė, kad.Ininaliniai įvvkiai Anierjkoje 
dar prieš Vasario ’į -dažnėja ir darosi krašto pabaisa. 
Marquette Parke, tarp 67-tos ir ngainetis tnūsų organizacijos 
71-os bus prikaltos iškabos jog <larbuotojas Jonas Įis ren_ 
tai vadinsis Lithuanian Plaza.,giasi jr aU?hvje (Įaf na-iau dirt>

♦ Ling Long muziejų, 2238 
So. Wentworth Ave., kur 20 dio- 
rarnose ir dviejose vedybų ir 
laidotuvių scenose pavaizduota 
senoji kinų kultūra, religija, le
gendos ir istorija nuo akmens 
amžiaus iki respublikos įsteigi
mo, ir

♦ Budos namus, 2235 So. 
Wentworth Ave., kur yra patal
pinta budistų gailestingumo die
vaitė Kuan Yin, turinti net 
1,006 rankas!

,ti šios organizacijos gerovei.
šiame susirinkime į Marquet

te Parko Lietuvių Namų Savi
ninkų organizaciją įstojo šie 
nariai: Antanas Monkus, Bro
nius Draugelis, Jonas Stonkus, 
Marija Žilys, Stanley Jurjonas, 
Antanas Kleiza, Frank Sutkus, 
\ eronika Česiūnas, Liudas Tijū
nėlis, Juozapas Poskevičius, Ka
zimieras Baguckis, Vincas La- 
vinskas, Jonas Laukaitis, Juozas 
Karalčiukas, Juozas Jurevičius, 
Antanas Cukuras, Bruno Erčius,

Vladę FlrčiiteL Skriits-
kas, Petrvnėiė Kairys, Antanas 
Matūzas, Jeronimas švaims, Juo
zas Radzevičius, Antanas Va
lys, Donatas Voliutas, Alfonsas 
Lietuvninkas, Aleksas Marei jo
nas, Juozas Dcrenčius, Mykolas 
Vaišvila, Feliksas Daukus ir 

i kiti.
Visi nauji nariai su džiaugi 

mu buvo priimti. Visi turėjo 
vilties, kad netolimoje ateityje 
naujų narių skaičius dar labiau 
padidės.

Susirinkimas praėjo labai kul
tūringai. Visi pageidauja, kad 
ir ateityje susirinkimuose daly
vautų toks didelis narių skai
čius. Dideli susirinkimai reika
lingi lietuvių vienybei parodyti 
ir Marquette Parke tvarkai pa
laikyti.

Sekantis Marquette Parko Na
mų Savininkų susirinkimas 
įvyks vasario 20 dieną 7:30 vai. 
vakaro, parapijos salėje, 6820 
So. Washtenaw Ave. Savinin
kai tame susirinkime išgirs daug 
naudingų žinių apie namus. 
Nariai tame susirinkime priva
lo dalyvauti, o svečiai visų yra 
laukiami.

Stasys Patlaba

Vilnius yra vienas *
Dziennlk Codzicnny žinioje is 

»arsuvos prcDvsn, kzd be lenkų 
sostinės Lenkijoje yra dar 19 
vieto\ių, vadirmiuų W arsza^a, 
kai kurios su antrais vardais, 

j kaip antai Varšaua Lnianska, 
j Varsawa Vetlinska, kitos va- 
j dinasi Varsavka, Varšaviaki ir 
Varšavianka, o keli kaimai dar 
vadinami su priedu Varšavska.

Gana daug “varšuvų” (viso 
, 24) esą Jungtinėse Amerikos 
I Valstybėse. Indianoj yra War- 
szaw su pusaštunto tūkstančio 

Į gyventojų ir turi to paties var
do viešbutį, kino ir restoraną: 
Kanadoje yra viena Varšuva, 
Prancūzijoje viena ir Graikijoje, 
Australijoje po vieną. Sovieti- 
joje prie Uralo netoli čeliabins- 
ko yra kolonija Varsavka.

Lietuva savo tikrą ir vienin
telę sostinę Vilnių turi tik vieną, 
ir tai išaiškina, dėlko Vilnius lie
tuvių tautai toks brangus.

"NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

404 dideli puslapiai, daug nuotrauką. 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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 Orderį tokiu adresu:

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

girdėti, bet mes, kuriems Lai
ma dar lėmė girdėti, tegalime 
būti dainininkei dėkingi už jos 
mums patiektą dainos dovanėlę: 
nedidelė ji, tiesa, “tik” trylika 
gabalėlių, bet juose ne tik at
siskleidžia solistės, kaip čia pa
sakius, turtingi diapazono va
riantai, nuo linksmai žaidžiančių 
“tėvo su močiute savo dialogo”,
per dvi švelniausias lopšines,
per liūdną flirtą “Aš nepykstu,
ne”, per nostalgiškų Kur pra
puolė tas kelelis iki ypatingai 
griaudžios senovės lietuvių rau
dos Žaliojoj girelėj, kurių dai
nininkė ir perteikė su ypatingu 
dramatiškumu.

Kad neįtartu panegirikų esant, 
manyčiau, kad A. Belazaro Pienę 
būtu buvęs galima išleisti.

J.Pr.

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psl.
2. ‘ --------- ------------
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

PER ANNUMON SAVINGS CERTIFICATES OF §5,000. OR MORE, 2 YEAR MATURITY
PER ANNUMON SAVINGS CERTIFICATES OF Sl,000. OR MORE, 1 YEAR MATURITY
PER ANNUMON SAVINGS CERTIFICATES OF 81,000. OR MORE, 6 MONTH MATURITY
PER ANNUM

ATEINA
ŠUNS METAI

Šį sekmadienį, vasario 8 d. 
Chicagos kiniečių mieste (Chi
natown) įvyks didelė šventė, 
būtent 4668 naujieji metai, ku
rie kinų kalendoriuj šiemet pa
vadinti šuns Metais.

Nuo 2 vai. sekmadienį popiet 
S. Wentworth ir W. Cermak 
Rd. kampe prasidės triukšmin
gasis kinų naujametinis gatvių 
karnavalas su dviem šokančiais 
“liūtais” ir daug kurtinančio 
būgnų, barchanų, gongų ir spro
ginėjančių feierverkų triukšmo. 
Privažiuoti iki pat minėto gatvių 
kampo galima naujuoju Dan 
Ryan traukinėliu.

šuns Metai faktiškai praside
da jau šį penktadienį, bet jų iš
kilmės nukeltos į sekmadienį.

Kas turės laiko ir noro, sutikę 
kinų naujuosius metus, galės ten 
pat aplankyti šias kinų religines 
ir kultūrines retenybes:

♦ Konfucijaus šventovę, 2317 
So. Wentworth Ave. ir ten pa
medituoti prieš kinų išminčiaus 
Kung Fu-tse 6 pėdų stovylą;

$5.00
$3.00
$2.00

Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. ____________________
M. Zošcenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl....................
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ____________________________
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ___
J. Augusta it is, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ lTeTUVIŠKŲ ~KNYGŲ IŠTO-”
RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. __________ $2.00 ir

Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. 
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL ________________
VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbai------------------------------ --------- ----------------------
Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ............................
‘ ‘ . DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00. kietais   ------ -----------------------——-
Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. ........... ~
Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.......... —------ L
Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.......... .........
C. R. J urge I a, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. < 
Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ------
Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

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

angliškai. ------- --------------------------------------- ----------------
Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psL 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. .____ _
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl...............

I 11.
į 12. Dr. Antanas J. Gussen,

| 13.
I 14.
[ 15.
į 16.
I 17.

18.

19.

20.
21.

$12.00
$4.00

$150

$3.00
$5.00
S2.00

$6.00
$3.00

$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

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

orderiu, šiuo adresu:

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

90 DAY NOTICE GOLD EAGLE PASSBOOK ACCOUNT $50.00 MINIMUM
PER ANNUMREGULAR PASSBOOK ACCOUNT

Interest Is compounded dally and paid quarterly on all accounts. Standard 
Federal pays th® highest legal rate of interest on all savings. Deposits re
ceived by the 10th of any month earn from the first of that month. Deferred 
Income Certificates are available at rates of 6%, 5%%, and 514%.

PASSBOOK AND 
CERTIFICATE SAVINGS 

INSURED TO $20,000

Savings and Loan Association of Chicago
ASSETS OVER $141,000,000.00 RESERVES OVER $12,400,000.00 (more than twice legal requirements) < 
4192 Archer at Sacramento, Chicago, Illinois 60632, Phone: 847-1140
HOURS: Morų Thur*. 9 a.m.-8 pan. Tues., Fri. 9 a.m.-4 p.m. Sat 9 a.m.-12 noon Wed.- no business transacted 

J • - ™ - —
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Subscription Rates:
tn Chicago $18.00 per year, $10.00 per 
six month. $5JO per 3 months. In 
other USA localities $16. per year. 
$8.50 per six months. $4.50 per 
three months; Canada $18.00 per year; 
other countries $21.00 per year.
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams _______________ $18.00
pusei metų ____ ___ _____ $10.00
trims mėnesiams ______ ... $5.50

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

$16.00
$8.50

netarus ... 
pusei metu

trims mėnesiams —------------ $4.50
vienam mėnesiui ----------- $150

Kanadoje:
metams___________ $18.00
pusei metų______________$10.00
vienam mėnesiui__ ______ $2.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago. 
IU. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.1

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Užsieniuose: 
metams ________ $21.00
pusei metų____
vienam mėnesiui

________ $11.00
_______ S250

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

Baiaganinis pašto patarnavimas
Amerikos paštas negaluoja. Negaluoja ta prasme, 

kad jis nebepajėgia teikti tinkamą patarnavimą. Ir juo 
. tolyn, tuo tas patarnavimas darosi blogesnis. Tai ypač 
jaučia laikraščių leidėjai, kurie diena po dienos iš skai
tytojų gauna nemažai nusiskundimų, kad labai užvilki
nama su laikraščio pristatymu. Dažnais atvejais, sako 
jie, laikraščio negauna dvi ar net tris dienas. 0 kai gau
na — tai kelis numeris susyk.

Tenka aiškintis ir Įtikinėti skaitytojus, jog laikraš
čio pristatymas suvėlinamas dėl netinkamo pašto patar
navimo, kad iš leidėjų pusės daroma viskas, kas galima: 
laikraštis atspausdinamas laiku ir laiku pristatomas Į 
paštą. O kad paštas nepristato laiku, tai dėlei to yra kai- gch0» 
■ta visa dabartinė pašto sistema.

Nemalonumų dėl blogo pašto patarnavimo turi ne tik 
mūsų laikraštis. Tie nemalonumai kamuoja, galima sa
kyti, beveik visus laikraščius, net ir plačiai skaitomus 
anglų laikraščius.

Prie ko veda tas netikęs pašto patarnavimas, tai aki
vaizdžiai nusako lenkų "Ameryka - Echo” savaitraščio 
leidėjai ir redakcija savo pareiškime, pavadintame "Paš
to balaganas pakerta mūsų laikraščio būklę”.

Tame pareiškime pažymėta, kad paskutinėmis sa
vaitėmis iš skaitytojų gauta kelios dešimtys laiškų su nu
siskundimais ir priekaištais dėl nepristatymo laiku laik
raščio. Ne tik nusikundžiama dėl to, bet taip pat ir gra
sinama nebeprenumeruoti laikraščio, jeigu ir toliau jis 

' bus pavėluotai pristatomas.
Toliau sakoma, jog buvo daryta viskas, kad paštas 

pašalintų netobulumus ir pagerintų laikraščio pristaty
mą. Buvo tartasi su Chicagos pašto atstovu, išdėstant 
jam susidariusią rimtą padėtį bei parodant skaitytojų bei 
platintojų nusiskundimo laiškus. Bet' tai jokių teigiamų 
rezultatų nedavė.

Pareiškime išdėstoma, kaip laikraščio leidykla sten
giasi viską punktualiai atlikti, griežtai prisilaikydama 
pašto taisyklių ir potvarkių: laikraštis, pagal visas rei
kalaujamas taisykles, yra sudedamas Į maišus ir laiku 
pristatomas Į paštą. O kad iš centralinio pašto laikraštis 
nepristatomas laiku skaitytojams, tai dėlei to tenka kal
tinti pašto netvarkingumą ir apsileidimą arba geros va
lios stoka iš tarnautojų pusės.

ALi.
tarpe yra koks 1

PETER PAUL FUNK,
97 mėty, pirmasis Social Security pensininkas.

Photo Sun-Times

Prieš 35 metus, tai yra 1935 
metais Jungtinių Amerikos Val
stybių Kongresas išleido patį pir
mąjį įstatymą seno amžiaus su
laukusiems žmonėms gauti šio
kią tokią nuolatinę pašalpą.

SI

Social Security per metų eilę 
įmokėję plius dar 3 nuošimčius 
procentų (interesų).

Social Security Act 1939 me
tais buvo papildytas ir 1940 me
tų pradžioje jau 22,000 ameri-

nesines ‘‘pensijas”, o metų gale 
pensijas gavo jau 222,488.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS 
atsišaukimas j lietuviškąją visuomenę

Tas įstatymas buvo pavadintas 
Social Security Act. Iki to lai
ko asmenys, sulaukę 65 metų 
amžiaus, gaudavo jiems išmo
kamus tuos pinigus, kuriuos jie 
patys ir jų darbdaviai būdavo į

Dabartinis pašto patarnavimas, sako “Ameryka - 
yra tikrai baiaganinis, atseit, betvarkiškas laikraš- 

Į čiams jis yra žalingas, nes dėlei to jie skaudžiai nukenčia.
Savo pareiškimo pabaigoje "Ameryka - Echo” pažy

mi, jog ir kiti lenku laikraščiai yra panašioje padėtyje. 
Faktiškai tokioje padėtyje yra gal daugumas laikraščių. 
Siūloma tą pareiškimą siųsti pašto Įstaigoms ir Kongreso 
nariams. Girdi, tegul visi žino, kad pašto Įstaigos yra 
užuovėja nenormalaus balagano, išlaikomo mokesčių mo
kėtojų pinigais ir tinkamai neatliekančio savo pareigų. 
I skaitytojus kreipiamasi, kad suprastų esamą padėtį ir 
jie raginami kreiptis Į savo paštų Įstaigas ir ten užpildyti 
specialius skundų lakštus ryšium su -negavimu laiku laik
raščių. Esą, gal tuo būdu bus paveikta pašto biurokrati
ja ir laikraščių pristatymas pagerės.

Toki pareiškimą, toki nusiskundimą, kokį padarė 
"Ameryka - Echo”, galėtų padaryti beveik kiekvienas 
laikraštis, o ypač mažesnieji laikraščiai, kuriems pašto 

, baiaganinis patarnavimas nepaprastai kenkia. Tuo ne
tvarkingu patarnavimu laikraščiai yra susirūpinę, ir vi
sais būdais stengiasi paveikti paštą, kad jis savo patar
navimą pagerintų. Iki šiol tos pastangos, galima sakyti, 
buvo bergždžios. Ir kol paštas bus tvarkomas, kaip jis 
yra tvarkomas dabar, tai labai sunku tikėtis kokių di
desnių pagerinimų jo patarnavime. Tačiau, yra vilties, 
jog netolimoje ateityje pašto sistema bus iš pagrindų re
formuota. Tokį reformavimą siūlo prezidentas Nixonas 
ir generalinis pašto viršininkas.

Kokios reformos siūlomos ir kaip numatoma paštas 
pertvarkyti, apie tai pakalbėsime kitą kartą.

I vusio pensininkų skaičiaus dar 
visoj Amerikoj gyvų yra 410; 

Į iš to skaičiaus dar devyni gyve
na Chicagos srityje. Būtų labai 
Įdomu išgirsti, ar tame skai
čiuje yra koks tautietis lietuvis, 
o kol toks atsiras, čia pateikia
mas trumpas gyvenimo bėgis 
vieno lenko, gyvenusio ir dirbu
sio tose pačiose vietose ir pana
šiose sąlygose, kokiose dirbo ir 
vargo mūsų pačių ateiviai, vadi
namos senosios gentkartės lie
tuviai.

Tas asmua šiandien vadinasi 
Peter Paul Funk. Praeitą an
tradienį, vasario 3d. jis sulaukė 
97 metų amžiaus ir pagal So
cial Cecurity dabar gauna $88.40 
mėnesinės pensijos.

Peter Paul Funk, kurs šian
dien vargiai pats savo senąja 
pavardę beatsimena, lygiai prieš 
30 metų, būtent, 1940 metų va
sario 3 dieną jau; buvo 67 me
tų amžiaus ir gavo patį pirmąjį 
Socialinės Apsaugos čekį lygiai 
$15. Gavo tiesiai iš Jungtinių 
Valstybių valdžios.

šiandien penkiolika dolerių 
tik nusišypsoti, bet prieš 30 
metų geras kiaulienos bryzas 
(pork chop) kaštavo 17 centų ir 
dvi salotų galvos tik 9 centai!

Kaip Funk patapo 
pensininku

Dar 1940 metų sausio 2 dieną 
Paulius Petras Funkas perskai
tė Chicagos laikraščio “Times” 
editorialą, kuriame buvo para
šyta, kad “1940-i lyginant su 
1939 metais prasideda su dide
liais pagerinimais. Tai žymiai 
pagerintų ir padidintų benefitų 
(išmokėjimų) dėka einant So
cial Security aktu”.

Funkas buvo jau 1937 metais 
įsirašęs į laukiamą valdžios so
cialinės apsaugos programą, bet 
pats mažai tam tetikėjo. Jis 
buvo gimęs 1872 metų gruodžio 
18 d. kažkur Lenkijoje ir būda
mas 21 metų amžiaus, tai yra 
1893 metais atvyko Į Ameriką 
ir, žinoma, Į Chicagą, ir, aišku, 
Į stok j ardų rajoną darbo ieško
tis. Lenkijoje buvęs kalvis, bet 
čia savo “profesijoje” darbo 
gauti buvo veik neįmanoma. 
Nors arklių mieste daug buvo, 
bet ir jiems pakaustyti kalvių 
daug buvo. Pagaliau jis gavo 
darbą didžiulėje kalvėje prie 35 
Street ir Ashland Avenue, bet 
reikėjo dirbti “ant pysvorko”,

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS Sr. tNAUJOKYSTĖS DIENOSs
Taip atsidėję tai kelionei ruošdavomės, j 

tiek apsikarstydavome visokiomis karei- Į 
viškomis reikmenėmis ir išeidami taip gra
žiai ties kuopos durimis išsirikiuodavome, 
kad naujokų fotografas šaparas neiškęs
davo neįamžinęs į fotografijos atvirutę ši
tos mūsų iškylos.

Kuopų viršilos palydėdavo, ir mes pa
traukdavome skersai kareivinių rajoną ir 
pranykdavome jo kampe. Tada prasidė
davo ėjimas per jau minėtas Šančių gatve
les, kol atsidurdavome ant Nemuno. Sker- ♦ 
sai Nemuną taikydavome į Jiesios žiotis. Iš
lodavome pro tilto apačią ir įeidavome į 
jos vingius. Nepaprastai gražiais skardžiais 
besigėrėdami ir ledu bešliūkštinėdami, 
nuvingiuodavome Jiesios vaga i pačią šau
dyklą. Dešinėje kažkur prabildėdavo trau
kinys. šiaip, jokio kito šventą skardžių 
tylą drumsčiančio balso. Primindavo man 
Jiesia gimtinės Babrungą.

šaudykloje praleisdavome ištisą pus
dieni. šaudydavo keturi kareiviai iš karto, 
po keturis šūvius iš eilės. Savo dalį sušau
dyti ilgai nereikėdavo trukti, tad, jeigu 
nepaskirdavo i kokią tarnybą, visas laikas 
paskui būdavo laisvas. Dauboje, netoli 
kalniau stovinčio namo be langu, susikur- 
davome ugnį ir žiemodavome ją apstoję, 
šautuvus bevalydami ir besikalbėdami. 
Prie ugnies su mumis visuomet stovėdavo

susitraukęs, duobėtu veidu sanitarijos pus
karininkis Bosas.

Kai paskirdavo prie taikinių, reikėda
vo pasidrožti daug pagaikščių ir užkaišioti 
kulkų padarytas skylutes. Arba reikėdavo 
pakelti ir nuleisti raudoną pavojaus vėlia
vėlę. šaudantieji būdovo vienoje pusėje 
Jiesios, o mes antroj. Kai jie ten sutrimi
tuodavo, mes tą raudoną vėliavėlę iškel
davome, o patys susiblokšdavome į pa
kriauše, tam reikalui iš žemių supiltą, kad 
belėkdamos kulkos, nepradurtų kuriam 
pakaušio. Toje robinzoniškoje pakriaušė
je begulėdami, kol šešiolika kulkų virš 
mūsų galvų prašvilpdavo, prisikaitydavo- 
me visokiausių parašų, kurių pilnos buvo 
tos pakriaušės medinės dalys. Labiausiai 
man patiko šis: “Ir aš esu čia gulėjęs — 
data”. Perskaitęs pagalvojau, kad kurią 
dieną ir aš galėsiu apie save šitaip sakyti, 
kad esu ten gulėjęs, bet niekuomet daugiau 
nebeteks tos pakriaušės matyti.

Toje pačioje pakriaušėje buvo telefo
nas, kuriuo vienas iš grandinių pas šau
dančiuosius stovinčiam karininkui Sirvy
dui pranešdavo šaudymų rezultatus.

Pirmąjį sykį šaudėme gulom, antrąjį 
stačiom iš apkasų. Kai gultis reikėjo, kuo
pos ūkvedis padengė divonus, šautuvams 
pasidėti davė pagalviukus. Atsigulęs tik 
pilk. Pirmus tris šūvius išleidau gerai, tik 
šautuvas gerokai sutrenkdavo petį, bet 
prie ketvirtojo —r stop. Paspaudžiau gai
duką ir ... tik — pikš. Pagal statuto rei
kalavimus, šautuvą nutaikęs laukiau kol 
išsišaus, bet šūvio taip ir nebesulaukiau. 
Atraportavau karininkui, kad mano neskė-

į lė. Karininkas liepė atidaryti spyną. Ati- į 
daręs žiūriu — gi kulkos nebėra, ir iš tūte
lės rūksta dūmai. Kas čia būtu? Ar aš sa
vo šūvio nebegirdėjau? Karininkas juokėsi 
iš manes. Tik vėliau pamatėme, kad šau
tuvo vamzdis kažkuo užsikimšęs, šovinys 
buvęs be parako, ir kulka, tik kapsulės 
jėgos testuiniama, pasilikusi vamzdyje. 
Nelaimei, nebuvome atsivežę šampalo, tad 
aš turėjau šauti iš svetimo (Kaziliūno) šau
tuvo, iš kurio pataildau į orą.

Bendrai, iš abiejų šaudymų mano šau
dymo rezultatai buvo blogi. Kurie sušaudė 
gerai, gavo papirosų, kurie tik sąlygas iš
pildė, nieko negavo. Aš nė sąlygų neišpil
džiau.

Iš šaudyklos pareidavome apie pavakarę. 
Tą pavakarę nebeturėdavome jokių užsiė
mimų ar pamokų, tik šautuvus gerai išva
lydavome. Per dieną buvę šaltyje jausda
vomės pavargę.

Kūčių dieną nebegavome mėsos ir svie
sto. Pietums išvirė grybų sriubos ir davė 
kiekvienam po pusantros silkės. Vakare 
buvo tokia puota, kokios iki tol dar nebu
vau matęs.

Iškilmingą Kūčių vakarienę valgėme ne 
valgykloje, kaip paprastai, bet kareivinė
se, kuriose gyvenome ir miegojome. Iš vie
no kambario (kazimato) išneštos buvo 
visos lovos, prinešta dvi eilės stalų ir rei
kiamas kiekis suolų visiems bataliono nau
jokams ir Radijo kuopai susėsti. Kampe 
stovėjo graži, žibanti Kalėdų eglutė. Sie
noje buvo įtaisytas garsiakalbis. Visas 
kambarys buvo išpuoštas vėliavėlėmis. Taip

Brangūs Tautiečiai,
Šiais metais minime 52 metus nuo Lietuvos Nepriklauso- 

į įnybės paskelbimo ir laisvos valstybės atkūrimo. 1940 m. Sovie- 
į tinė Rusija, susitarusi su Hitlerine Vokietija, klasta ir milita- 
i cine jėga okupavo Lietuvą. Kai visame pasaulyje naikinamas 
I kolonializmas, kuriamos ir pripažįstamos naujos valstybės, gi 
j imperialistinė Sovietinė Rusija tebelaiko pavergusi daugelį 
Itautų.

Kovai už išlaisvinimą okupuotos Lietuvos lietuviams gali
mybės labai ribotos, bet jie daro visa kas esamomis sąlygomis 

i Įmanoma. Todėl mūsų, esančių laisvajame pasaulyje lietuvių, 
šventa pareiga visomis išgalėmis remti jų laisvės atgavimo ir 
suvereninės valstybės atstatymo pastangas, gausesnėm kaip iki 
šiol piniginėmis aukomis remti esančias laisvinimo institucijas. 
Nenustokime vilties ir ryžto tęsti kovą iki Gedimino kalne su
plevėsuos mūsų trispalvė ir Karo muziejaus bokšte suskambės 
laisvės varpas.

Amerikos Lietuvių Taryba Detroite įvykusiame seime ir 
savo metiniame_suvažiavime Chicagoje apsvarstė planus ir pri
ėmė nutarimus plėsti ir gyvinti savo veiklą ypatingai informa
cinėje plotmėje laisvojo pasaulio tautų tarpe, nušviečiant da
bartinę Lietuvos būklę ir jau 30 m. tebesitęsiančią sovietinę 
okupaciją. Panašius nutarimus priėmė ir Vliko seimas New 
York’e, šiam darbui numatyta įsteigti lietuvių pastovų infor
macijos centrą, plėsti svetimomis kalbomis Eltos leidžiamus 
biuletenius ir radijo transliacijas į pavergtą kraštą.

Vasario 16 d. minėjimas įvyks š. m. vasario 15 d. 2 vai. p. p. 
Marijos Aukštesniosios mokyklos salėje (6701 So. California 
Ave.). Tautiečiai, savo gausiu dalyvavimu minėjime pademon
struokime vieningumą ir ryžtą, o savo piniginėmis aukomis 
paremkime Lietuvos išlaisvinimo kovą.

Organizacijos ir asmenys pinigines aukas prašomi siųsti 
Chicagos Lietuvių Tarybos iždininkui Vladui šoliūnui, 3549 
W. 57th Str., Chicago, Ill., 60629, arba Įteikti minėjimo metu 
salėje.

Tik vieningomis pastangomis atgausime Tėvynei laisvę.
Chicagos Lietuvių Taryba

prakaituojant iki 140 laipsnių 
karštyje.

Pagaliau užėjo didžioji de
presija, kurioje velniop nuėjo 
visos jo $5000 santaupos, kai 
užsidarė bankas, kuriame jis 
buvo savo ilgų metų santaupas 
pasidėjęs.

Kaip buvo prieš 50 metų?
Funko darbo metai, kad ir 

karšti ir darbas sunkus, o va
landos ilgos, toje didžiojoje 
kalvėje buvę beveik patys “lai
mingieji”. Iki tol buvę blogiau. 
Kaip po to buvo, nebeaišku, tik 
aišku, viena, kad jo kalvę nu
pirko “kramtomos gumos” 
(Wrighley) kompanija ir jis 
vėl išėjo darbo ieškotis. Žy
mioji tranzito ir transporto da
lis tebebuvo atliekama arkliais, 
kuriems prie kojų būdavo pri
kabinti skambalai, kurie ark
liui einant žvangėdavo “džing, 
džing, džing, džing”. Net Wrig
ley firma savo kramtomos gu

mas išvežiodavo po krautuves 
arkliais.

Darbo beieškodamas Petras, 
Povilas pėsčiomis iš Chicagos 
Bridgeporto net į Joliet buvęs 
nuėjęs... Pagaliau arklius pra
dėjo pakeisti , automobiliai ir 
kalves pamažu pakeitė gazoli
no stotys.

Socialinės Apsaugos pensijos 
metai iš metų didėjo. Būdamas 
pilnu pensininku pradžioje su 
$15 išmokėjimu kiekvieną mė
nesi, Funkas 1957 metais iš 
santaupų net savo gimtinę Len
kiją aplankė.

Šiandien yra vienas iš bene 
22 milijomj amerikiečių pensi
ninkų — Amerikoje išgyvenęs 
67 metus. Jau vra sulaukės 97 
metų amžiaus. Gauna po $88.40 
mėnesinės pensijos, o nuo atei
nančio balandžio gausiąs po 
$101.70. Taigi, pensija pakilo 
keleriopai, bet ir “porkčapąs” 
pakilo daugiau nei keleriopai.

viską radome susirinkę vakarieniauti.
Keli kareiviai prakaituodami nešė iš 

virtuvės patiekalą po patiekalo. Kas ten 
juos visus beatsimins ir besuminės. Vieną 
atnešė skanų, kitą dar skanesni, čia vos 
liežuvio nenurydamas suvalgei kokias pu
peles, o ten, žiūrėk, jau Įneša dar kokią 
sriubą. Jau nuo vieno tik ragavimo sotūs 
buvome, o valgiai vis dar nesibaigė. Karei
viškiems pilvams tokios vaišės buvo nau
jiena, todėl daug kas tą vakarą susirgo.

..Kambario gale pas eglutę buvo nedide
lis stalas karininkams. Pirmas atėjo kuo
pos vadas. Iškilmingai ji priėmėme. Pas
kui atėjo dar didesnis svečias — bataliono 
vadas. Nebebuvo jie tą vakarą tokie bai
sūs. Sveikindamas mus bataliono vadas 
sugebėjo užgauti patį jautriausi mūsų sie
los kampeli, primindamas namiškius, ku
rie irgi gal sėdi prie Kūčių stalo ir galvoją 
apie mus kareivius.

Neilgai pas mus viešėjęs išėjo bataliono 
vadas. Į kitas kuopas išėjo. Po valandėlės 
atsisveikino ir kuopos vadas. Sakėsi einąs 
į savo šeimą Kūčių šventės užbaigti. Pali
kome vieni kareiviai su puskarininkiais. 
Tuojau būrininkas špokavičius paskelbė 
amnestiją: dovanojus bausmes visiems. 
Tik tada supratau, kodėl jis prieš Kalėdas 
taip be saiko baudė. Norėjo žmogus, kad 
būtų kas jo amnestija pasinaudojąs. Kor- 
niakui pasiūlius, sušukome tokiam “ge
ram” savo būrininkui “valio”.

Kalėdii rytą nebebuvo patikrinimo. Tuo 
pačiu nebebuvo nė bausmių, nes nebūdavo 
juk ryto, kad laike patikrinimo nebūtų 
buvęs kas nors nubaustas. Tik atsibudęs ir

dar lovoje tebegulėdamas supratau, kad 
■ visa kareivinių tvarka yra kalėdine virtusi, 
arba teisingiau pasakius, visai pranykusi. 
Skambutis, kuris kiekvieną rytą mus dar 
tebemiegantiems kareivišką drausmę pri
mindavo, tą rytą tylėjo. Kėlė kuomet kas 
.norėjo. Nebesišvaistė tą dieną po kareivi
nes nė baimę kelią puskarininkiai. Iš vis
ko buvo matyti viršininkų noras sudaryti 
mums švenčių nuotaiką.

O mėsos tą dieną buvo iki valiai. Per 
pietus buvo net savos rūšies karas kilęs. 
Mėsos porcijos kaip kokios granatos lakstė 
iš vieno kampo i kitą. Kiaulieną dar šiaip 
taip suvalgėme, bet jautienos pilni paša
liai primėtyti buvo.

Vakare puskarininkis Tripanas susiri
kiavęs nuvedė mus į pienierių kiną.

«-
Skyrius kariuomenėje buvo tarytum at

skira šeima žmonių, kurie netoli vienas ki
to miegojo, bendrai iš vieno bako valgė ir 
visuomet draugėje gyveno. į tokią privers
tinę šeimą buvome suplauti iš visų Lietu
vos kampų. Laikui bėgant labai pažįstami 
ir artimi vienas kitam pasidarėme.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
D i e n rast i
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• >*oemx Amerikos
i Klubo mėnesinis narių
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

susiricjus. \ i<iuriiiiuosc
e tebevyksta žydų su
> peštynės, jau nenaujas

sc namuose, 3/20 W. Gretnwaj 
Rd., Phoenix, Ariz. 85023, ku
riame dalyvavo 74 nariai ir 25 
svečiai.

PHOTt 
I lai hah*a nnntr

studiją.
fotografai. M 

vestuvinius
pav 

mečiu’ 
) ir jx>Iiti-jpo visą kraštą? Per daug lais-lliucijos ir naminiai karai, gali 
lemas.Seve-j vės, lepus gyvenimas privedė padaryti mums įtakos? Išva- 

šis dešimtine-į prie liūdnų pasėkų? šis klau-lda tokia, kad ekonomiškai 
vo audringiausias Ameri-lsimas lieka neatsakytas. Vei-I silpnos respublikos jokios įtak- 

kiausiai jaunimas sieks kito- kos mums nepadarys.
kios laisvės, negu ją turi. Jie šis dešimtmetis pas mus pa
nori anarchistinės, chaosinės Isibaigė liūdnai. 1970-ji metai 
laisvės. Mes visi šiame krašte 

Amerikai esame laisvi, pilna to žodžio
prasme. Mes turime ir kitų pro
blemų — oro, vandens užterši
mai, kriminalas su kuriuo ten
ka ryžtingai kovoti, kai tuo pa
čiu kartu “revoliucionieriai’ 
bando sugriauti krašto santvar
ką. šitie faktai yra šio dešimt
mečio Amerikos tipiškas pa
veikslas. Jaunimą galima pa
lyginti su nacių brutališkais 
veiksmais, kaip jis save repre
zentuoja savo veiksmais.

Antroje savo pokalbio daly
je korespondentai palietė tarp
tautinę politiką bei ekonominę 
būklę. Esą, pasaulis glūdi bran
duolinės jėgos baimės šešėly, 
kuriam pašalinti nėra tikro bū
do. Kelia visiems baimę bran
duolinis karas. Politinio netik
rumo, nepasitikėjimo padėtis 
yra nevykusi buvusio II karo 
pabaiga, apie kurią niekas ne
drįsta kalbėti.

Šio forumo išvada gali būti 
tokia, kad dabar mažesnė 
įtampa su Sovietų Rusija, ne-

vo iškeltas klausimas:

yver

j tis i 
kos istorijoje — riaušės, rasi
nis nesutarimas bei užsispyri
mas, kriminalas, moralinis 
nuosmukis. Pati valdžia neži
nanti, ką daryti. / 
gresia pavojus iš visų pusių vi
duje. Nekontroliuojama in
fliacija, Vietnamo karas, kon
fliktas su komunizmu. Gauna
si įspūdis, kad Vietnamizacija 
dar labiau apsunkina namų 
ūkį — ėda piliečių mokesčius, 
erzina jaunimą. Jaunimas pa
sidarė lyg sprogstamoji me- 

įdžiaga. Studentai ir mišrus pa- 
Į laidas jaunimas vartoja nar
kotikus, neigia visa tai, kas 

į valstybės ir visuomeniniame 
Pinnad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, gyvenime yra būtina, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, trečJ 

ir sestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
v optometristas

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

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

šeštad. 10—2 vai.

DR. S. BIE21S
T*l«f.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Socialinis pasikeitimas vyks
ta ne vien tik čia, bet ir Euro
poje, tariamai remiantis socia
liniais ir politiniais faktais. 
Kartu su technologija atėjo per
versmo, persiorientavimo lai
kas, t. y. švietimo, politikos, 
žmonių rasių teisių sulygini- 

‘ —77“---- - mas, žodžiu, didžioji revoliu-
nD W Ei'Ukf73 c’ja- šitos revoliucijos siekia
DR. W. M. EISIN - EISINAS reformų, bet ir tų pačių revo- 

AKUŠERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

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

siliepia, skambinti MI 3-0001.

perima infliaciją, kuri reiškia 
didelį pavojų kraštui. Pasilie
ka ir visos kitos bėdos tos pa
čios. Bet nesimato giedrios 
ateities, yra bloga, kad politi
niai nesutarimai tarp partijų 
tebeegzistuoja.

Europa domisi Amerikos 
ekonominiais dalykais. Tai 
daug priklauso nuo Amerikos 
politikos. Jeigu Wall Street nu
sičiaudėtų, tai Londonas gau
tų didelę slogą.

Prisiminta ir žmonių popu
liacijos eksplozija, kuri taip pat 
kelia ir Amerikai susirūpini
mą. Atsilikę kraštai ypatingai 
produktingi žmonių prieaug
liu.

Pabaigoje pasisakyta, 
mūsų priešas viduje, 
patys. Tai reikšmingi 
tiems, kurie bando 
laisvojo demokratinio 
santvarką.

Dar pridurta: Ar Nixonas 
sugebės išlaikyti žmonių pasi
tikėjimą? J/. Si/eikis

jog 
tai mes 
žodžiai 
griauti 
krašto

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
285G West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: P Respect 6-5084

Gražiai palaidojome Simoną Parednį

Susirinkimą pradėjo klubo 
valdybos pirmininkas A. Igno
tas kalbėdamas angliškai. Iždi
ninkas šaulys pranešimą per
skaitė angliškai ir lietuviškai. 
Kiti valdybos nariai ir klubo tar
nautojai, vieni pranešė tik ang
liškai, kiti — tik lietuviškai.

Svarbiausiu klausimu buvo, 
turimų namų patobulinimas. 
Norima bufetą atskirti nuo sa
lės, pastatant prie namo prie
statą; ties scena šonus pertvar
kyti, kad būtų vieta raštinei, 
knygynui ir kitiems kultūri
niams reikalams. Išdiskutavus 
šį klausimą, balsuojant tik 6 pa
sisakė prieš.

Vasario 16 minėjimas įvyk- 
siąs 11.15 (sekm.). Nariai turė
sią susirinkti iš ryto klube. Iš 
čia vykstama į gubernatūrą iš
kelti lietuvišką vėliavą ir po to 
— pamaldoms, kovose žuvusius 
pagerbti. Vėl grįžtama į klu
bą pietų ir atlikti oficialiąją mi
nėjimo programą.

Bus renkamos aukos lietuviš
kiems reikalams. Kas kam no
rės galės aukoti ir tas bus pa
žymėta aukų lapuose.

Iš Čikagos apylinkės sve- 
čiuosna atvykęs dr. Prielgaus- 
kas klubo kultūriniams reika
lams (ypač knygynui), aukojo 
$100 ir buv. čikagietis W. Liu
bartas — $150. B. P-gis

AL’S CANDID PHOTO’S
2719 West 43rd Street 

Chicago, Illinois 
927-6288

Call and ask for EDIE BURBULIS

mm

BEVERLY HILLS GĖLIN
GFJ.ES visoms progc 
2443 WEST 63rd STRE 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I i / 2533
th Telef.:

W. 71 st Street
GRoovehill 6-2345-6

1410 So.
Telef.:

50th Avė., Cicero
TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

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

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

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue 
Chicago, ill. 60618 Tel. 5254)952 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumy.

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place

Leidimai — Pilna -apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R Ė N A S
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

19" TV SU STALELIU

TIK 513995

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

Simonas Parednis btivo se
nosios kartos lietuvis. Ameri
koje jis išgyveno 65 metus. Per 
paskutinius dvejus metus buvo 
ligos kamuojamas. Išvežtas į 
Community ligoninę, sausio 29 
dieną jis ten mirė. Vasario 3 
diena iš Petkaus Funeral Ho
me buvo išlydėtas Į Lietuvių 
Tautines kapines.

Antradienį į laidotuves susi
rinko daug velionies giminių, 
draugų ir pažįstamų. Buvo ne
mažai vainikų nuo artimųjų, 
draugu ir organizacijų, kur
ioms velionis priklausė. O jis 
priklausė SLA 260 kuopai, Mar
quette Parko namų savininkų 

ir kelioms kitoms.
Laidotuvių apeigos prasidė- 
10 vai. ryto. Hermann Voss 

vargonėliais pagrojo liūdną 
melodiją ir pasakė gražią kal
bą, apibūdindamas velionio
gyvenimą bei mirties reikšmę. 
Direktorius Petkus, Jr, tarė 
keletą žodžių ir paprašė visus 
susirinkusius praeiti pro kars
tą, tariant paskutinį sudiev. 
Paskutinieji atsisveikino gimi
nės. Liūdnas momentas buvo, 
kai su velioniu atsisveikino, 
garsiai verkdamos, jo žmona 
Rozalija ir sesutė Justina.

Pagaliau pajudėjo karstne- 
-šiai. Velionio Simono palaikai,DR. LEONAS SE1BUTIS

INKSTŲ, PCSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

OFISAS 2454 WEST 71st ST.
VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 

ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofiso telef.: 776-2880

Naujas rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
TeL 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

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

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

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

7159 So. MAPLEWOOD A’* 
CHICAGO, DLL. 6062C

kiLixj.ituwnBgwaaMeBaawTMf i him u a»j—

daugeliui automobilių lydint, 
buvo nuvežti į Lietuvių Tauti
nes kapines. Prie duobės cere
monijos buvo trumpos. Mat. 
buvo atsižvelgta į nepaprastai 
šaltą orą (temperatūra buvo 
nukritusi 6 laipsnius žemiau 
nulio). Direktorius Petkus pa
dėkojo šeimos vardu gėlių au
kotojams, karstnešiams ir vi
siems palydovams. Velionio 
žmonos vardu visi laidotuvių, 
dalyviai buvo užprašyti į Gold 
Coast-valgyklą.

Velionis Parednis buvo Nau
jienų skaitytojas nuo pat jų pa
sirodymo. Amerikon jis atvy- 
ok 1904 metais. Apsigyveno 
Springfield apylinkėje. Dirbo 
anglhj kasyklose iki 1935 m. 
Tais pat metais persikėlė i Chi- 
cagą ir visą laiką čia gy veno. 
Gyveno tvarkingai ir gana lai
mingai. Tik prieš keturis me
tus jo šeimą ištiko didelė nelai
mė: tragiškai žuvo vienatinis 
sūnus Vincas. Tai buvo tikrai 
skaudus smūgis.

Tegul bus lengva šios šalies 
žemelė mielam tautiečiui ir pa- 
rapijonui. Parapijonas

KIAUŠINIO KAINA
škotas restorane užsisako vie

ną kiaušini. Padavėjas klausia, 
kaip tą kiaušini paruošti.

— Ar paruošimas atsiliepia j 
kainą? — atsiklausia škotas.

— Tuomet prašau paruošti 
kiaušinį ant riekės pyrago su 
kumpiu.

APIE ŠKOTUS
Plaukiant laivu per Atlantą 

škotas keleivis apsirgęs jūrų li
ga klausia prancūzo jūrininko:

— Ką turiu daryti, kad ne- 
vemčiau ?

— Įsidėk tarp lūpų pensą! — 
paaiškino jūrininkas.

5KAII/K £ ATS IR PAJKAGIN?

KITUS SKAITYTI
"NAUJIENOS” ?

DARBO 2
DRAUGAS Ir

.VOGAUS 
u r ’

NAUJIENAS

Susirinkimų ir parengimu

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tol.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad.. 
ir penkt. 24 ir ^8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

| Every
fitter bit 

hurtsYOį

Brm

O

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST Hst STREET
Ofise telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

Litter doesn't throw 
itself away; litter 
doesn't just happen. 
People cause it-and 
only people can prevent 
it ’People' means you. 
Keep America Beautiful Astrooautai Fred Haise ir James Lowell Havajuose praktikuojasi su 

instrumentais ir aparatais, kurtuos jie su "Apollo 13" erdvėlaiviu
- gabens j Mėnulį.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpubBc 7-8601

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I

— Upytės Draugiško Klubo susirin
kimas įvyks vasario 6 d., penktadie
nį, 8 vai. vak. Vengeliauskienės salė
je, 4500 So. Talman Avė. Visi nariai . 
kviečiami susirinkime dalyvauti, nes į 
turime daug reikalų apsvarstyti. Po | 
susirinkimo įvyks narių draugiškas 
pobūvis su vaišėmis.

A. K., rašt.

—- Skautininkv-ip Ramovė rengia | 
metinį susirinkimą visoms ir visiems | 
Skautininkams vasario 8 diena Jauni-1 
mo Centre 3:30 vai. po pietų. ‘ Disku
sinė tema: Vasario 16 — Skirtingu 
amžių eigoje Prašome atvykti

Valdyba
—

— Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
svieta mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 8 diena 1:00 vai. 
Po pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. ‘Halsted St* Narės kviečiamos at
silankyti. Aptarsime draugijos rei
kalus, kurių yra daug. Po susirin
kimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

— Upytės klubo susirinkimas įvyks 
vasario 6 d. Vengeliauskienės salėje, 
4500 So. Talman Avė. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Nariai prašomi skaitlingai 
atsilankyti, šeštadienį, vasario 7 d., 
toje pat svetainėje bus šokių ir bly
nų vakaras. Svečius linksmins muzi
ka. Upytiečiai visus kviečia, visu lau- 
Jaa. K.

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS>
4605-07

4330-34

Gaidas GSRALSAS L DAIMID
Sa HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

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

I I

I

-
I 
|

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITES naujienose
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Lietuviu tautos genocido parodos ruošimo komitetas: pirm. J. Jasaitis, prof. A. Varnas, dail. Z. Kolba, 
J. Skorubskas, L. Prapuolenis/J; Berta ius ir (trūksta nuotraukoje, A. Valėnas.

Foto V. Noreikos

5RB

P WANTED — F EMALI 
Darbininkių Reikia

HELP WANTED — PtMALi
Darbininkiy Reikia

No age limit

Lietuvių tautos genocido parodos komiteto Xwa^X^doi«iųrrT^ 

AKTAS
Aukščiausiojo įdiegtas lietu

vių tautai laisvės ir jos tei
sė savarankiškai tvarkytis bu
vo užgniaužti begėdišku Stali
no — Hitlerio susitarimu. Ant
rasis Pasaulinis karas atnešė 
užtarnautą atpildą Hitleriui, 
tačiau bolševikiniai rusai tebe
sinaudoja to susitarimo grobiu 
iki siu dienu . c

dės prie Sovietinės Vergų Im
perijos sunaikinimo 
(ėvvnės išlaisvinimo.

bei mūsų

Komitetas
Taryboje

tas iliustruotas dail. Zitos So- 
deikienės spalvotais piešiniais. 
Išleista Morkūno spaustuvėje 
Chicagoje, tiražas 1,000 egzpl., 
80 puslapių, didelio 10x7 colių 
formato, stiprus Įrišimas, kieti 
viršeliai su aukso užrašais, kai
na S3.

Tai puiki antstalinė knyga, 
kuria yra kuo skaitytojui pasi
gėrėti ir pačiam autoriui pasidi- 

Koks knygos turinys,

OFFICE CASHIERS 'VVTTH NCR-2000 EXPERIENCE. 
PENLNGS IN VARIOUS DEPARTMENTS OF THE WORLD 

LARGEST HOTEL.
ull company benefits. We will be happy to discuss your 

employment opportunity.
PLEASE CALL 922-1400, Ext. 434

THE CONRAD HILTON HOTEL 
720 So. Michigan Avenue

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

NIGHT WATCHMEN
Reliable, steady emplounent.

5 P.M. TO 7 A. M.
Must bj able to bpeak and under

stand English.
MALKOV LUMBER CO.

1201 So CAMPBELL AVE.
Tel 733-7900

DEMAL TECHNICIANS 
Chrome department. All east waxer, 

assembler, welder, finishers and 
polishers. 

Top salary. 
RA t>-5228 

NOBILIUM PROCESSING CO. 
125 No WABASH AVE. 

CHICAGO, ILL.

CLERK TYPIST
“2” DIVERSIFIED 
POSITIONS OPEN.

Each requiring inteligence, maturity^’ 
accuracy and dependability.

Flexible hours gives time opportunity 
to mother of school-aged children re

turning to business.
Full time or short hours daily. 

Good potential.

Phone 236-8306

REGISTERED

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLNIA1S iSSlMOKfcJIMAlS

DEL VISŲ LNFORMACLJŲ, KREIPKITĖS |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

Dail. Zenono Kolbos inicia
tyva ir Sąjūdžio ‘‘Tapkime Lie
tuvos Laisvės Knygnešiais” pi
nigine parama pradėtas Lietu
viu Genocido Parodos ruoši
mas buvo sutrukdytas beveik 
dešimčiai metų. Tik 1967 me
tais kliūtis pašalinus ir suda
rius Parodai Ruošti Komitetą 
vėl prasidėjo tos parodos ruo
šimas. Komiteto darbu bei rū
pesčiu ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos pinigine parama 1969 
metų birželio mėnesį paroda 
buvo baigta.

Paroda paruošta anglų kalba. 
Jos tikslas yra parodyti laisva
jam pasauliui, o ypač ameri
koniškai visuomenei, lietuvių 
tautai bolševikinių rusų pada
rytas ir tebedaromas, dangaus 
keršto šaukiančias skriaudas. 
Pralietas nekaltųjų kraujas, 
ašaros bei kančios negali ir 
neturi nueiti užmarštin!

Mes tikime, kad okupanto 
nužudyti pavergto krašto žmo
nės savo mirusiųjų “kalba” pa
veiks laisvojo pasaulio sąžinę 
ir ne tik apsaugos jį nuo pana-Į 
šaus likimo, bet taip pat prisi-

Parodai ruošti
Amerikos Lietuvių 
matė natūralų ir nepailstanti 
šių tikslų vykdytoją, užtat, į 
ją buvo kreiptasi ir gauta fi
nansinės bei kitokios paramos, i džiuoti.
Mes tikime, kad Amerikos Lie- Į apie ką švaistas berašoū yra pir- 
tiiviu Tarvba vra autoritetingai masis klausimas.. Well, ši kar- 

parodą tinkamai tą tai pasakų knyga dideliems 
vaikams, su apetitu skaitoma

ir pajėgi šią 
pristatyti amerikiečiams bei ki
tiems, ją apsaugoti ir kuo pla- visų ir kiekvieno nuo didelio iki 
čiau panaudoti parodos ruošė- mažo ir atbulai be amžiaus ir ly- 
jų užsibrėžtiems tikslams. 
dėl šiuo aktu, 
Komiteto nariu,
tą Lietuvių Genocido Parodą, 
angliškai pavadintą “Know 
Yuor Enemy Communism” ir 

; išvardintą prie šio akto pridė
tame parodos inventoriaus są
raše, Dovanojame ir visam lai
kui perduodame pilnon nuosa
vybėn Amerikos Lietuviu Ta
rybai, kartu perleisdami visas 
mūsų teises į šią parodą.

To- ties skirtumo. Bet reikia pri- 
pasirašytu visu durti, čia švaistiškos pasakos, 

mūsų paruoš- kurias autorius savame motto 
tikrai nusako: “Dažnai pasaka 
panaši Į tikrovę, bet ir tikrovė 
neretai atrodo lyg pasaka”.

Knygoje telpa trys pasakos: 
1) Penki milžinai ir jų nuoty
kiai; 2) Gyvosios raidės, ir 3) 
Laimės žiedas.

Paruodai Palošti Komitetas 
tvirtina, kad jam nėra žinomi 
jokie parodos apsunkinimai, 
išskyrus tuos, kurie Amerikos 
Lietuvių Tarybos yra sutarti ir 
sudaryti. 1969 m. lapkričio mėn. 
11d. Genocido Parodos Per
ėmimo Aktu su dail. Zenonu 
Kolba dėl šios parodos medžia
gos panaudojimo.

Perskaitę plačiau pasikalbė
sime. jpr

I

go rengėjai. “Mes esame veikti 
pasiryžusi organizacija, siekian
ti pasikeitimų, o ne tik kal
banti”. i

Pagrindinis Kalbėtojas vasa
rio 13 d. bus Iowa senatorius 
Harold Hughes; jo kalbos tema 
“Politinis kontestas 1970 me
tams”.

Galima bus pirkti 
kitur geresnę anglį

Illinoj aus valst. gynėjas 
William Scott pareiškė, kad 
Illinojaus įstatymas, kuriuo vi
sos šios valstijos valstybinės ir 
municipalinės institucijos buvo 
įpareigotos pirkti tik Illinojaus 
anglį, yra priešingas konstitu
cijai. Jis buvo išleistas 1937 
metais, siekiant apsaugoti sa
viškius anglies kasyklų savi
ninkus nuo konkurencijos, bet 
Illinojaus anglis turi perdaug 
sieros, dėlto teršia orą. Pro
kuroro pareiškimas rodo, kad 
tas 1937 metų bilius nebegalius 
ir bus galima kitur pirkti ge
resne anglį ir pigiau.

An excellent opportunity with paid 
vacation, hospitalization, and other 

fine benefits.
Write, wire or call today

815 — 338-1700
WOODSTOCK RESIDENCE I

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

909 McHENRY AVĖ.

WOODSTOCK, ILL. 60698

WAITRESS
For pvt. club N.W. Side 

Lunches plus 2 or 3 eves, 
per week. Closed Monday.

Call TED at 
BE 5-0020

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL *4-2390

SECRETARY W.
SHORTHAND & 

DICTAPHONE EXP.
Regionąl sales office of major

publishing Co.
782-1400

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

BŪKIM KAIMYNAI!
10 KAMBARIŲ MŪRINIS. 2 vo

nios, 2 virtuvės, 2 mašinų mūro ga
ražas. Naujas gazu šildymas. Puoš
nūs priedai, gražesnis ir patogesnis 
už naujus namus. Arti visko. $28,900.

5^ kamb. 8 metų modemus mū
ras arti Bogan. Apie 40 p. sklypas, 

auto garažas. Greit susitarsite. 
$22,900.

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

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

7 KAMBARIU MŪRAS. 4 mieg Mo
derni virtuvė ir vonia, naujas šildy
mas gazu, sansas įrengtas ri^sys. mūro 
garažas. Arti 67 ir Rockwell. $21,800.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti. Marquete Parke.

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

OFFICE WORK — light typings — 
posting, etc. Small office of mfg. firm. 
Some light assembling work occasio

nally. Permanent position in 
VILLA PARK.

RLR MANUFACTURING CO.
325 W. STONE RD.,

Tel. 279-4770

APDRAUDŲ

--- gKKpenBsst 
hstssncs S AGENT

AGENTŪRAI
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

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

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

Parodai Ruošti Komiteto na
rių ir Altos atstovų pasirašytas 
parodos inventoriaus sąrašas 
yra šio akto priedas ir jo dalis.

Lietuvių Genocido Parodai 
Ruošti Komitetas:

Jonas Jasaitis
Jonas Bertašius
Zenonas Kolba

Leonas Prapuolenis
J noras S kovu bskas

Prof. Adomas Varnas
Andrius Valėnas

d.Čikaga. 1969 m. gruod. m. 31DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

-■    . .. ____ ."E?.-,’:.. . .   ..

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja- 
mu prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis. 

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Lauktas švaisto siurprizas
Juozas švaistas. ŠAUNUS 

PENKETUKAS. JAV LB Kul
tūros Fondo leidinys Nr. 38 (Lie
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30 žuvo per 1 mėnesi
Nuo šių metų pradžios iki 

praeito pirmadienio automobilių 
nelaimėse Cook apskrityje žuvo 
48 žmonės, iš to skaičiaus 30 
žmonių žuvo pačiame Chicagos 
mieste, kur be to 3,393 žmonės 
buvo sužeisti.

Nauja demokratų 
koalicija

Šio vasario 13, 14 ir 15 dieno
mis Sheraton viešbutyje Chica- 
goje įvyks pavadintas Naujos 
Politikos mitingas, kuriam lau
kiama atstovų iš 35 valstijų. 
Mitingą šaukia Naujoji Demo
kratų Koalicija. Tai būsiąs pir
mas toks mitingas po 1968 me
tų demokratų konvencijos.

Naujoje demokratų koalicijo
je jungia savo jėgas šalininkai 
trijų buvusių aspirantų į prezi
dentus — senatoriaus Eugene 
McCarthy (Minnesota), sen. Ro
bert Kennedy ir sen. George} 
McGovern (S. Dakota).

T R U M P A I

— Pagyvenusių lietuvių na
mų statybos, reikalais visų lie
tuvių pasitarimas įvyks Alvu- 
do kultūriniam šeštadienyje, 
vasario 7 d., 6 v. v. Marquette 
Parko parapijos salėje. Spal
votas pilno ilgumo filmas — 
baletas Spraktukas (Nutcrac
ker) . Pasirengsime sekančios 
dienos Alvudo Vaikų Teatro 
vaidinimui “Du Broliukai” 
Jaunimo Centre. Nuo 5 v. p. p. 
Užkanda ir vaikams filmai.

GENERAL
OFFICE CLERK

For accurate work in records section 
of developement office. Lite typing. 

Good salary — Lunch & fringes. 
8:30 — 4:30 P. M.

ST. IGNATIUS COLLEGE PREP. 
1076 W. ROOSEVELT

HA 1-5900. MR. FENWICK

ŠEIMA SKOKIE, ILL. 
is 6 drausmingų vaiku, kurių 2 ma
žamečiai, ieško ŠEIMININKAS, kol 
pasveiks motina. Virimas ir namų 
ruoša. Geras atlyginimas, privatus 
kambarys, laisvalaikis. Susikalbėti 
angliškai. Skambinti Dr. McDermott 
tel. OR 5-4385 į namus arba OR 5-4471. 

į kabinetą po 2 vai. dieną.

o Rimas Staniūnas, jaunas ir 
sumanus Chicagos Lietuviu Ta
rybos pirmininkas, turėjo pasi
tarimą su Mr. Bernard Robin
son, dėl detalizavimo senato
riaus Ralf T.’ Smith pranešimo, 
kuri senatorius mielai sutiko pa
daryti vasario 15 d. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje, minint 
mūsų nepriklausomybės šventę. 

“Mūsų i Mr. B. Robinson yra senatoriaus

DEPENDABLE WOMEN WANTED 
5 days week. Go. General housework. 
Steady. 4 children. 3 school age: 
14-10-7-4. Top salary for right person. 
Must speak some English. Excellent 

transportation. 
PARK RIDGE 

692-2854 after 6 P. M.
IKHIlKnniIOSiaB

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

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

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo
savybių pirkimas. - pardavimas. Be to 
šioie kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi piHetvhčs -m^ašv- 
mai, income tax ir įvairūs kiloki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
su rusiu namo apšildvmo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas

tikslas yra eiti toliau negu libe- R. T. Smith raštinės vedėjas, 
ralizmas", pasakė būsimo mitin- (Pr).

Filmų aktorė Ingrid Bergmann Formozoje susipažino garsiausią 
kinų filmų žvaigždę Li Li Hua.

CLERK TYPIST
immediate position available. Must 
be a high school graduate, type 45 
w/p.m., have an excellent telephone 
voice and neat appearance. Benefits 
include 3 weeVq nard vacation. Call 

733-5163

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
5 dienas savaitėje bendrai namu ruo
šai ir dvieju geru vaiku priežiūrai. 
Pastovus darbas. Privatus kambarys. 
Gera apvlinkė, prie oarko. Susikal
bėti angliškai. Dėl algos susitarsime. 
Tel. 472-2566 nuo 6 iki 10 vai. vak., 

savaitgaliais visą dieną.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

^ 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).

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimai ir Taisymas 

2644 WEST 69th STREET 
TaU R E public 7-1941

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

Tel.: VI 7-3447

TERRA
Brangenybei, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
»__-—----------------------
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ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

I LIETUVA
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

A. ABALL ROOFING
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
I-A 1-6047 arba RO 2-8778 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

A. A L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

DAŽYMAS
•’igiai dažau kambarius, valau 

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




