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JŪREIVIS BUVĘS SIMAS KUDII
Ryt visi dalyvaukime demonstracijoje

ČIKAGA. — Lietuvio jūreivio vardas nuo pat nelemto įvykic 
buvo skelbiamas “Simas”, tačiau dėl pavardės buvo neaiškumų 
Vieni vadino jį Gružė, kiti Grūzde ar net Gruzdys. Vakar dienoj 
"New York Times” dienraščio vėliausia laida paskelbė žinia iš 
Washington©, kur valstybės departamente patirta, kad sovietam: 
išduotas jūrininkas buvęs Simas (Simonas) Kudirka, tarp 35-4( 
metų amžiaus. Neįtikėtina, kad astuonias valandas išlaikę sve
timą jūreivį savo laive, “Vigilant” laivo karininkai, gavę, kaij 
pranešama, jo dokumentus, pasą ir net žmonos fotografijas, nepa 
sirūpino sužinoti jo pavardės.

Lietuvių demonstracijos

Cleveland© Altas paskleidė ko
lonijoje 400 lapelių su patari
mais,' kam ir kur lietuviai turėtų 
rašyti protesto laiškus. Kreipta
si į 40 kongreso narių prašant 
reikalauti viešo apklausinėjimo 
lietuvio atidavimo reikalu. Ruo
šiamas memorandumas visiems 
kongreso nariams. Cleveland© 
kolonijos akcijai vadovauja A. 
Pautienis.

Los Angeles lietuvių posėdį su
šaukė skautai akademikai, kurie 
vadovauja visai protesto akci
jai. Pirmininkauja Uogintas 
Kubilius. Los Angeles mieste, 
prie Federalinių Rūmų nuo ant
radienio be pertraukos vyksta 
demonstracija, šį šeštadienį ji 
baigiama masiniu žygiu iš Per- 
sing aikštės.

Batuno informacijų centras 
skelbia New Yorke, kad vienas 
iš rusų, kurie pasigavę ir su
mušę išsivežė Simą Kudirka, 
buvo sovietų laivynp viršinĮnko 
pavaduotojas Tvan Būrai. Jis

šeši autobusai pradės kelionę iš 
Gimimo parapijos bažnyčios kie
mo, 69 ir Washtenau gatvių 
8:45 ryto. Jie sustos prie Cali- 
fornijos ir 55, prie Californijoj 
ir 44, prie Califomijos ir Archer, 
paskui vyks į miesto centrą.

Kiti 6 autobusai irgi pradės 
kelionę nuo Marquette Parke 
bažnyčios, 8:45 vai. ryto. Jie 
sustos prie Jaunimo Centro, prie 
Archer ir Western, prie 23-čios. 
ir Western ir vyks Į miesto cent
rą.

Du autobusai pradės kelionę 
9 vai. ryto nuo šv. Kryžiaus par. 
bažnyčios. Jie sustos prie 32 ir 
Halsted, prie 18-tos ir Halsted 
ir vyks į miesto centrą.

Du autobusai pradės kelionę 
prie šv. Antano par. bažnyčios 
Cicero 8:45 vaL ir vyks į centrą.

Ti-e autobusai, kurie nuveš kė
lei vius, juos ir parveš, sustoda
mi tose pačiose vietose. Kaina į 
abu galus 1 dol. Iš anksto bilie
tai neplatinamu

Amerikos Lietuvių Taryba

JAV raKrančių bargybos vadovybei atidavus lietuvį jureivj Simų Gruzdę sovietų jūrų policijai, 
lapkričio 25 d. Cleveland© lietuviai pareiškė protestą prieš tokį žiaurų elgesį ir veikiančių įstaty

mų laužymą. Paveiksle matome jaunimą, protestuojantį ties Pakrančių Sargybos centru.

puvau uoloj as ivan rvurai. ujk , x .. ,
lakstė po
noje karinėje uniformoje.

Lietuvių draugai dirba

New Yorke lietuvių demons
tracijos įvyko praėjusį šešt, 
lapkričio 28 d. Latvių Spaudos 
Sąjunga savo 25 mėtų sukak
ties proga New Yorke kreipėsi 
į “Voice of America”, reikalau
dama paskelbti, kad Amerika 
toliau duoda politinę globą tiems, 
kurie’'Jos siekia.

Kongreso narys Hasting Keith 
(Mass.) kreipėsi į Prekybos Lai
vyno komitetą ragindamas iš
aiškinti visą įvykį; Illinois 4-to 
distrikto atstovas kongrese Ed
ward J. Derwinski savo rašte 
prezidentui Nixonui ragina pa
tvirtinti egzilės teisių davimą 
Amerikoje. Jis nurodo, kad šis 
inidentas duoda Sovietų Sąjun
gai didelį propagandinį ginklą. 
Todėl reikia išaiškinti tikruosius 
prasižengėlius ir prieš juos imtis 
priemonių, kad panašūs įvykiai 
nepasikartotų.

Demonstracija Čikagoje
Čikagoje protesto demonstra

cija prasideda šeštadienį, gruo
džio 5 d., lygiai 10 vai. ryto, Ci
vic Opera Plaza (Dearborn ir 
Washington gatvių sankryža, 
prie Picasso paminklo).

Alto pirmininkas kun. A. Sta- 
šys Praneša, kad pagrindinis kal
bėtojas bus Robert Brieze, lietu
vio' jūrininko išdavimo liudinin
kas. , \

Demonstracija baigsis prie 
Federal Building.

Lietuviškos organizacijos de
monstracijoje dalyvauja su vė
liavomis. Nei Lietuvos, 
Amerikos vėliavos negalima
rišti juodu kaspinu. Jos turi ple
vėsuoti.

Lietuviškos vėliavos kotą ga
lima perrišti juodu kaspinu.

Autobusai į miestą

Čikagos lietuvių demonstraci
jai yra užsakyta 16 autobusų nu
vežti lietuvius į miesto centrą.

viai gali pasigaminti plakatus. 
Ypatingai prašome, kad plaka
tuose nebūtų JAV ir prezidentą 
įžeidžiančių šūkių.

Visa amerikiečių spauda yra 
mūsų pusėje ir mums palanki. 
Išsišokimais 
mums parodyto prielankumo.

ATSTOVŲ RŪMAI PRADĖJO TIRTI 
LIETUVIO IŠDAVIMO APLINKYBES
WASHINGTONAS. — Baltųjų Rūmų sekretorius trečiadienį 

pranešė, kad prezidentas nustatys “aiškią, naują direktyvą” po
litinių pabėgėlių priėmimui, kad nepasikartotų įvykis, kur Pa
krančių Sargyba atsisakė duoti globą lietuviui jūreiviui. Nauja 
politika bus paskelbta, kai prezidentas išstudijuos išsamų rapor- 
-tą apie visą įvykį. Trečiadienį jam toks raportas buvo įteiktas 
valstybės departamento ir transporto departanjento. Baltųjų 
Kūmu sluoksniai pranešė, kad prezidentas -labai Atsirūpinęs, nes 
pasaulis gali šį Įvykį interpretuoti, kad Amerika praranda savo 
moralinį tvirtumą.

Valstybės departamentas dar 
kartą pakartojo, kad Amerika 
nėra pakeitusi savo linijos, kiek 

nesugadinkime] ji liečia politinius pabėgėlius ir

nei 
per-

“Kas ne su partija, 
-padeda priešams
MASKVA. — Sovietų “Prav

da” įsidėjo pasikalbėjimą su dr. 
Viktor Silin, kuris yra partijos 
galva Lebedevo Fizikos institute, 
Maskvoje. Kiek anksčiau tas in
stitutas buvo kaltinamas parti
nės veiklos apleidimu. Ypač daug 
priekaištų instituto partijos va
dai susilaukė, kada žymus fizi
kas dr. Andrei Zacharovas pa
siskelbė steigiąs “žmogaus tei
sių” komitetą. Apie tai sovietų 
spauda nieko nerašė, tačiau už
sienio spaudoje Zacharovas ne 
kartą pagarsėjo savo nepriklau
soma laikysena ir partijai nepa
lankiais pareiškimais.

“Pravda” rašo, kad sovietų 
mokslininkai negali nei minu
tei pamiršti aštrios ideologinės 
kovos, vykstančios šių dienų pa
saulyje. Visi, kurie “triubija” 
apie savo nepartinius nusistaty
mus, aiškiai tampa naudingi 
priešams.

Maskvoje vyksta kompozito
rių unijos suvažiavimas, kuria
me Tichon Chrennikov, tos uni
jos sekretorius ragino visus 
kompozitorius saugoti sovietinę 
muziką nuo svetimų ideologinių 
įtakų. Sovietinei muzikai tenka 
pareiga priešintis buržuazinės 
visuomenės idėjoms ir stiprin
ti socializmą ir jo gyvenimo bū
dą, — pareiškė kompozitorių po- 
litrukas.

♦ Pakistane sudužo vienas 
lengvas lėktuvas, vežęs paramą 
nukentėjusiems pakistaniečiams, 
žuvo keturi Islandijos pilotai.

pabrėžė, kad nuo II-jo Pasauli
nio karo pabaigos Amerika davė 
politinę globą daugiau kaip mi
lijonui žmonių.

Baltųjų Rūmų sekretorius Zie
gler, paklaustas, kas atsitiko su 
lietuviu jūreiviu, atsakė neži
nąs,-tačiau pareiškė: “We would 
be curious to find out”.

Kongrese Atstovų Rūmų pa
komitetis užsienio reikalams, 
vadovaujamas Ohio atstovo 
Wayne Hays, demokrato, vakar 
pradėjo apklausinėjimus. Prezi
dentas įsakęs valstybės depar
tamento pareigūnams nedaly
vauti kongreso apklausinėjimuo
se, kol jis pats neišstudijuos pil
no raporto apie lietuvio išdavimą 
rusams. Pirmuoju liudininku 
komitetas pakvietė William Ma- 
cober Jr., valstybės pasekreto 
riaus padėjėją.

Propagandos įrankis
Vakar “Chicago Tribune” pa

skelbė pirmame puslapyje, kad 
Amerikos lietuviai Washingto
ne apkaltino Pakrančių Sargy
bos komendantą admirolą Ches
ter Benderį, kad jis tapęs sovie
tų propagandos įrankiu ir kar
tojęs sovietų kaltinimus, kad lie
tuvis pavogęs laivo pinigus. Ki
tos lietuvių grupės Amerikoje 
reikalauja, kad 1-mos apygardos 
štabo viršininkas kapitonas Flet
cher Brown ir jo vadas admiro
las William Ellis pasitrauktų iš 
pareigų už tragišką pareigų ne
atlikimą ir žalą Amerikos žmo
nėms ir Pakrančių Sargybai.

Pakrančių Sargybos infor
macijos karininkas, komanderis 
Maurice Dumas pareiškė, kad Pa
krančių Sargyba susilaikys nuo 
tolimesnių konmentarų, kol bus 
baigtas Baltųjų Rūmų pradėtas 
tirimas.

Tito aplankys 
popiežių Paulių

ROMA. — Jugoslavijos prezi
dentas Tito ateinančią savaitę 
lankysis Italijoje ir. gruodžio 12 
d. aplankys Popiežių Paulių Va
tikane. šis Popiežius jau kelis 
kartus priėmė sovietų Gromyką, 
kalbėjosi savo rūmuose su Pod- 
gornu. Susitikimas su Tito tu
rįs ypatingą reikšmę, nes Ju
goslavija vėl pradėjo diplomati
nius santykius su Vatikanu.

Jugoslavija buvo pirma komu
nistų valdoma valstybė turinti 
santykius su Vatikanu. Tie san
tykiai nutruko, kada jugoslavų 
vyskupas Aloysius Stepinac bu
vo 1952 metais pakeltas kardi
nolu. Jugoslavijos komunistai 
jį kalino, kankino ir paskelbė 
esant karo nusikaltėliu.

Vliko seimo
Čikagoje programa
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko

miteto Seimo sesija įvyksta 1970 
m. gruodžio 5-6 d. Bismark vieš
butyje, Čikagoje, 171 West Ran
dolph Street (Tel. 312-222-0668).

DARBOTVARKĖ

siją pradeda dr. Juozas K. Va
liūnas, Vliko Pirmininkas, Mal
dą sukalba J. E. Vyskupas Vin
centas Brizgys. 1. Prezidiumo 
sudarymas. 2. Komisijų — man
datų, nutarimų ir kt. — sudary
mas. 3. Sveikinimai. 4. Vliko Ta
rybos ir Valdybos veiklos apžval
ga — Jurgis Valaitis, Vliko Fi
nansų Tvarkytojas. Tautos Fon
do pranešimas — Zenonas Jurys. 
Diskusijos. Pietų pertrauka.

2 vai. p. p.: 5. Jėgų telkimas 
Lietuvos laisvinimui — dr. Ka-

PAKRANČIŲ SARGYBOS KARINIKAMS 
GRESIA KARINIS TEISMAS

WASHINGTONAS. — Vakar Čikagos WBBN-CBS radijas 
askelbė trumpai iš Washington©, jog Baltieji Rūmai jau paskelbė 
aujas taisykles pabėgėliams priimti. Baltųjų Rūmų kalbėtojas 
ar kartą pabrėžė prezidento įtūžimą” dėl lietuvio atidavimo ru- 
ims ir pareiškė, kad prezidentas įsakė ateityje niekada vietoje 
esvarstyti ir neatmesti pabėgėlio prašymo, bet automatiškai 
uoti pabėgėliams globą. Aukštesnieji pareigūnai nutars vėliau 
r ta politinė globa atmestina ar ne. Prezidentas įsakęs valsty- 
ės departamentui žiūrėti, kad ateityje panašūs įvykiai nepasi- 
artotų. Be to, visais panašiais atvejais Baltieji Rūmai turi būti 
formuojami tuoj pat.

Baltųjų Rūmų kalbėtojas pa
reiškė, kad dėl lietuvio atidavi. 
mo didžiausia kaltė metams ku
teno “Vigilant” kapitonui ir 
jo tiesioginiams viršininkams. 
Svarstoma, ar nereikės jų teisti 
kariniame teisme.

Nepavykęs panterų 
suvažiavimas

WASHINGTONAS. — Juodų- 
ių Panterų suvažiavimas Wash- 
hgtone laikomas nepavykusiu. 
Panašus subuvimas Philadelphi- 
ioje, Įvykęs Darbo dienos sa
vaitgalį, buvęs geriau organizuo
tas, jame be juodųjų dalyvavo ir 
baltieji radikalių grupių atsto
vai.

Stebėtojai nurodo, kad Wash
ington© negrai patys neprita
ria Juodųjų Panterų siekiamas. 
Negrų organizacijos Washing
tone žiūri Į panteras, kaip į tarp
tautinį jungini, daugiau arti
mą komunizmui ir mažiau — 
Amerikos negrų nacionalizmui.

Panteros nevengė baltųjų pa
ramos, jei jie derinosi su jų sie
kiais, tuo tarpu visa eilė Ameri- 

talikų kunigai ir dvi moterys. ^os organizacijų siekia iš- 
Jie jau kalinami apie 2 metai, silaisvinimo savo jėgomis. Ki-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Vakar Ispanijoje buvo tei
siami 16 baskų nacionalistų, ku
riems prokuroras reikalavo di
delių bausmių — šešiems mirties 
bausmės ir kitiems — kalėjimo. 
Kaltinamųjų tarpe yra du ka-

Lėktuvų grobimas 
krim. nusikaltimas
HAGA. — Delegatai iš 77 val

stybių Tarptautinės Civilinės 
Aviacijos organizacijos konfe
rencijoje bando nustatyti tarp
tautines taisykles ir bausmes 
lėktuvų pagrobėjams, šioje or
ganizacijoje dalyvauja 120 na
rių. Paskutinė įstojo Sovietų 
Sąjunga, kai lietuviai Bražins
kai pagrobė sovietų lėktuvą ir 
juo pabėgo į Turkiją.

Amerikos delegacija .pasiūlė 
suvažiavhnui priimti nutarimą, 
kad “lėktuvo pagrobimas, nežiū-

♦ Paryžiaus taikos ‘derybose »S negiir‘frtpės eina-"didesMo rint tokiais motyvais,, yra laito- 
_ ____a_i________ i.x ___ :r_ infpcrravinto np ?nnarat>7mn Va- Bias SUTIKIU -Kriminaliniu, betkomunistai atsisakė pasikeisti integravimo, ne separatizmo ke

liu. Visi tie filosofiniai negrų 
skirtumai pasireiškė panterų su
važiavime ir jis buvo palaidas.

turimais belaisviais ir įspėjo 
Ameriką daugiau nebandyti jėga 
jų išvaduoti, nes belaisviai gali 
nukentėtu Ambasadorius Bruce 
atkirto, kad Amerika dės pastan
gas visokiais keliais išvaduoti 
savo karius.

♦ Irano šacho žmona, impera- 
torienė Farah, vieši Maskvoje, 
kaip Aukščiausiojo Sovieto vieš
nia.

♦ Popiežius Paulius atsisvei
kino su Australija ir atvyko į 
Indoneziją, kur jis viešės *16 ' 
valandų. Musulmonu 
joje jį pasitiko tik 
žmonių grupės.

♦ Pietų Vietname 
kariuomenės transporto lėktu
vai su 123 asmenim, iš jų 38 ame
rikiečiais.

♦ Graikijos karinis režimas 
paskelbė spaudai naujas taisyk
les. Korespondentai, siunčia į 
užsienį nepalankias valdžiai ži
nias, bus baudžiami mažiausiai 
metais kalėjimo ir sunkiomis pi
niginėmis baudomis.

♦ Senato ginkluotų jėgų ko
mitetas priėmė rezoliuciją, ra
ginančią vyriausybę nevesti su 
šiaurės Vietnamu jokių derybų, 
kol tas nepagerins karo belais
viu buities.

♦ Trys žibalo bendrovės: 
Humble, Union ir Continental tu
rės sumokėti pusę milijono dol. 
baudų už nesilaikymą apsaugos 
priemonių savo naftos gręžimo 
platformose, Meksikos įlankoje.

Indonezi- 
nedidelės

dingo du

Šelpiamos motinos 
gimdo pavainikius
NEW YORKAS. — Sveikatos 

ir socialinių patarnavimų depar
tamentas New Yorko mieste pa
skelbė atskira knyga raportą 
apie miesto globojamus pavaini- 

jkius vaikus, šiame raporte sa
koma, kad virš 60 nuošimčių pa
vainikių gimsta moterims, ku
rios pastoviai gauna miesto šal
pą. Jei 1959 metais pavainikių 
gimimų mieste buvo 13,380, tai 
1968 metais jų jau buvo 26,265.

“Šalpos motinos” pagimdė 
tris kart daugiau pavainikių už 
kitas merginas, šių pavainikių 
gimdymo padidėjimas sudaro 40 
nuošimčių negrų tarpe, 25% Pu
erto Rikos merginų ir 6% bal
tųjų tarpe.

Nustatyta, kad du trečdaliai 
“šalpos motinų” pirmą vaiką 

pagimdo nesulaukusios 21 me
tų amžiaus. Tokios vėliau gim
do pavainikius toliau ir 71% to- 
kių motinų turi po penkis ar dau
giau vaikų.

ne politiniu nusikaltimu”, šiai 
terminologijai karštai pritarė ir 
sovietų delegacija.

Amerika, kaip žinoma, ■ yya 
daugiausia varginama dažnų 
lėktuvų pagrobimų. Viena prie
žastis — Čia yrą daugiau lėktu
vų, jie menkiau saugomi ir Ne
toli yra Kuba, kuri iš tokių pa
grobimų nemažai pasipelno, par
duodama lėktuvų bendrovėms 
gazoliną ir imdama mokesčius 
už aerodromų panaudojimą.

zys Karvelis ir Algis Gečys. Dis
kusijos. 6. Vliko veiklos atei
ties gairės — Stasys Dzikas, Vli
ko sekretorius. Diskusijos.

7 vai. vak.: kokteiliai, 8 vai. 
vak. — vakarienė-koncertas.

Gruodžio 6 d. 10 vai. ryto: 8. 
Tarptautinė padėtis ir Lietuvos 
laisvės klausimas — dr. prof. 
Bronius Kasias. 9. Nutarimų pri
ėjimas. 10. Seimo pabaiga — 
himnas. (E)

Detroito protesto 
demonstracija

Visi Detroito lietuviai, jų pa
žįstami ir kaimynai, kartu su 
vietiniais Pavergtų Europos Tau 
tų komiteto atstovais šį šešta
dienį, gruodžio 5 d., lygiai 12 va
landą, renkasi prie Federal Bald
ing, esančio vidurmiestyje, prie 
Lafayette ir Baigley gatvių, 
kur įvyks protesto demonstraci
ja prieš JAV Pakrančių Sargy
bos išdavimą lietuvio jūrininko 
rusams.

Visi prašomi ruošiamoje pro-

Sutapo mintys
MASKVA. — Sovietų Sąjun

gos komunistų partijos sekreto
rius Leonidas Brežnevas pasa
kė ilgesnę kalbą sovietų Armė
nijoje, kuri minėjo savo 50 me
tų sukaktį nuo jos prijungimo 
prie Maskvos imperijos. Brežne
vas piktai puolė Amerikos poli
tika Indokinijoje ir pasmerkė 
Amerikos lėktuvų bombardavi
mus šiaurės Vietname. Jis žadė
jo teikti Hanojui paramą, kol 
“agresoriai nustos buvę agreso
riais”. ....

Savo užsienio politikos apžval
goje Brežnevas minėjo sovietų 
valstybės santykius su įvairiais 
kraštais, išskyrus santykius su 
Amerika ir Kinija. s ,

Brežnevo kritiką parėmė JAV 
senato užsienio reikalų komite-. 
to pirmininkas Fulbrightas, kal
bėdamas CBS televizijos pro
gramoje “Face the Nation”, 
sekmadienį. Jis pareiškė, kad 
Pentagonas ir jo vadai nusta
to Amerikos užsienio politiką, o. 
valstybės sekretorius vaidina 
tik antraeilį vaidmenį. Kaip ir 
Brežnevas, Fulbrightas puolė 
Amerikos lėktuvų bombardavi
mus šiaurės Vietname. ,

testo demonstracijoje dalyvauti 
ir savo pažįstamus atsivesti.

Detroito Lietuvių
Organizacijų Centras



GARSAUS VARDO LIETUVAIT
G arsaus Vardo Lietuvaičiui irių 

Draugija spalio 11 d., sekma
dieni Chicagos vyčių salėje 
minėjo savo 60 melų sukaktį. 
Draugijos vadovybė suruošė 
puikų banketą, pagerbė vyres
nio amžiaus nares ir pravedė, 
puikią programą.

Pirmiausia buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai, 
d.vėliau , kua. A. Stasys pasi
meldė ir susirinkusias palai
minimo., Kiekvienas banketo 
clatyvis gavo taurę šampano ir, 
linkėdami’ draugijai ilgiausių' 
metų, taures išgėrė.

Bankete buvo dvi pirminin
kės — Adeline Jasaitienė ir 
.Christine Austin. Pradėjo Ja
saitienė, Ji supažindino susi
rinkusius su Stella Belunski, 
išbuvusia draugijoje 60 metų. 
Josios vyras Bruno Belunski 
taip pat turėjo atsistoti ir nusi
lenkti.

Vėliau ji paprašė 50 metų 
draugijoje išbuvusias nares. 
Pirmpn eflėn buvo paprašyta 
Josephine iKrišctūnienė. Ji šio
je draugijoje, išbuvo 50 metų, 
o 10 metų buvo draugijos pir
mininke. Draugi j on ji Įtraukė 
savo dukrą Christine Austin. 
Jnsephinė^ Krišciūnienė buvo 
pakviesta prie mikrofono-, kac 
tartų "draugijos narėms ir sve
čiams kelis sodžius.

— Man labai malonu čia jus 
visas pasveikinti, — tarė pir
mininkė/— Sveikinu ir jūsų 
atvestus šeimos narius ir sve
čius. Anksčiau mūsų buvo žy
miai daugiau, bet mūsų eilės 
lėtėja, nors ir stengiamės na-

skaičių padidinti. Dėkoju
komisijoms. kurios suruošė
tokj gražų 60 metų veiklos nū-
nėjimą ir džiaugiuosi, kad pa
jėgė išleisti tokią didelę prog
ramą. Dėkoju visiems, atėju
siems i ši minėjimą. Mes ir to
liau tęsime lietuviam naudin
gą darbą, — pabaigė pirmi
ninkė.

Prie mikrofono buvo pa
kviesta Alice Uzemack. Ji 
draugijoje išbuvo 50 metų ir 
40 metų eina vicepirmininkės 
pareigas. Ji kalbėjo trumpai, 
angliškai. Padėkojo atvyku- 
siems ir palinkėjo gražiai ir 
jaukiai su geromis Lietuvos 
dukromis vakarą praleisti. Pri 
statvta 50 metu išbuvusi narė 
Ona Mikaitienė.

Christine Austin trumpai 
papasakojo apie draugijos ve
damą darbą ir paprašė ponią 
Josephine Daužvardienę tarti 
kelis žodius. Ponia Daužvar- 
dienė padėkojo už pakvietimą, 
ir palinkėjo Garsaus Vardo 
Lietuvaičių Draugijai tęsti tą 
gerą lietuvišką darbą, kuri jos 
dirbo iki šio meto.

Lietuvos gen. konsulas Dr. 
Petras Daužvardis taip pat pa
sakė trumpą, bet turiningą 
kalbą. Jis džiaugėsi, kad Gar
saus Vardo Lietuvaitės, pra
dėjusios rūpintis Lietuvos ir 
lietuvaičių reikalais prieš 60 
metų, tęsia pradėtą naudingą 
darbą. Jis patarė joms nepa
vargti, bet dirbti ir toliau Lie
tuvos ir lietuvaičių naudai.

Anksčiau paminėtum drau
gijos narėms, išbuvusioms 50

Garsaus Vardu Lietuvaičiu steigėją ir 60 mėty 
amžiaus narą Stella Belunskieną supa iš duži 
nės kun. Adolfas Stasys, Adeline Jasaitienė, o 

iš kairės — Christine Austin.

bas studentams universitetuo
se. Už bet kokias pajamas nuo 
9600 ir daugiau reikia atsis
kaičiuoti su mokesčių įstaiga. 
Investigacija pradėta Washing 
tone jau pasiekė ir Chicagą. 
Nustatyta, kad tie 65 prakalbi- 
įdukai gavo $108,967, didžiau' 
šia dalimi per studentų fon
dus. Stamboką $50,000 sumą 
"Black P Stone nation” gatvės 
gaujai davė milijonieriaus 
Kettering fundacija.

ar daugiau metų, buvo įteiktos 
dovanėlės — gintarinis kaklo 

Į papuošalas. Vėliau buvo pa- 
I kviestos 45 metus draugijoje 
išbuvusios narės: ponios Salo
mėja Gudžiūnas, Della Ket
virtis, Ona Pocius ir Teklė 
Phillips; 35 metus išbuvusios^ 
narės Josephine Jurevičius, 
kuri negalėjo dalyvauti, tad 
jos marti Akvilė Petrauskienė 
priėmė gėlę; Ona Nemunas ir 
Marie Silverman; 30 metų ir 
daugiau — Sophie Garla, Ona 
Jasper (klubo raštininkė), Ane 
lė Kinčinas ir Ona Rakauskas

ar užmiršo, ar nenorėjo mums 
priminti,..

— Bet jos, mano manymu, 
atliko patį didžiausią darbą, 
apie kurį taip pat nutylėjo, čia 
prie mikrofono, bėgiojančias 
su gėlėmis, dovanomis, mato
me keturias nepaprastai gra
žias mergaites, labai gražiai 
sušukuotas ir aprėdytas. Tai 
būsimos (AT, narės, čia jos 
mokosi, kaip organizaciją dar 
60 metų išlaikyti. O visos šios 
mergaitės, ir tos kurios sėdi 
prie kitų stalų, ir tos, kurios į 
šį minėjimą neatėjo, tai vis

Aušros žvaigžde mirgėjo—
Trečiadienio rytą prieš auš

rą policijos stotis ir laikraščių 
bei radijo įstaigas užplūdo te
lefonu pranešimai, kad piet
ryčių danguje, viršuj ežero 
“skraido neatpažinti objektai” 
(NSO orba UFO). Po įvairių 
spėliojimų ir aiškinimų gauta 
N1CAP (Nacionalinio oro feno 
menams tirti komiteto) autori
tetinga nuomonė, kad tai bu 
vusi planeta Venus — Venera, 
populiariai vadinama Aušrinė, 
o kartais Vakarinė žvaigždė.

Venera šiuo melu yra labai 
šviesi rytmetinė žvaigždė, ku
ri patekusi į penkių kilų švie-' 
šių žvaigždžių kekūtą sudąriu- 
si “pulsuojančiu šviesų* įšpu* 
dį.

Verčiau milijonieriaus 
duktė

CBL (Butų pagal ’ kontrak
tus pirkėjų lygos) organizato
rius John Macnamara, 33 me
tų amžiaus jėzuitas, pasitrau
kė iš Jėzaus Draugijos ir reu-i 
giasi vesti milijonieriaus duk
terį.

Jo būsimas uošvis Chicago 
National Banko direktorius, 
yra ilgalaikis CBL rėmėjas. 
Macnamara, jėzuitų seminaris
tas nuo 1962 metų, studijas per 
traukė 1967 metais, pereida
mas organizuoti į CBL Chica- 
gos vakarinės dalies lūšnynų 
gyventojus, kurie buvo namų 
savininkų ir butų pardavėjų 
nesąžiningai išnaudojami. Mac 
namara iš savo provincijolo 
gavęs pritarimo ir iš ordino 
paleidimo laišką.

TQDA ėmėąi kadangi paskuti
niais laikais ypač padaugėjo 
gazoliųo,jstoęįų apiplėšimai ir 
pardavėjų užpuldinėjimai. Pra 
eitą antradienį rastas peršau
tas Clark stoties Alsip priemies 
tyje pardavėjas Bruce Kukuc
ka. 17 metų amžiaus, O praei
tą mėnesį kitas pardavėjas bu
vo plėšikų nužudytas miesto 
pietinėje dalyje.

yra veiklių GVL narių įdėto 
darbo vaisius. Jos jas pagim
dė, jas išaugino, lietuviškai iš 
mokė, o dabar pratina prie lie 
tuviškos draugijos darbo.

— GVL atliko didelį ir nau
dingą darbą. Linkiu joms ir 
toliau dirbti lietuvišką darbą 
ir laikytis senų lietoviskų pap
ročių: dirbti ir nesigirti.

kad su Gar-, Buvo supažindintos visos vy-

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS fl t, 336 psL
2. Juozas UOdiius, RAŠTAI, 246 psl. ___________________
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. —i--------
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE-

■ 'TUVA. * 699 psl. ..... _............   -
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ------
6. J. AugustaHis, ANTANAS SMETONA 4R JO VEIKLA.

154 psl. '___ .------------------------ —■—.............—.......—
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

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

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

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

viršeliais S2.O0, kietais __ _—----------------------------------
-13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl.----------------
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl------—------------
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. —....... —
16. e. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMES LĖMĖ. 236 psl. ------
18 Kip^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

- 310 psL _________ „a------------------------ ---- -----------------
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL 

-angliškai................ .......................................................
28. Pranas Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl....... .......
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. _____

S5.00
$3.00
$2.00

$12.00
$4.00

$130

$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 <
$230
$6.00 .

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

orderia, šiuo adresu:

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

ASTUONIOS Už AŠTUONIS

—25-rius metus išbuvo narė 
Antanina Sabalauskas.

Pirmininkė padėkojo Sophie 
Barčus radijo valandos šeimai 
— Aldonai ir Feliksui Dau- 
kams ir Naujienoms už vaka
ro ir draugijos veiklos garsini
mą ir aprašymus, čia pat ji 
paprašė M. Gudelį tarti žodį.

— Man atrodo,
Garsaus Vardo Lietuvaitėmis 
yra ta pati lietuviška bėda, 
kuria serga visi seni lietuviai. 
O liga yra tokia: darbą pada
ryk ir nesigirk. Svarbu, kad 
būtų atlikta lietuvaitės pareiga 

: ir padarytas darbas. Dabar 
;jaunesnieji pasigiria ir tokiais 
darbais, kurių jie niekad ne
atliko, tuo tarpu vyresnieji at
lieka ir nepasigiria. Toks bu
vo senovės ne tik priežodis, bet 
ir paprotys: Darbą atlik ir ne 
si girk.

Garsaus Vardo Lietuvaitės 
žino, kad darbai patys už save 
kalba. Gerais darbais draugi
ja išlaikyta 60 metų. Tokiais 
pačiais gerais darbais ji išsi
laikys dar kitus 60 metų.

O-tų gerų darbų jau pusėti
nai atlikta. Man teko sėdėti 
šalia Josephine Kriščiūnienės. 
Jos paklausiau, ką gero drau
gija yra atlikusi. Ji man papa
sakojo, kad ši draugija visą 
laiką rėmė Amerikos lietuvių 
vedamą darbą Lietuvai išlais
vinti. Kai Lietuva buvo rusų 
okupuota, tai kartu su visomis 
Chicagos Draugijomis GVL 
prisidėjo prie protestų. Kai bu 
vo suorganizuotas Altas, tai ji. 
rėmė Altą. Kai Altas ruošė 
rinkliavas, tai GVL visuomet 
ten pasirodydavo su auka. Kai 
reikėjo padėti tremtiniams,

resnio amžiaus narės, o vėliau 
banketo pirmininkė Christine 
Austin padėkojo visiems atsi-- 
lankiusiedis, baigė programą' 
ir paprašė visus svečius ir na
res pasilikti ir prie smagios 
Joniko muzikos .pašokti. Pa
našų kvietimą p. Jasaitienė pa
kartojo anglijai. Visi šoko ir 
svečiavosi'iki vėlumos. •

Korespondentas

Kiek lenkai turi bažnyčią
Vokietijos katalikų laikraš

tis “Rheinischer Merkur” su
skaičiuoją. Įdek lenkų bažny
čių ir dvasininkų yra ne Len
kijoje:

Vatikano kongregacijose 10 
lenkų dvasininkų su dviem 
vyskupais. Iš 12 lenkui vysku
pų ne Lenkijoje du Brazilijoje, 
1 Meksikoje ir 1 Paragvajuje: 
kiti 8 lenkai vyskupai su kar
dinolu Kroliu yra JAV-bėse. 
JAV-bėse lenkai turi 769 para
pijas ir 769 parapijas 1,700 
kunigų bei vienuolių. Toliau 
pateikiami skaičiai Prancūzijo
je (150 kunigų, Anglijoje 61 
lenkų parapija, Pietų Afrikoje 
dvi misijos, Australijoj 25 pa- 
parapijos* Brazilijoje 28.

Kua verčiasi “radikalai”
Pajamų mokesčių įstaiga pra 

dėjo tirti, iš kur riaušininkai

Kai kurios gazolino stotys 
nakties metu bus uždarytos

Piktadarių apsėstose miesto 
dalyse veikiančias gazolino .šio 
tis nakties . valandomis laikyti 
uždarytas pareikalavo IGDA 
(Illinojaus gazolino pardavėjų 
sąjungą), kuri apjungia X500 
gazolino stočių operatorių Chi- 
cagos srityje.

Tokios saugumo priemonės
Suknelė padaryta iš įvairią sagp. Tos 
sagos naudojamos kompoteriy klavi

šams. Suknelėje yra 2,2C0 sagu.

of kids.

Who ever heard of some

So you see, even H your

Even the seventh, or ei^ith, 
or ninth Savings Bond will 
be as welcome as the first. 
Which is one.reason why ..

A:..

Especially for a wedding. 
And in a few years, a young 
couple will open up that 
bottom drawer to cadi in 
their wedding Bonds. 
Matured and filled with 
interest.
It’ll be like found money. - 
What’s more, m a iew years

chanug

Did you ever hear of 
returning a Savings Bond 
because you

Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 
knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

Čikagiete, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

U Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psL, bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gotten, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, psL

Ecknvndas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl.

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agrf A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gjrven- 
lojains. Psi-
< J. Va^čnmienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR-

- BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.
VMos žemaitis, SuDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 

politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus pinigini orderį.

NAUJIENOS,

lai GVL ir ten nebuvo pasku
tinės. Kai dabar imamasi rim
tesnio žygio . tai ši organiza
cija prisideda. Kriščiūnienė 
man visa tai pasakė, o kai bu
vo pašaukia prie mikrofono, 
tai apie šiuos darbus nutylėjo,

gauna’lėšas ir "ar jie už savo 
gaunamas aukas ir pajamas su 
moka mokesčius. Esą 65 tokie 
radikalai,- daugumas jų kamu- 
nistai, kurie praeitais metais 
gerai uždarbiavo sakydami re
voliuciją kurstančias prakal-

1739 So. Halsted Street Chicago, Iii 60608

RĖR ANNUM

1TW S®. HAI.STED ST. CHTCAGO, ILL. 60608

2212 W. CERNfAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747
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SPECIALUS PRANEŠIMAS IŠ BOSTONO
Esamoji padėtis: Tai dar tik kovos pradžia

Kovos priežastis: (pakartoja
ma jau visiems Amerikos gy
ventojams žinoma padėtis ir rei
kalas. Pakartojimas imtas iš 
šių m. gruodžio mėnesio 1 d. 
Boston Globe dienraščio nr. 
134):

1. “Lapkričio mėnesio 23 Lie
tuvos jūrininkas pabėgęs iš ru
sų (Soviet) žvejybos laivo ant 
Pakrančių Apsaugos cutterio 
Vigilant prie Martha’s Vineyard, 
buvo grąžintas atgal, ši žinia 
viešumai nebuvo pranešta iki 
kitos dienos.

2. Lapkričio mėnesio 25 Pa
krančių Apsaugos atsakingi pa
reigūnai (officials) prisipažino 
grąžinę pabėgėlį, aiškindamiesi
klausę State Departmentą dėl 
bėglio likimo, bet negavę spe
cialaus atsakymo.

3. Lapkričio. mėnesio 26 — 
State kalbėtojas (atstovas) sa
ko departamentas gavęs prane
šimą apie pabėgėlį ir jo grąžini
mą.

4. Lapkričio mėn. 27 — Su
sisiekimo Sekretorius (ministe- 
ris) John A. Volpe paprašė Pa
krančių Apsaugą pilno pasiaiš
kinimo dėl atsakymo (atmeti
mo) bėgliui politinio pabėgėlio 
prieglobsčio.

5. Lapkričio mėnesio 28 — Už
sienyje gimusių Amerikonų pro
testo demonstracijos Bostone ir 
visame krašte.

6. Lapkričio mėnesio 30 — 
Prezidentas įsakė pravesti nuo
dugnų tardymą šiuo reikalu”.

Ir tokiu būdu mes, Broliai ir 
Sesutės Lietuviai, Amerikos pi
liečiai, atsidūrėme ugnies prie
šakinėse linijose, kovoje už žmo
gaus teises ir žmogaus, siekian
čio laisvės, saugumą.

šių teisių paneigimo, išnieki
nimo ir nekalti žmogaus bestia- 
liško kankinimo, stebint Laisvo
sios ir Demokratinės pasaulio ga
lybės — Amerikos pareigūnams 
— Pakrančių Apsaugos laivo įgu
los nariams, auka ir kankiniu 
buvo mūsų brolis lietuvis jūri
ninkas, siekęs čia gauti politi
nio pabėgėlio prieglobstį nuo 
kruvinojo komunizmo. į 7^ -^. ,

Mes stovime kovos ugnyje, o 
ypatingai Bostono ir apylinkės 

' — Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikos, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po' 1 doL

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dafl. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato. Įdėtais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.

6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 
tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl. 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS, 

1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608

lietuviai, kurių artumoje Šitas 
Amerikoje neimtas, o ir visame 
pasaulyje retai tepasitaikąs ne
teisybės aktas įvyko.

Bostono ir apylinkės lietuviai 
jiems tekusią padėtį suprato ir 
visu atsakingumu ėmėsi kovos 
ginklo.

Pradėta veikti — organizuotis 
šių metų lapkričio mėnesio 25 d.

Lapkričio mėnesio 26 (Padė
kos Dieną, kai visas kraštas sėdo 
už pietų stalo, — 12 vai. 30 min. 
dienos metu, Lietuviškosios En
ciklopedijos patalpose buvo pra
dėtas posėdis kovos iššūkiui pri
imti ir pasiruošti šitam mūšio 
žygiui.

Lapkričio mėnesio 27-ji buvo
įtemptos ir didelio darbymečio 
ženklu pažymėtos dienos ruoša 
rytdienai šeštadieniui.

Lapkričio mėnesio 28 (šešta
dienį) galutinai susitvarkius ir 
pasiruošus, išvykta tuoj po 12 
valandos į mūšio vietą Bostono 
didmiesčio centrą. Prie pagrin
dinių valdžios pastatų, o ypa
tingai prie Kenedy Building dan
goraižio, kuriame savo štabą ir 
raštines (10-me to milžiniško pa
stato aukšte) turi I Distrikto 
Pakrančių Apsaugos viršininkas 
— admirolas Ellis. Tai jis, per 
savo padėjėją kapitoną Brown 
davė įsakymą kuterio Vigilant 
komanderiui (kapitonui) Eustis 
įsakymą atiduoti rusams (Lie
tuvos okupantams) politinio pa
bėgėlio prieglobsčio prašantį lie
tuvį jūrininką-radistą Simą (gal 
Simanavičių?).

Rusai, gavę amerikonų laivo 
viršininko leidimą, užlipo ant to 
laivo, pasigriebė lietuvį bėglį, 
kuris bandė priešintis, pradėjo 
nežmoniškai mušti, spardyti, 
plėšyti nuo jo drabužius. Kadan
gi lietuvis nepasidavė, tai du ru
sai, matydami nepajėgsią jį nu
galėti, paprašė amerikonų laivo 
kapitoną Eustį leisti pasišaukti 
pagelbininkų iš rusų čia pat sto
vinčio (vardu Sovieskaja Litva) 
laivo. Eustis leido. Ir atėjo dar 
du rusai enkavedistai — bude
liai keturiesę susigrobę lietuvį 
jūrininką Simų, mušė, daužė, 
spardė, nors jisbeviltiškai šauk
damas, maldavo amerikonų jūri-

Benediktinu vienuolis Beyer vadovauja dideliem vienuoly to ūkiui. Jis pasižymėjo medžiu užsodinimo, vandens iri- 
gacijos ir aplinkos svarinimo darbais ir gavo kelias žemes konservavimo ir gyvūnu apsaugos premijas.

ninku: “Dieve, Dieve, gelbėkite, 
padėkite man”... (Tai nėra me
las, broliai!) šie buvo kurti: 
jiems buvo duotas įsakymas iš
duoti pabėgėlį... Ir tie keturi gal
vijai lietuvį ant amerikonų lai
vo sumušė iki sąmonės neteki
mo. Pasliką, gulintį ant laivo 
denio, jie tvirtai apraišiojo jį 
“Nuo kaklo iki kojų” (ištrauka 
iš amerikoniškų laikraščių) vir
vėmis ir, įsivėlę į paklodę (žmo
gus, sumuštas iki sąmonės ne
tekimo, bet dar nesustingęs, yra 
labai glebus ir sunkus) įsikėlę 
į Amerikos Pakrančių laivo Vi
gilant pagelbinį laivelį, kurį į 
vandenį nuleido amerikonai jū
rininkai. nusiplukdė prie savo 
laivo, įsivėlė į čia plūduriuojan
tį laivelį, ir juo užsikėlę tą ne
laimingąjį ant savo laivo de
nio, vėl iš naujo pradėjo mušti, 
daužyti, spardyti. Net ameri
konai palydovai nebeiškentė ne
paklausę: “Kodėl jūs jį taip mu
gate?” ’

“Mes vistiek jį pribaigsime”, 
—atriaumojo dvikojai galvijai 
rusai komunistai, kuriems žmo
nių kankinimas yra pagrindinis 
užsiėmimas...

Demonstracijos lapkričio mė 
nėšio 28 dieną Bostone, suruoš
tos lietuvių bet prie jų įspūdin- 

’guiho'"‘gausiai prisidėjo ir lat
viai, estai bei ukrainiečiai, pra
ėjo nepaprastai įspūdingai ir 
tvarkingai. Daugybė nešamų pla 
katu ir vakarykščiai pradėtų, ir 
demonstracijos dieną ir net pa
čių demonstracijų metu dalinti 
praeiviams bei žiūrovams pa
ruošti informaciniai lapeliai, pui
kiai nušvietė Bostono gyvento
jams tų demonstracijų reikalą 
ir priežastį.

Pasibaigus demonstracijoms, 
jų ruošimo komitetas neišbėgio
jo, neišsiskirstė, bet sekančią 
dieną — sekmadienį, susirinkęs 
posėdžio, smulkiai aptarė toli
mesnės veiklos planą, tiksliau 
pasiskirstė pareigomis ir grupė
mis, kad darbas būtų sėkminges
nis.

Nukankinto lietuvio bylos ei
gai įgaunant vis naujas ir ryš
kesnes formas, Bostono lietuviai 
nuo lapkričio mėnesio 30 dienos 
(pirmadienio) pradėjo kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p. 
piketuoti pastatą, kuriame yra 
adm. EIlis štabas. Lietuviai rei
kalauja tą admirolą atsistaty
dinti.

Admirolą pasekti — jo atsi
statydinimu, — privalo ir jo pa
dėjėjas kapit. Brown ir koman- 
dierius Eustis. Jiems turi būti 
suruoštas teismas, kuriame jie 
privalėtų gauti vertas bausmes

Lietuvių Vasario 16 gimnazijos 
atsišaukimas

Brangūs lietuviai,

Vienintelei laisvajame pasau
ly lietuvių gimnazijai ateinan
čiais metais sueina 20 metu, kai 
ji gavo prasmingąjį Vasario 16 
vardą. Tai įvyko 1951 m. Vasa
rio 16 Diepholze, Šiaurės Vokie
tijoje, kur tada gimnazija buvo. 
(Ji įsteigta ten pat šiek tiek 
anksčiau, 1950 m. rudenį). Per 
tą laiką ji išleido 80 abiturientų, 
150 jaunuolių su mažąja abitū- 
ra, 250 su keliomis klasėmis. 

už klaikų savo pareigų ėjimą.
Bostono lietuviai dirba viso

mis jėgomis ir sugebėjimu, bet 
kartais pasijunta jėgų stoka.

O tų lietuviškų jėgų Bostono 
artumoje ir tolėliau yra pakan
kamai. Todėl tos jėgos — lietu
viai pavienėmis mašinomis ar 
autobusais prašomi atvykti į 
Bostoną pagelbėti piketuotojam.

Ateinantį šeštadienį prie Ken
nedy pastato Bostone ruošiama 
pakartotina demonstracija. Į ją 
nuoširdžiai yra kviečiami visi lie
tuviai, o ypatingai iš “provinci
jos”: sugužėkime puosavomis ar 
samdytomis mašinomis, autobu-, 
sais ar kitomis (motociklais ir' 
pn.) susisiekimo priemonėmis 
ir vėl užplūskime Bostono gat
ves, kaip buvome padarę praei
tą šeštadienį.

Kova verda, mūšis dega. Jį 
Bostono veda lietuviškas jauni
mas: moksleiviai, studentai ir 
jaunesniosios kartos inteligen
tija. Padėkime, paremkime juos. 
Esamas reikalas ir padėtis mus 
visus tam įpareigoja.

Kaupiama medžiaga knygai 
apie šitą sau lygaus neturintį 
įvykį su jaunu lietuvių jūrinin
ku. Veikalas turi būti paruoš
tas ir išleistas anglų ir lietuvių 
kalbomis. Dokumentuotas ir 
buvusių bei esamų įvykių nuo
traukomis paliustruotas.

Taip pat galvojama atitinka
mai įamžinti šį gėdingą įvykį 
prie Martha’s Vineyrdo.

Stovėdami pirmosiose ugnies 
pozicijose ir atkakliai kovodami, 
Bostono lietuviai šiandien už sa
vo pečių turi visą angliškąją 
Bostono ir apylinkės laikrašti
ją, radijo stotis, televizijos ka
nalus. Kasdien to įvykio visur 
pilna ir kiekvieną lietuvių žing
snį jie sekioja ir jį ryškina.

Kovos avangarde žygiuoja 
mūsų jaunimas

Nepalikime jo vieno! Bosto
ne yra įsisteigęs organizacinis 
vienetas tiems kovos žygiams 
finansiniai remti. Jo vardas: 
“Citizens Concern for Human 
Rights National Shawmut Bank 
Nr. 0458732” Boston, Mass.

Kas neišgalėdamas ar neturė
damas progos toje kovoje, kuri 
yra išplitusi po visa Ameriką ir 
kurios pasėkoje Lietuvos vardas 
linksniuojamas visame pasau
lyje, dalyvaujanti,bet norėtų ją 
paremti, prašome naudotis aukš
čiau paduotu adresu.

Broliai, nepailskime šitoje ko
voje, kurios tiktai pradžia?

J. Jašinskas 
So. Boston, Mass., 
1970JOL1

Apie 50 jos abiturientų baigė 
aukštąjį mokslą ir sėkmingai 
dirba savo profesijose. Jų tarpe 
yra profesorių (Jungt. Ameri
kos Valstybėse), mokytojų, inži
nierių, gydytojų, ekonomistų, 
kunigų. Ne mažesni gimnazijos 
nuopelnai ir lietuvybei. Pirmiau
sia jos dėka keli šimtai jaunuo
lių išliko ir išsiugdė lietuviais. 
Jie pamažu perima lietuvybės 
darbų naštą ant savo pečių ir 
tuo apsaugo Vokietijos lietuvių 
bendruomenę nuo sunykimo.

Brangūs lietuviai! Jūs būsite 
girdėję, kad gimnazija pastarai
siais metais negali pasigirti di
deliu mokinių skaičium, šiais 
mokslo metais joje mokosi 73 
mokiniai, naujų mokinių įstojo 
25. Reikėtų, kad gimnazija tu
rėtų bent 100 mokinių. Kai ku
rie tėvai betgi neleidžia Į ją sa
vo vaikų todėl, kad apyprastės 
bendrabučio patalpos. Pilis, ku
rioje yra bendrabutis, jau stovi 
apie 100 metų. Ją tinkamai at
remontuoti kone neįmanoma. 
Todėl yra geriau statyti naują 
bendrabutį. Vokiečiai, kaip ir 
1965 metais pastatytam klasių 

j namui, duoda % visų reikalingų 
lėšų. Tuo būdu jų parama sieks 
DM880,000 ($250,000). Kad vi
sas bendrabučio pastatas atsieis 
DM 1,300,000 ($370,000), tat 
lietuviams reikia sudėti DM 420-, 
000 ($120,000).

šią stambią sumą suaukoti

Raginkite savo apylinkę 
augti = taupyki^ ™

\ okiejijos negausūs ir, palygin- 
ti, neturtingi lietuviai nepajėgs. 
Vėl tenka kreiptis į Jus, Bran
gieji Užjūrio lietuviai, ir pra
šyti mums padėti. Gimnazijos 
laikytoja, Kuratorija, yra įga
liojusi Tėvą Alf. Eernatonį rink
ti aukas bendrabučio statybai. 
Jis jau nuo rugsėjo vidurio lan
kosi Jungt. Amerikos Valstybė
se ir Kanadoje ir prašo Jūsų au
kų. N’eužverkite jam savo durų 
ir širdžių! Padėkite pastatyti 
bendrabutį jaunimui, kuris no
ri išlikti lietuviais. Nuoširdžiai 
dėkojame už Jūsų jau sudėtas 
aukas ir prašome tuos, kurie dar 
savo dalies nedavė, įsijausti į 
sunkią Vasario 16 gimnazijos 
padėtį ir savuoju doleriu ją pa
lengvinti.

Juodas katinas sėdi ant fortepiono, kuris kabo aukštyn kojomis. Ši 
nuotrauka padaryta demonstruojant naujos rūšies klijų stiprumą. 
Fortepiono kojos priklijuotos prie metalinių lubų naujais Eastman 

910 klijais, kurių suklijavimas stiprėja su laiku.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

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

J,.... -

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

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietų- < 
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir' dvasiškių išgyvenimai

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE. 1
Pj ; * > * _ ■ .*■' ■

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu: ]
I NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608. |

V. Natkevičius, M. A., direk
torius, V. Bartusevičius, M. A., 
kun. J. Dėdinas, W. Fassbeck, 
Tėv. Dr. K. Gulbinas, Dr. J. Gri
nius, H. O. Haag, H. Kiesel, A. 
Krivickas, H. Motgabienė, K. 
Mot gabi s, J. Sahner, F. Skėrys, 
V. Svilas, kun. H. Šulcas, E. Ta
mošaitienė, Dr. A. Volkl, A. Ver
šelis, A. Weigel, H. J. Wettach. 
Romuva, 1970.11.26

——SMITH IASDO----------

iNAUJIENAS
------ fll TEMTI SULTO—

Lichniaj taipf) perki r parduodi
ir progai lUTTTjo tiktai per

NAUJIENAS

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indeliai
Apdrausti iki S20,0OCų

UNIV
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

J _ NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL. — FRIDAY. DECEMBER 4, 1870
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Kai kalbama apie turtus, ypač 
apie milijonus, tai ir mūsiškiai 
parodo susidomėjimą ir išmin
tingumą. šiais metais Niujor
ke buvo Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimas. Seimo metu 
buvo paskelbta, kad 1969 m. 
gruodžio 31 d. SLA turtas sie
kęs $3,857,709.42. Tokia suma 
sukėlė visų susidomėjimą. Daug 
kas ėmė filosofuoti, jei man bū
tų duota milijonas dolerių, tai 
aš... Ir, žinoma, atsirado publi
cistų, kurie pasisiūlė SLA išdės
tyti, kaip ir kur tuos pinigus pa
skirstyti. šitoks poelgis yra tiek 
įprastas lietuviuose, kad niekas 
rimto dėmesio į tai nekreipia. 
Tačiau ne taip seniai viename 
Kanados laikraštyje pasirodė 
platesnis straipsnis apie Susi
vienijimą Lietuvių Amerikoje.

“Tarybų” Lietuvos turtingumas
Turtingam žmogui nėra jokio reikalo pasakoti apie 

savo turtus. Turtingą žmogų iš tolo gali pastebėti. Tur
tingą žmogų pažįsti iš jo drabužių, apavo, pagaliau iš jo 
išvaizdos ir sveikatos. Apie savo turtus giriasi tiktai ne
seniai turtus įsigijusieji Ne kiekvienas, bet daugelis 
“naujų turtuolių” mėgsta pasigirti

Turtingai valstybei taip pat nereikia apie turtą gir
tis. Užtenka, pav., įvažiuoti į Šveicariją, Daniją, Olan
diją arba JAV, kad tuojau į akį kristų minėtų kraštų 
gražūs namai, geri keliai, švara, gražiai apsirengę ir ap
siavę žmonės. Pirmon eilėn šiandien krinta į akį susisie
kimo priemonės: automobiliai, lėktuvai, traukiniai.

Kokia Lietuva buvo — mums visiems žinoma. Jeigu 
Lietuva būtų buvusi turtingesnė, tai daugeliui nebūtų 
reikėję važiuoti darbams į Rygą, Vokietiją, Angliją ir 
Ameriką. Bet visi žinome, kad nepriklausomos Lietuvos 
laikais reikalai gerėjo. Kiekvieną metą lietuviai pasiga
mindavo daugiau maisto, geriau apsirėdydavo, mokėsi 
ir siekė geresnio gyvenimo. Jeigu nepriklausomos Lietu
vos gyvenimas nebūtų buvęs sutrukdytas, tai šiandien 
Lietuva būtų buvusi viena turtingiausių Rytų Europos 
valstybių.

Lietuva labai nukentėjo karo metu. Rusai Lietuvos 
turtus vežė į rytus pirmos okupacijos metu, o kraštą jie 
visai nualino, kai karo pabaigoje raudonoji armija ir če
kistai antrą kartą okupavo kraštą. Iš ūkininkų atėmė že
mę, namus ir galvijus; iš prekybininkų atėmė įmones ir 
kapitalą ; nedidelę krašto pramonę suvalstybino, o ban
kuose buvusias aukso ir užsienio valiutos atsargas pir
momis dienomis išsivežė į Maskvą. Lietuvos gyventojai 
paversti ubagais, lietuvių santaupos ir užgyventas turtas 
atimtas ir išvežtas.

Karas jau baigtas prieš 25 metus. Visi laisvojo pa
saulio kraštai atsistatė ir apgydė karo metu padarytas 
žaizdas, bet lietuviai iš nišų užveisto ubagyno negali iš
silupti. Karo metu stipriausiai bombarduota Vokietija 
jau atsistatė. Atstatyta Anglija, Olandija, Prancūzija 
ir kitos karo metu nukentėjusios valstybės, bet nuo ka
ro žaizdų dar negali atsigauti Lietuva, Latvija, Estija. 
Atsigavo net nuo karo labai nukentėjusi Suomija. Ji su
mokėjo rusams dideles karo pabaigoje uždėtas jai repa
racijas ir atsistojo ant kojų, tuo tarpu rusų pavergta 
“tarybų” Lietuva negali atsigauti.

Straipsnio autorius drąsiai tei

Protingiausia būtų apie “tarybų” Lietuvos turtin
gumą ir ubagais paverstus jos gyventoj’us visai nekal
bėti. Kiekvienas Vilniuje pabuvęs ir kelias dienas su sa
vo giminėmis išsikabčjęs turistas taip ir daro — nekalba. 
0 jeigu kuriam didesnes privilegijas iš okupanto išsiderė
jusiam keleiviui pavyksta prasmukti į kaimą ir pamaty 
ti, kaip jo broliai ir seserys gyvena, tai tas susičiaupia, 
kaip pavojų pajutusi austrė. Jie net ir artimiausiems 
savo draugams nedrįsta pasakyti, ką kaime matė. Jie 
neturi drąsos prisipažinti, kad už privilegiją pamatyti 
kaimą jie pasižadėjo tylėti.

Bet okupanto agentai neiškenčia. Norėdami įtikti 
rusams, jie kartais ima ir pasigiria nesamais turtais ir 
nesamu gerbūviu. Apie krašto turtus ir gerbūvį jie pa
sakoja ubagais paverstiems lietuviams, o Maskvai dir
bantieji Amerikos lietuviai tas tuščias pagyras kartais 
pakartoja savo skaitytojams. Brooklyne leidžiamoje 
maskvinėje Laisvėje yra propagandisto Alfredo Kazlaus
ko straipsnis “Tarybų Lietuva ir išeivija”. Be kitų da
lykų, tame straipsnyje yra šitoks tuščias pasigyrimas:

“Šiandien Tarybų Lietuva yra tiek turtinga, kad 
jai nereikia užsienio lietuvių ekonominės pagalbos. 
Atvirkščiai, Tarybų Lietuva pati galėtų ją teik 
ti. (Laisvė, 1970 m. lapkr. 10 d., ’6 psl.)
Jeigu “tarybų” Lietuvai nereikia užsienio lietuvių 

pagalbos, tai kuriam galui ta “tarybų” Lietuva lupa to
kius didelius muitus už kiekvieną Lietuvon siunčiamą 
skepetaitę ir puspadį? Kodėl ta “turtingoji” “tarybų” 
Lietuva labai dažnai uždeda tokius muitus,' kurie yra 
lygūs arba dar didesni, negu pati prekės kaina? Lenki
joje yra tokia pati komunistinė valdžia, kokia yra ir da
bartinėje Lietuvoje, bet lenkai, nebūdami toki “turtin
gi”, kaip “tarybų” Lietuva, tą plėšikišką muitą panai
kino, o “turtingoji” Lietuva kaip lupo, taip tebelupa 
Amerikos ir kitų kraštų lietuvius.

Jeigu jau “tarybų” Lietuva tokia turtinga, tai ar 
ne metas būtų pagalvoti apie tos “turtingos” Lietuvos 
labai jau neturtingus lietuvius. Jų turtą atėmė komunis
tai ir atidavė rusams. Šiandien Lietuvoje yra turtingi 
tiktai komunistai ir Lietuvoje įsitaisę rusai. Ar negali
ma būtų bent dalį to didelio “turto” paskirstyti ir netur-1 
tingiems lietuviams? ...

gia, kad SLA ne tik gali, bet ir 
privalo paskirti Lietuvių Fon
dui vieną milijoną dolerių! Kaž
kodėl tas autorius išskyrė vien 
SLA iš visų kitų lietuviškų fi
nansinių organizacijų atiduoti 
savo sunkiai sukauptą kapitalą 
kitai institucijai. Gaunasi įspū
dis, kad Petras Beskatikis siūlo 
Jonui Piniguočiui atiduoti savo 
pinigą Kaziui Geradariui. Toks 
Petro Beskatikio altruizmas ne
apsakytas! Kas tikrai yra nuo
stabu, tai faktas, kad autorius 
bando primesti užuominą, kad 
tokia tranzakcija lengvai vykdo
ma.

Kokia yra tikra padėtis? Ko
kia tikrovė?

SLA atsakomybė yra tokia: 
$2.5 milijonai dengia pomirtinių 
bei pašalpų obligacijas, šita su
ma neliečiama, nes draudimo 

įstatymai reikalauja, kad SLA 
apdraudos būtų tokioje sumoje 
užtikrintos. Taip pat SLA ski
ria $72,000 rezervais vertybių- 
investicijų svyravimui padeng
ti. Taip pat, pagal aktuarų pa
tarimus, apdraudos draugijai pa
tartina turėti bent 115% išga
lių (solvency). Reiškia, apsi
draudžiant prieš visokias gali
mybes kiekvieną apdraudos šim
tinę turėtų padengti bent $115. 
To pasekmėje, SLA atsargos ap- 
draudoms padengti siekia $375, 
000. Vadinasi, po visų atsargi
nių apskaičiavimų, SLA turi 
$896,120.42 pertekliaus.

Be abejo, autorius metė akį 
į tuos pinigus. Kiek ir kur ga
lima deponuoti tuos pinigus ? La
bai lengva siūlyti juos betarpiš
kai pervesti visiškai kitai insti
tucijai. Bet ar autorius nežino, 
kad ir SLA seimas neturi teisės 
iš karto visą sumą išleisti ar ati
duoti. Praėjo tie auksiniai lai
kai, dar prieš 1930 metų depre
siją, kada SLA seimas galėjo 
drąsiai atiduoti visus rezervus 
iki paskutinio cento. Nežiūrint 
SLA Pildomosios Tarybos gerų 
norų, nežiūrint SLA seimų pa
triotiškumo, ką siūlo autorius, 
yra neįmanoma padaryti.

štai kodėl Niujorko valstybės 
apdraudos įstatymas apriboja 
sumas, kurias komercinės ben
drovės ir fraternalinės draugijos 
gali išleisti. Veikia išlaidų ap
ribojimo nuostatai. Kas yra su
sidomėjęs tuo klausimu, gali at
versti New York Insurance Law, 
paragrafą 213 “Limitations of 
Expenses”. Pvz., pagal “limita- 
cijas”, SLA negali investuoti 

daugiau kaip 10% savo pagrin
dinio turto į nekilnojamą tur
tą. Veikia ir kiti valstybiniai 
varžtai. Dalinai tai yra gerai, 
apsaugoja narius nuo malversa- 
cijos. Bet, antra vertus, supan
čioja pačios organizacijos gali
mybes daryti išlaidas.

Be to, SLA praktiškai naudo
ja savo perteklių: perteklius in
vestuotas į bonus, kurių nuošim
čiai užmoka Tėvynės spausdini
mą ir išsinutinėjimą (juk, narių 
15 c duoklė jokiu būdu neapmo
ka laikraščio išlaidų), įstaigos 
išlaikymo ir administravimo

SLA gali laisvai deponuoti tik 
savo fraternalinius fondus, į 
kuriuos šiandien įeina labdara 
(Našlių-Našlaičių fondasį, sti
pendijos (Moksleivių fondas) ir 
lietuviški reikalai (Tautiškų 
centų fondas)

Kalbant apie lietuviškus rei
kalus, dažnai primetama, kad 
SLA nieko nedaro lietuvybei. 
Vien iš Tautišku centu fondo, 
SLA seimai paskyrė lietuviš
kiems patriotiniams ir kultūri
niams darbams $39,000 tarp 
1944 ir 1969 m. Amerikos Lietu
vių Taryba per tą laikotarpį su
silaukė $10,000 paramos iš Su-

Atitaisykim Pabaltijai daromą skriaudą
Iki šiol lietuvių laikraščiai per

sispausdindavo palankius nelie
tuvių spaudos atsiliepimus dėl 
Bražinskų bylos. Palankius, nes 
tokie būdavo pateikiami. Mums 
visiems malonios geros žinios, 
bet vien tik geras žinias spaus
dindami, mes tarytum patys sau 
pasiplojame. Gerai, kai esame 
patenkinti, bet negerai kai ra
miai užmiegame ir nieko nebe
norime daryti. Tik atkreipkime 
dėmesį, kokia nepalanki Bražins
kų bylai ir bendrai Pabaltijo 
kraštams yra dalis didžiosios 
Amerikos spaudos:

Time and Life, Ine., leidžia
mas “Time” savaitraštis (jį ga
lima pirkti kiekviename neko
munistiniame aerodrome ir ki
tur visame pasaulyje, kur tik 
parduodama tarptautinė periodi
ka) incidento aprašyme (Oct. 
26th) labai smarkiai pasmerkė 
Bražinskus. Kremliaus cenzūra 
kitaip nebūtų praleidus, viskas 
aprašoma iš to paties lietuviams 
Bražinskams neigiamo taško, 
be antros pusės pažiūrų. Tas ne
liko be pasekmių: buvo kas kal
bėjo kartą telefonu, rašyta vie
nas kitas laiškas, kad žinią pa
pildytų, t. y. įdėtų pabėgimo 
priežastis, ir neklaidintų skai
tytojų, kurių reikšminga dalis 
yra ir pačioj Turkijoj. (“Time” 
Turkijoje galima pirkti dides
niuose miestuose). Gaila, bet 
tų (tur būt, tik keleto) protestų 
pasekmė dabar šitoks oficialus 
atsakymas asmenišku laišku:

(Editorial Offices, Time and 
Life Build., Rockefeller Center, 
New York, N. Y. 10020).

“Lėktuvų grobimas yra rim
ta ir potencialiniai pavojinga 
tarptautinė problema. Tai yra 
terorizmo forma, kuri negali bū
ti toleruota ar atleistina dėl po
litinių ar asmeniškų sumetimų, 
nežiūrint kokį kraštą beliestų.

sivienijimo. O kur kuopų įna
šas? Juk per minimą laikmetį 
per 250 SLA kuopų rinko ir siun
tė aukas Altui, Balfui, L. B., įvai
riems fondams ir žygiams. Kuo
pų aukos viršija centro aukas 
bent dešimt kartų, Tat būtų 
skaudi neteisybė sakyti, kad 
SLA, kaip organizacija, neprisi
deda prie lietuviško kultūrinio 
ir patriotinio veikimo. Tiesa, šis 
1970 seimas paskyrė tik tris 
stambesnes aukas, sumoje $700, 
iš Tautiškų Centų fondo. Pas
kirstymo kuklumas glūdi tame, 
kad nebuvo tuo metu daugiau 
prašymų. Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje problema yra ta, 
kad šiais laikais tiek centras, 
tiek kuopos per mažai giriasi 
apie atliekamus darbus.

Algirdas Budreckis, 
SLA sekretorius

Didėjanti lėktuvų grobimų liga 
vis didina galimybę, kad vieną 
iš tų dienų didelis skaičius ne
kaltų žmonių bus užmušti, taip 
kaip lietuvių grobikų buvo už
mušta lėktuvo Aeroflot stewar
dess (Time Oct. 26). Todėl mū
sų manymu, jokie lėktuvų gro
bikai, kas jie bebūtų, neužsi
tarnauja simpatijos ir mes ne
galime toleruoti ir pateisinti 
Turkijos vyriausybės akcijos, 
suteikiančios prieglaudos teises 
lietuviams — lėktuvo grobi
kams”.

Tai matote, gal “Time” savait
raštis dabar pradės parūpinti 
vizas išvažiuoti iš Sovietų kon
centracijos stovyklų rojaus Si
bire?

Kas iš mūsų lietuvių skaityto
jų mano, kad šitokia “Time” mo
ralė dar ne vietoj, kai daugeliui 
kitokios galimybės iškeliauti iš 
Sovietų rojaus nėra (o “Time” 
iki šiol netarpininkavo), tas te
gu rašo vienam ar kitam iš tų 
dviejų: (bandant apeiti papras
tus “ordinary editorial office 
help”):

1. Henry Luce III, Publisher 
“Time”, arba:

2. Henry Anatole Grunwald, 
managing editor.

Time and Life Bldg. Rockefel
ler Center, New York, N. Y. 
10020.

Jei pakankamai laiškų pasių
sim, turės būti rezultatų. Jeigu 
kokį laišką pavyktų “Time” at
spausdinti, tas tikrai būtų verta 
1,000 telegramų į viešąją, ang
lišką spaudą skaitančią pasau
lio (ne vien tik Amerikos) nuo
monę. (Atsimenu, kaip palygi
nant greit būdavo išparduoda
mas “Time” savaitraštis Turki
joj ir Lebanone). A. K.

Pamaldos už maskolių 
kankinamą lietuvį

Pranešama, kad Lietuvos 
Vyčių Centro Valdybos pirmi
ninkas Jokūbas Stukas yra iš
siuntinėjęs aplinkraštį visoms 
Vyčių organizacijoms, para
gindamas šį sekmadienį, gruo 
džio 6 d., ruošti įmanomai vi 
sose lietuvių bažnyčiose pa
maldas už rusų pagrobtą ir 
kankinamą lietuvį jūreivį Simą 
Gruzdę, kurio likimas yra ne
bežinomas nuo to momento, 
kai sukruvintą, suraišiotą ir 
be sąmonės sumuštą bolševi
kai jį iš Amerikos pasienio sar 
gybos laivo “Vigilant” nusi
tempė į savo laivą “Sovietska- 
ja Lit va”.

Lietuvos Vyčių organizaci
jos Illinois- Indianos suvažia
vimas šio gruodžio 2 diena lie
tuvio komunistams išdavimo 
reikalu nusiuntė prezidentui 
Nixonui telegramą.

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

Devyni nemunai, devynios saulės.
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny.
Kaimenė kuterių, prigludusi prie kranto, 
Šviežia žuvim alsuoja ir aitria derva.
Kada užgęsta raudoni stogai žalių kaštonų vygėj,
Skirvytė mirkčioja bakenų akimis.
Devyni nemunai žvaigždes per naktį plukdo 
Į Kuršių marių mėlynus tinklus.

Vytautas Mačiuika
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Žvejyba čia buvo pats pagrindinis gyventojų užsi
ėmimas, paveldėtas iš kartų į kartas. Ištisos genera
cijos Kuosaičių, Butgeraičių, Jurgeliu, Peteraičių, 
Varlių ir kaip dar kitaip jie čia besivadintų, užaugo, 
brendo ir seno sau pragyvenimą semdami plačiuose 
marių plotuose, susigyvenę su vėjuje plevėsuojan
čiomis burėmis, džiūti pakrantėse ištiestais tinklais ir 
amžinai į pakrantes besiteliuškuojančiomis ar įtūžu
siai besitrankančiomis marių bangomis, diena dienon 
kvėpuodami drėgnu, marių purslais persotintu oru, 
kvepiančiu {smaluotų laivelių ir stintų kvapu. Kelių, 
vedančių į parapijos bažnyčią ar tolimesnį miestelį, 
čia beveik nėra. Jei kur reikia vykti, visur keliauja
ma laiveliais, taip sakant vandenų keliu plačiuoju...

Sodybų gale esantys daržai naudojami daugiausia 
bulvių ir svogūnų auginimui. Vietoje ežių, tarp daržų 
yra prakasti kanalizaciniai grioviai, kuriuose sklidinai 
tyvuliuoja rudas, daurpinis, nuo pievų į marias te
kantis vanduo. Pagrioviai apsodinti baltaliemeniais 
beržais ir išsikerojusiais gluosniais bei žilvičiais. Pie
vose sukrautos nesibaigiančios šieno kupetų eilės. Lai
kui atėjus šienas bus pakraunamas į valtis ir išgabena

mas iš pievų. Kai kuriose pievų vietose prie tų .Šieno 
kupetų eilės. Laikui atėjus šienas bus pakraunamas į 
valtis ir išgabenamas iš pievų. Kai kuriose pievų vie
tose prie tų šieno kupetų tebus galima prieti ir jas iš
vežti. tik kietiems šalčiams užėjus. .. .

Kainininku kaimas Karklės valsčiuje 
žiemes matu

Lūjos kaimas yra prisispaudęs prie Kuršių pama
rio ir iš visų pusių apsuptas stambių girių masyvų, ku
rie pamariu nusitęsia nuo Rusnės upės žiočių ties’Skir
vyte, iki pat įpiečiausio Gyventos kaimo. Šie miškai 
dalinasi į Skirvytės, Akiningės, Karklės ir Tovelninkų 
miškus.

1939 metais Lūjos kaime buvo 238 gyventojai, 
buvo to paties vardo girininkija, mokykla, keletas 

smuklių, gi žvejų namuose turistai galėdavo išsinuo
moti kambarius nakvynei. Pats kaimas priklausė įsės 
parapijai ir valsčiui. Koks Lūjos likimas prie rusų, ži
nių nėra, nors nemaža Lūjos kaimo gyventojų dabar 
yra kaip pabėgėliai ir tremtiniai Vakarų Vokietijoje.

ISĖ — PAMARIO ŽVEJŲ KAIMAS, PARAPIJOS 
IR VALSČIAUS CENTRAS

Įsė yra pamario kaimas ant Kuršių Marių rytinio 
kranto, Pakalnės apskrity. Kiti pamario kaimai šiame 
rajone yra Agila, Gyventė, Nemunynas, Gilija, Tovė, 
Luja, Karklė ir Akmingė. Visi jie yra žvejų kaimai, 
kur pagrindinis kaimo gyventojų užsiėmimas buvo 
žvejyba. įsės kaimo sodybos buvo išsistačiusios vieno 
kilometro ilgiu įsės upės pakrantėje. įsės upė yra Ne
muno deltos šaka, per senosios Gilijos vagą ties Kau
kėnais turinti sąryšį su Rusnės upės vaga. Pati Įsės upė 
skaitosi turinti savo aukštupį Agnytę. 1939 metais 
Išėję buvo apie 400 gyventojų, dauguma jų pamario 
lietuvininkai žvejai — Anderlaičiai, Bezmėnai, Bud- 
vydžiai, Gulbis, Grigoleičiai, Kovalskiai, Plonus, ši- 
darai, Gavėnai, šeiniai, Nysvandai ir kiti.

Pamario žvejų kaimų gyventojai visada turėjo 
vesti kietą kovą su gamtos stichijomis, su mariose 
siaučiančiomis audromis ir dažnais potvyniais. Kaip 
kiekviename pamario kaime, taip ir Išėję, upės žiotys 
buvo apsaugotos nuo marių bangų toli į marias išbė
gančiu molu ir iš akmenų suverstu pylimu, kuris pot
vynių metu būna užsemiamas ir tik pavieniai į tokį 
pylimą sukalti basliai kyšodavo iš vandens, rodydami 
žvejų valtims pylimo liniją.

Gyventojai čia irgi nebuvo ypatingai turtingi. 
Kiekviena šeima turėjo paprastą gyvenamą namą, ne
didelius tvartelius^ savo valtis, na ir burlaivį, o taip 
pat ir gabalą pievų ar dirbamos žemės. Įsės paupiu nu
sitiesiančios sodybos buvo taip išplanuotos, kad vieno

je gatvės pusėje buvo žvejų gyvenami namai. Jie buvo 
gražiai nudažyti, o stogus puošė išpiaustytų žirgelių 
galvų ornamentai. Kitoje kelio pusėje stovėjo tvartai, 
daržinės ir kitokie ūkio pastatai arti prie upės kranto. 
Upėje gi ant vandens supėsi valtelės ir burlaiviai, kai 
kurie jų beišplaukią į atviras marias, ar begrįžtą į na
mus. Toks sodybų išplanavimas buvo labai praktiškas, 
nes laivais iš pievų pargabentą į namus šieną ar ką 
nors kitą būdavo galima tiesiog iš valčių iškrauti į pa
upy stovinčias daržines ar pašiūres.

Prie gyvenamų namų kiekviena žvejų šeima turė
jo gėlių darželį prie pat gatvės, kuris praeivį visą va
sarą džiugino margaspalvėmis žydinčiomis gėlėmis. 
Sodybos daržai su įvairiausiomis daržovėmis buvo už 
namo, kuris juos slėpė nuo praeivių akių. Pamario 
šeimininkės savo daržuose priaugindavo labai daug 
svogūnų, bulvių, morkų, agurkų, o taip pat ir pamario 
lietuvių dainose dažnai minimų mairūnų (Majorana 
hortensis). Visus tuos ūkio praduktus, o taip pat ir 
sugaudytas žuvis, ypač ungurius ir stintas, sukrovę į 
savo valteles ar burlaivius, tų kaimų gyventojai pla
čiai išsišakojusių upių, upokšnių ir kanalų labirintu 
veždavo į turgus, pasiekdami net Karaliaučių, Klaipė
dą, Tilžę, Ragainę ar Jurbarką. Taip vadinamos “ci
bulių valtys” iš Pakalnės apskrities būdavo gana cha
rakteringas vaizdas žuvų uoste ir kitose Karaliaučiaus 
prieplaukose, kur į turgus būdavo sUvežami pardavi
mui įvairūs žemės ūkio produktai.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ

4 — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.— FRIDAY, DECEMBER 4, 1970



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso totef^ PRospect 8-3229

Rezid. telefu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. rytoj 

nuo 7 iki 9 vai, yak, Treč. uždaryta.

Rez. toL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Td. LU 5-6446
Priima ligonius pagal si i.si tarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U12

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiKiai antradipn ig penktadieniais. 
Treciad, ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEtnlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
anirad., penatadienį nuo 1—5, treč. 

ir sesuo, tiktai susitarus,

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisus.

DR. EDMUND E. CIARA
W. OiST SlKEcf 

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, <—d, antraa., penkt. lu—4. ir 

seštad. 10—2 vai.
Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EIS1NAS 
MilUsERUA IR moTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamoind Ml 3-0V01.

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 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

p. Šileikis, 0. p
ORTHOPEDAS-PROT TĮSTAS

Susirinkimų ir parengimų Venecuelos Lietuvių Draugijos nariui
TĮ dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Svpports) ir t. t.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

25 INČŲ 
SPALVOTA TV Už 

ŽEMĄ KAINĄ
2S12 W. 47 ST, — PR 6-1998 

AT I O, SEKM. 11—4

—_ Zarasiškiy Klubo visuotinis narių 
misi rinki mas įvyks gruodžio 6 d. 1 vaL 
popiet Hollywood salėje, 2417 W. 43 
St. Bus svarstomi įvairūs reikalai. 
Prašoma dalyvauti.

St. Bikulčius, pirm.

— Garsaus Vardo Lietuvaičiu Drau
gijos susirinkimą*; įvyks sekmadieni, 
gruodžio 6 dieną, 2 vai. popiet, Sukas 
salėje. 4600 So. Marshfield Ave., Chi- 
cagoje. Narės malonėkite atsilankyti.

JUOZUI GALVIČIUI
mirus, Jo žmoną Oną, sūnus — Romą su šei
ma ir Juozą, liūdesio valandoje giliai užjau
čia ir kartu liūdi

Venecuelos Lietuvių Draugija

sas-i.?

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstumu. 

ANTANAS VILIMAS

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pi. WAlbrook 5-8063
!assasssxsssss=SK=assBES===s9s-s=Hass^

PERK KAUSTYMAI

— šakip Apskrities Klubo narių me
tinis susirinkimas įvyks gruodžio 6 d. 
1 vaL popiet Vyčių salėje, 2455 West 
47th St., Chicagoje. Kviečiame visus 
narius ir svečius gausiai dalyvauti. 
Bus Valdybos, Revizijos Komisijos ir 
kitų pareigūnų rinkimai 1971 metams. 
Be to, turėsime daug kitų svarbių rei
kalų. Po susirinkimo kavutė.

Kuopos Valdyba

RAUDONOS ROŽĖS Pašalpos Klu
bo priešmetinis susirinkimas įvyks 
penkudienį, gruodžio 4 d., 7:30 v. v., 
Liberty svetainėje, 14th St ir 49th 
CL, Cicero. Nariai prašomi dalyvauti 
paskutiniame susirinkime šiais me
tais sėkmingai užbaigti savo rūpes
čius ir su pasiryžimu sutikti Naujus 
1971 metus. K. P. Deveikis

Pracsai Dienos šukos
Saugumo tarybos praneši

mu, per keturių dienų Padėkos 
Dienos savaitgalį Amerikos 
vieškeliuose nuo automomilių 
žuvo 623 žmonės. Buvo spėja
ma, kad žus nuo 660 iki 770 
žmonių. Daugiausiai nelaimių 
įvyko Kalifornijoje, būtent 94, 
toliau seka Ohio ir New Y or
kas po 33, Pennsylvanija ir 
(Ilinojus po 26 žuvusius.

Praeitais metais per Padėkos 
savaitgtlį žuvo 696, užpernai 764.

VERLY HILLS GĖLINYČ! 
I£L£S VISOMS PROGOMS 
1443 WEST 63rd STREET 
Fonai: PR 8-0833 ir PR 8-0

(PVTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1223

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629

---------------------------------------------------------------------------X

LIETUVIŲ MOTERŲ Piliečių Ly
gos priešmetinis susirinkimas dvyks 
sekmadienį gruodžio 6, 1970 met. 1 
vai. popiet Lietuvių Auditorijos ma
žojoj salėje. Narės prašomos atsilan
kyti, bus išduotas raportas apie įvy
kusį Bunco; rinkimas 1971 metų val
dybos ir labai daug svarbių reikalų, 
kurie turi būti aptarti galutinai per 
šį susirinkimą. Po susirinkimo bus 
kalėdinės vaišės. E. McNamee

UPYTĖS DRAUGIŠKO Klubo prieš- 
metinis susirinkimas įvyks penkta
dienį gruodžio 4 d., 8 vai. vak.~ Tal- 
man Avė. NariaLrės esate kviečiami 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti ir bus renkama 1971 m. 
klubo valdyba. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. 1G rašt.

UPYTĖS DRAUGIŠKAS Klubas 
rengia linksmą šokių vakarą šeštadie
nį, gruodžio 5 d. Talman salėje, 4500 
So. Talman Avė. Pradžia 7 vai. vak. 
Upytės Valdyba ir Komisija kviečia 
visus atsilankyti. Gros Tony Walluno 
orkestras, veiks įvairių valgių ir gė
rimų bufetas. Bus dovanų laimin
giesiems. A. K. rast

KELIONĖS Į LIETUVĄ

ANTANAS PETKŪNAS
Mirė 1970 metų lapkričio mėn. 20 dieną ir lapkričio 23 dieną pa

laidotas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
Velionis Antanas Petkūnas negali atsidėkoti tiems, kurie sutei

kė jam paskutini patarnavimą ir palydėjo ji i amžinybės vietą. To
dėl mes, atmindami jį ir apgailėdami jo mirti, dėkojame draugams, 
atvykusioms į šermenis, atsiuntusiems gėlių, ir palydėjusiems i ka
pines.

Dėkojame kun. Lynch už atsilankymą koplyčioje, atlaikytas ge
dulingas pamaldas bažnyčioje ir palydėjimą i kapines, taip pat kun 
Anderson už atsilankymą ir maldas koplyčioje.

Dėkojame Laidotuvių Direktoriui Petrui Bieliūnui už mandagų ir 
tvarkingą patarnavimą. Dėkojame karstanešiams, nunešusiems jį į 
amžinojo poilsio vietą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms 
draugams bei pažįstamiems.

O Tau, mūsų mylimasis, sakome — Ramiai ilsėkis šaltojoj žemelėj. 
Nuliūdusi lieka DUKTĖ.

PET
TĖVAS IR SŪNUS

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

m. gruodžio mėn. 2 dieną, 7:00 vai. ryto, sulaukęs 55 
Gimęs Lietuvoje, Mariampolės apskr.
išgyveno 2 metus.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JUOZAS GALVICIUS
Gyv. 6721 So. Oakley Avenue

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad., ketvirtad. 5—8, 
antrad, 2—4. \

Ofiso tel.: HE 44818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesne.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virs 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir- 
ba_ dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riutė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

— Chicagos Lietuvių "Kęstučio" pa
šalpos klubo priešmetinis narių susi
rinkimas ivyks sekmadienį, gruodžio 
mėn. 6 d./1 vai. p. p., Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43-čia gatvė. Visi na
riai prašomi būtinai dalyvauti, nes 
bus renkama 1971 metams klubo val
dyba ir svarstomi kiti svarbūs klubo 
gyvavimo reikalai. Valdyba

Dievo Karalystės
Žinios

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Mire 1970 
metų amžiaus.

Amerikoje
Paliko nuliūdę: žmona Ona (Venckaitė) du sūnūs — Romas ir 

Juozas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
šeštadienį, gruodžio 5 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Juozo Galvičiaus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. 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. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

' 1 
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilip draudimai. 

L

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941 
v______________________________ /

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybes, svei

katos ir biznio.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treciad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

_ pagal susitarimą.________

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telefi H E m lock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

Patogios išsimokė- 
jimo sąlygos.

AC E VI Č1US
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

The Iron Curtain 
isn't soundDrool.

She can*t come to you for the 
truth, but you cen reach her. 
Redio Free Europe does get the

SKAITYK ■NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

truth, but —- 
L_ ", 7_____
truth through.
Wvt to Raom fires Europe 
Ba wee. ml Yemoa. ill

APIE PRISIKĖLIMĄ Iš 
NUMIRUSIŲ

ŠIANDIEN, kuomet tūkstan
čiai žmonių miršta kasdien, 
klausimas kyla apie jųjų amži
nąjį likimą, šis klausimas turė
tų būti labai svarbus ir įdomus 
kiekvienam protaujančiam žmo
gui, ypač tikintiesiems, šian
dien sutinkame daug tokių, ku
rie jau nebeturi jokio tikėjimo 
Į pomirtinį gyvenimą, bet mano, 
kad mirusieji mūsų draugai pa
siliks amžinai numirusiais. Ki
ti gi, galime sakyti, yra ant tvo
ros, svyruoja ir abejoja; nes jų 
galvose nuolat sukasi klausi
mas: “Ar yra kokia nors viltis 
numirusiems? Ar jie kada nors 
atsikels ir sugrįš pas gyvuosius? 
Kokia bus prisikėlimo tvarka?” 
ir tam panašiai.

Nelaimei, pasauliniai mokslo 
vyrai ir gudrieji jokių tikrų ži
nių apie numirusius neturi ir 
negali surasti. Todėl neverta 
praleisti laiką ieškojime paten
kinančio atsakymo pas tuos, ku
rių nuomonės arba spėjimai tarp j 
savęs nesutinka ir jokio pagrin
do neturi. Ieškokime atsakymo 
tikrajame Tiesos ir Šviesos šal
tinyje. Biblijoje, kuri yra rašy
tasis Dievo žodis. Pažiūrėję į 
Bibliją, Šventąjį Raštą, mes ran
dame tikrą ir širdį palinksmi
nantį atsakymą, kad, išliesų, yra 
viltis, kad mirusieji mūsų drau
gai ir mylimi giminės nėra am
žinai žuvę.

(Bus daugiau)

Kas domisi apie Tiesą, reika
laukite veltui Spaudos, šiuo ant
rašu: L. B. S. A., 212 E. 3rd St., 
Spring Valley, DI. 61362, U.S.A.

ANELLA RASIMAS ‘ -
Pagal tėvus Daugira

Mirė 1970 m. gruodžio mėn. 2 dieną, 7:45 vai. ryto. Gimusi Lie
tuvoje, Alytaus aps., Aleknavos parapijoje, Simnu kaime,

Amerikoje išgyveno 55 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Alex, duktė Angeline Foley 2 anūkai, vie

nas proanūkas, bridis Antanas Daugira su šeima ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Lietuvoje liko du broliai, sesuo ir jų šeimos.
Kūnas pašarvotas A. M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Lituanica 

Avenue.
šeštadienį, gruodžio 5 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Anella Rasimas giminės, draugai 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, duktė, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

■NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

ir pažįstami nuošir- 
jai paskutinį patar-

Tel. 927-3401.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

10 Metų Mirties Sukaktis ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

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

STASYS JOKUBAUSKAS
Mirė 1960 m. gruodžio mėn. 4 dieną, sulaukęs 68 metų amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje, Kretingos apskrityje, Platelių parapijoje, Jockių 
kaime.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Prabėgo dešimts liūdnų metų, kai mus palikai, 
Kai Tave priglaudė tie šalti kapai.

STEP. 0. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

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

I

Bet ankstuos mirties negalėjai išvengti. 
Viskas, kas man liko — tik Tavęs gailėti 
Ir ant Tavo kapo gėleles padėti.

Nuliūdus ŽMONA MARY

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

Cook apskrities komisijonierius George Dunne prieš rinkimus aplankė lietuviu gausiai apgyventą Marquette Par- 
-ko apylinkę, matėsi su biznieriais ir buvo užėjęs Į visas svarbesnes įstaigas. Jis domėjosi ir lietuviais sportinin

kais. Paveiksle matome George Dunne kartu su kasdien sportuojančiais lietuviais.
Foto Zigmas Degutis

ne

i ir svečiai dalyvauti. Kaip 
vo anksčiau minėta, gruo- 
io 4 d. jokios popietės nebus, 
nukelta į gruodžio 7 d.

— Vincas šuopys, gyv. Mel- 
se Parke, Lietuvoje buvęs 
imbus ūkininkas šakių ap- 
r. Sintautų apylinkėje, da- 
r išėjęs į pensiją, pamėgo 
jžinėti Jis padaro įdomių 
binių, kuriais džiaugiasi jo 
iįstami, nes įsigyja gražių ir 
rlingų drožinių savo kainba- 
i papuošimui.
— Balfo veikėjai, kurie bu- 
išvykę į Balfo seimą Bosto-

, jau spėjo . sugrįžti Jie 
iaugiasi seimo pasisekimu ir gegužės pradžios Arizonoje su apmo- 

miDga kelione. Isx'kusiu nimas, geros patalpos gyventi ir išlai- 
vo 10 asmenų. Sako, direk- kymas. Reikalingos geros rekomen- 
■iu dalis pasii'eik-.. Jų vielo- ~ duoti ,elef°n°
buvo išrinkti nauji asmens, 
ip jie kas dveji metai mai-

ANTANO IR JERONIMO 
KRAUTUVE

2433 W. 69th St. paieško lietuvio bu- 
čerio 3 d. savaitėje — ketvirtadie
niais, penktadieniais ir šeštadieniais. 
Skambinti 436-6888 arba užeiti.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — PardavimuiJOURNEYMEN MECHANICS

Must be experienced in Gas 
and Diesel Engines

CALL 376-5200

VIRĖJAS IR TAURIUS 
$100 SAVAITĖJE AR $150 PORAI 

Dviejų suaugusių šeimai vakariniame 
priemiestyje, o nuo vasario vidurio iki

ketomis išlaidomis. Aukštas atlygi- 

kymas. ’ Reikalingos geros rekomen
dacijos, atsakant — duoti telefono nu-

% AF 303 225 W. WASHINGTON
Chicago, DI. 60606

TRUMPAI

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos susirinkime, ivykusia- 
Ine š. m. lapkričio 29 d., Jauni
mo Centre buvo nutarta pasiųs

■---------------------------- ----

K. E R 1 N G I S 
į CALIFORNIA SUPER. SERVICE 
♦

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups ir t. t.

• 4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-93

ti JAV prezidentui ir valstybės 
sekretoriui tokio turinio rezo
liuciją: “Sužinoję, kad lietu
vis jūrininkas buvo pasirinkęs 
laisvę iššokdamas iš “Soviels- 
kaja Lit va” laivo į Amerikos 
Coast Guard laiva “Vigilant”. 
Deja, lietuvis buvo išduotas 
rusams kančioms ir mirčiai, 
nesuteikiant jam azilo teisės. 
Todėl prašome šitokį atliktą 
žiaurų pasielgimą ištirti ir kal
tininkus tinkamai nubausti.

— Aleksandras Blinstrūbas 
gyv. 3223 So. May iSt., Bridge- 
porle ir dirbąs Cook County 
School of Nursing (slaugių mo 
kykloje) lapkričio 29 d. išvyko 
į šv. Kryžiaus ligoninę opera
cijai. Jis bus dr. Vaitkaus prie 
žiūroje. Paguldytas 617 kam
baryje. Bendradarbiai jam 
ki sveikatos.

— Balfo rudens vajus jau 
artėja į pabaigą. Pageidauja
ma, kad visi aukų 
vajų spėtų užbaigti iki Kalėdų 
švenčių ir 
fo valdvba.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

lin-

rinkėjai

atsiskaityti su BaL
GENERAL OFFICE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

— Vytauto Didžiojo šauliu 
kuopos susirinkime kalbėjo 
Algirdas Budreckas. Jis primi 
nė Lietuvos kariuomenę, knyg
nešius ir lietuviškos spaudos 
reikšmę išeivijoje. Susirinki
me buvo aptarti įvairūs orga
nizaciniai reikalai. Kuopai sėk 
iningai vadovauja š. S. garbės 
narys V. Išganaitis.

— Lietuviu Žurnalistu 
jungos Chicagos skyriaus 
dyba turėjo
30 d. Jz. Kapačinsko bute. Nu
tarė daryti žurnalistinę popie
tę gruodžio 7 d., pasiųsti pro
testo telegramą JAV preziden
tui dėl lietuvio jūrininko Simo 
Gruzdės išdavimo, pakviesti 
paskaitininką ir filmų rodyto
ją bei aptarė kitus organizaci
nius reikalus.

są- 
val- 

posėdi lapkričio

— Dr. Aleksas Zotovas su 
šeima švenčiu proga per spau
dą sveikina visus savo drau
gus ir bičiulius. Vietoj sveiki
nimo kortelių šimtą dolerių 
skiria lietuviškai kultūrai: 50 
rlol. LB Detroito lituanistinei, 
nokyklai ir 50 dol. Detroito 

Lietuvių namams. Dr. A. Zoto- 
vo pavyzdžiu tepaseka ir kiti.

Light accounts payable. 
Must'type.

Mature woman 
preferred

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

WH 3-1010

BAKERY STORE

Good hourly wages to start. 
2 week vacation and many 

company benefits. 
4501 W. OAKTON ST.

SKOKIE
— Chicagos Lietuvių Opera^ 

pasiuntė protesto raštą prezi
dentui, kartu prašydama iš- ” 
tirti lietuvio jūrininko Simo „ 
Gruzdės grąžinimą- rusams ir phones and record work. 9—5 P. M. 
pasisakvti azvlio teisės reika- week- Good transportation 
lu, tikėdama, kad ateityje bus call 561-0156 between 9—4 p. M. for 
užkirstas kelias tokiems žiau-' appointment.
rūmams JAV teritorijoje. _ _______ —

tirti lietuvio jūrininko Simo r GENERAL OFFICE GIRL
_ j._ ___ x._.___ _________ Good typing, file clerk, answering 

pasisakvti azvlio teisės reika- ? d.avs week.

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
Įteigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000.

11 BUTŲ MŪRAS, 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET 
CL 4-2390

r " 1 ■ " ..--------- 1 - ----------------------------- *

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ------- --- — $3.00
Minkštais viršeliais tik ----------- ----- ----------------------- $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik __ ___________________ $ J -58
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 

money orderi.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

— Alfonsas Liškevičius, gyv. 
6134 So. Sacramento Ave., bu
vęs Lietuvos kariuomenės sa- 
vanoris-kūrėjas ir karo invali
das, lapkričio 24 d. buvo pagul
dytas Lorettos ligoninėje, Ci- 
ceroje sveikatai patikrinti. Jo 
pažįstami jam linki greitai 
grįžti namo.

— Lietuvių paštininku są
jungos valdyba praneša, kad 
gruodžio 13 d., sekmadienį, 12 
vai. po pietų rengia metinį tra
dicinį susirinkimą su pobūviu 
K. K. Repšių namuose, 6608 S. 
Richmond Ave. Įėjimas iš šo
no. Kviečiami visi buvę Lietu
voje pašto, telegrafo, telefono 
ir radijo tarnautojai su šeimo
mis ir pažįstamais skaitlingai 
dalyvauti. Atskiri pakvieti
mai nesiunčiami. Bus valdybos 
rinkimai, II tomo paštininkų 
atsiminimų leidinio ir kiti or
ganizaciniai reikalai svarsto
mi.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

HIGH RATES PAID QUARTERLY

Passbooks

5'/2%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
‘ įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

" ....................................................................- ■ - —------- s.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
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

II I . j ."..i i ■ i ■!. ------ - ------—■—— —      ---------------- —  ---------------------------------------——Z"

i — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, DECEMBER 4, 1970

— Stepas Paulauskas, Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje
— SLA 301 kuopos pirminiu-Į
kas parašė Chicago Sun-Ti-‘
mes laišką, kuris gruodžio 3 d. (ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja

PARDUODAMI
I Iš MODELINIŲ NAMŲ BAT.DAT
110% iki 50% nuolaida. Galima pirkt’

6

LAKE FOREST .
BY OWNER

Room house, 3 bedrooms, 2 baths; 
basement, garage. In the 20s.

ŽMONĖS PERKA NAMUS
2 GERI MŪRINIAI NAMAI ^Brigh

ton Parke. Duoda virš $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

2 NAMAI — gražūs 3 butai arti mū
sų ofiso. Savininkui tuojau reikia 
parduoti viliojančiai už $38,800. Ban
ko užtikrinta paskola virš $27,000.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48,000.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

PUIKUS. DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.

2 BUTU, 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.600.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin
ka — $25,000.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RĖ 7-7200

— Lietuvių Žurnalistų sąjun
gas Čikagos skyriaus antroji 
žurnalistinė popietė įvyksta 
gruodžio 7 d., pirmadienį, 7 v. 
vakaro, L. L. patalpose, 2618 
W. 71 St., kur bus paskaita ir 
rodomi filmai. Kviečiami na-

laidoje buvo atspausdintas su. lietuviai,
antrašte — Skriauda lietu
viams. Jis trumpai nušviečia 
Lietuvos padėti '15-me amžiu
je, jos sąjungą su Lenkija ir 
bendras pastangas prieš Rusi
jos okupaciją, -išiarne laiko-,
tarpyje daug lietuvių ir lenkų 'išNUOMOJAMAS 3 KAMBARIU BU- 
rado laisve ir prieglaudą Ame-;^ bė baldu. 4547 So. MOZART ST. 
nkoje. Jų tarpe-buvo gen. Ca-’__________ ._______ _________
simir Pulaski, žuvęs kovoje už’ ‘:
šio krašto laisvę, ir geru Tadas Programos vedėjas pristatant 
Kaschuška, George Washing-lVincento. Liulevičiaus reda- 
tono adjutantas, -čia rado prie leidinį ‘^Lietuvių švieti- 
glaudą tūkstančiai lietuvių ir mas Vokietijoj . Pagrindinis 
lenkų bėgant nuo komunistų, kalbėtojas— kun. Ansas Tra- 
Toliau laiške aprašoma apie Meninėj .programoj.
lietuvio jūreivio pabėgimą ir iuosl°j Broniaus JBudriūno 
jo grąžinimą sovietams, tuo pa .kantata Mokytojui. Jauna ak- 
darant didelį skriaudą. į tore Lydi j a Jadviršytė skaitys

ibūdingesnes knygos ištraukas
— K. Donelaičio Mokyklos jr deklamuos Bernardo Braz- 

vadovybė praneša, kad šį šeš- džionio eilėraščius — “šaukiu 
tadienį pamokų nebus. Moki-a§ tautą” ir “Laisvės paukštis”, 
niai kartu su tėvais yra ragina- Knygos pristatymas įvyksta š. 
mi dalyvauti demonstracijose,‘m. gruodžio 6 d. (sekim.) 2 vai. 
kurios prasidės 10 vai. ryto Ci-.p. Chicago Savings & Loan 
vic plazoje.

— Aktorius Julius Balutis'Wesiern Ave- įėjimas pro šo- 
bus akademinės ir meninės nines Pastato duris. Jokio įėji-

______ |ino mokesčio. Visus mokyto- 
*ijus ir visuomenę kviečia Am.

Liet Mokytojų S-ga.

Rašytojas Herman Melville išgarsino baltą banginį "Moby Diek**, pa* 
rašydamas apie jį knygą, iš kurios vėliau buvo susuktas filmas. Ka
nadoje, Victoria, B. C. akvariume yra jaunas baltsa banginis, kuris 
jau dabar, kūdikystėje yra 12 pėdų ilgumo ir sveria 1,500 s vary. Jo 

vardas, žinoma, — "Moby Diek".

Call after 5:00 P. M. .

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HOME INSURANCE

Ass’n. priėmimu salėje, 6245 So.

+ Venecuelos Lietuvių D-jos 
nariai, draugai ir pažįstami yra 

į kviečiami šį penktadienį, gruo- 
, džio 4 d., 8 vai. vak. į Mažeikbs- 
Evans koplyčią, 6845 So. Wes
tern Ave. atsisveikinti su a. a. 
Juozu Galvičium ir dšreikšti 
užuojauta jo liūdinčiai šeimai.

(Pr.)

♦ Lietuvių Tautiniai Namai 
maloniai kviečia Chicagos lietu
vius apsilankyti šių namų būs- 
jtinėje, 7108 So. Rockwell St., 
I Chicagoje. Būstinėje išstatyta 
dvidešimt penki Severinos Juš
kienės tapybos darbai — pa
veikslai. Taip pat išstatyti LTN 
■ projekto eskizai, kuriuos pa
ruošė arch. E. Masiulis. Būstinė 

J atdara šį penktadienį (XII. 4) 
nuo 6 įval. vak., o šeštadienį ir 

Sekmadienį nuo 2:30 v. p. p.
1 (Pr)-

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

GA 4-8654

STATI IttM

IHSUtANCt

l State Farm Fire W Casualty Company

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes. Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd SL

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

UTE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu, aluminijaus langai, ,2 au
tomobilių garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklypas. $25.000. 1

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. $18.900.

2 PO 6 MŪRINIS. 2. atskiri;karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. $32,000.

2 PO 5% IR 4 KAME. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
nas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43 000

4’ PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning j 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

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

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 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

- . • •


