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KOMUNISTU VADU PASITARIMAI

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Ketvir- W 
tadienį, kongrese labai griežtai 
prieš jūrininko Simo Kudirkos - 
išdavimą pasisakė 6 įtakingi at- ’ 
stovai. Jie pasmerkė JAV Pa
krančių Sargybos vadovybės įsa
kymą leisti rusams surišti ir iš
sinešti pabėgusį jūrininką. Griež- ' 
čiausias kalbas pasakė atstovas 
Derwinski ir Monahan iš Conn. Praėjusią savaitę apie 500 Bostono lietuvių dalyvavo demonstracijoje, protestuodami prieš lietu-

ČIKAGA. — Frank Savickas, 
Illinois seimo narys, paskelbė ■

BERLYNAS. — Septynių komunistinio bloko vadų suvažia
vimas Berlyne pasibaigė ir iš komunikato sprendžiama, kad Rytų 
Vokietijos L’lbrichtui teks nusileisti Vakarų Berlyno klausimu, 
šiais metais komunistų vadai susitinka jau tretį kartą, tai rodo, 
kad jų tarpe atsiranda nuomonių skirtumų, kurių nenuslepia nei 
entuziastingi komunikatai. Komunistų vadai išreiškė viltį, kad 
pavyks susitarti dėl Berlyno, pavyks sumažinti įtempimus Centro 
Europoje. Pirmą kartą komunistų pareiškime įrašyti “Vakarų 
Berlyno gyventojų interesai”. Komunikatą pasirašė Ulbrichtas, 
Brežnevas, Kadaras,- živkovas, Gomulka, Husakas ir Ceausescu.

Komunikate kalbama apie vi
sišką nuomonių sutapimą, tačiau 
žinoma, kad dėl Vakarų Berly
no ir Rytų Vokietijos pripažini
mo buvo ginčų. Bonos vyriausy
bė aiškiai pasakė rusams ir len
kams, kad iš sudarytų sutarčių 
nieko nebus; jei Ulbrichtas ir 
toliau trukdys Vakarų Vokieti
jai Vakarų Berlyne, kur gyve
na pustrečio milijono vokiečių.

Bonos valdžia atsisako trak
tuoti Rytų Vokietiją kaip sveti
mą valstybę ir- nenori kalbėti 
apie formalų, diplomatinį Ul
brichto režimo pripažinimą. Bo
nos vyriausybė laikosi pažiū- ‘ spaudai: “Būdamas lietuvis ir 
ros, kad Vakarų Berlyne ji tu
ri ne tik kultūrinius, ekonomi
nius, bet ir politinius interesus. 
Ulbrichtas, gi, laiko Vakarų Ber
lyną atskiru politiniu vienetu, 
kur Bona politinių interesų ne
gali turėti.

Savo politiniams Jnteresąms 
pabrėžti. Vakarų Vokietija Ber
lyne šaukia politinių"parfįjų

viėną kartą Rytų Vokietija ima 
tokiu atveju trukdyti susisieki
mą su-V. Vokietija. Antradienį 
į y. Berlyną turi atvažiuoti V. 
Vokietijos prezidentas Gustavas 
Heinemanas. Įdomu, ką darys 
Ulbrichto valdžia po paskutini* 
komunistų -vadų posėdžio.

Lenkijos komunistų vadas 
Gomulka po Berlyno pasitarimų 
pasakė kalbą Katovicuose. Jis 
pareiškė, kad jei vokiečiai suge
bėjo susitarti šu Maskva ir su 
Varšuva, tai reikia prileisti, kad 
jie pajėgs susitarti ir savo tar-

Senatas neduoda 
lėšų SST lėktuvui 
WASHINGTONAS. — Sena

tas po ilgų debatų nubalsavo 52 
balsais prieš 41, kad Amerikai 
nereikia statyti didžiulio greito 
transporto lėktuvo SST (super
sonic transport). * Vyriausybė 
kaltina senatorius, kad jie žiū
ri trumparegišku žvilgsniu į visą 
šį klausimą. Kitos pramonės 
valstybės, kurių tarpe yra ir So
vietų Sąjunga tokį lėktuvą pla
nuoja ir stato.

Vyriausybės pareigūnai įtiki
nėjo ąenatorius, kad tokio lėk
tuvo statymas ne tik duotų dar
bo krizę pergyvenančiai aviaci
jos pramonei, bet ir uždirbtų 
Amerikai daug pinigų už parduo
damus lėktuvus.

Senatoriai, kovoję prieš lėšas 
tokiam lėktuvui, be kitų argu
mentų, rėmėsi ir tuo, kad nau
jas milžiniškas lėktuvas suda
rys naują aplinkos teršimo pro
blemą. Jo greitis sukels šoni
nius Sprogimus, kurių Amerikai 
ir taip netrūksta. Atstovų Rū
mų ir Senato konferencijos ko
mitetas šio SST lėktuvo klausi
mą dar .bandys spręsti, nes Ats
totų Rūmai jau yra jam pasky
rę lėšas.

atstovaudamas lietuvių bendruo
menei Marquette Parke, aš pa
smerkiu dabartinę valstybės de
partamento politiką Nixono vy
riausybėje, kuri daugiau reikš
mės skiria žuvavimo teisėms ne
gu ieškančio egzilės teisių lietu
vio gyvybės teisei. Savickas rei
kalauja pilnai ištirti visas aplin
kybes ir asmenis, įveltus šiame

pasielgime.
•pmvTA tv, • i vadai skelbia ateinantį antradienį protesto streiką, kuriame gali
KUMA- — u‘arvienasnemalo- dalyvautfapie milijonas darbininkų. Darbo unijų centras nenori

numas ištiko senatorių Edwardąt gtreiko^ tačiati pradeda kampanija prieš nauja įstatymą, kad iti-! monstracijoje dėl Simo Kudir- 
konnodv Rritn snaniia hnvn ... . . _ v .> t< ....Kennedy. Britų spauda buvo 
paskelbusi, jog jis nuvykęs į 
Prancūzijos buv. prezidento de 
Gaulle laidotuves, naktį prieš jas 
baliavojo ir šoko su italų prin
cese Maria Pia. Senatoriaus įs
taiga tą žinią paneigė. Dabar 
italų žurnalas “Tempo” išspaus
dino pasikalbėjimą su princese 
Pia, kuri patvirtina, kad ji link
smai praleidusi naktį su Ken- 
nedžiu. Nors Kennedis buvo pa
reiškęs, kad jis princesės nepa
žįsta, ji tvirtina, kad jis yra ge
ras draugas, kurį jį pažįstanti 
ilgą laiką.

Latvis Briezė gerai 
suprato lietuvi

NEW BEDFORD AS. — šįšeš-Į 
tadienį į Čikagą turi atvykti 
latviii kilmės Robert Brieze, ku
ris buvo “Vigilant” laive, kai 
įvyko nelaimingas incidentas 
su laisvėn bėgančiu sovietų žve
jų laivo radistu, lietuviu Simu 
Kudirka, šiuo metu Brieze yra 
Amerikos žuvų pramonės parei
gūnas, Seafood Producers Asso
ciation prezidentas.

New Bedfordo laikraštis “The 
Stanard Times” rašo apie latvį 
Briezę, jog jis geriau už kitus 
žinojo ir suprato priežastis, dėl 
kurių žmogus griebiasi tokio ri
zikingo žingsnio.

Prieš 30 metų Brieze buvo sa
vo gimtinėje Latvijoje, kurią 
rusų kariuomenė užpuolė ir už
ėmė. Tuoj prasidėjo tūkstan
čių latvių deportacija į Sibirą. 
Rygos gatvėse girdėjosi sovietų 
kareivių žingsniai ir daužymas 
į duris. Be įspėjimų, be teismų 
sprendimo gyventojai buvo ve
dami į traukinius, atskiriami 
vyrai nuo žmonų ir vaikai nuo 
tėvų. Briezė pasakojo laikraš
čiui, kad 1941 birželio 14 d. buvo

vio pabėgėlio atidavimą rusams iš Amerikos karo laivo “Vigilant”.

VĖLIAUSIOS ŽINIOSBRITANIJOS DARBININKAI KOVOS 
PRIEŠ NAUJA VYRIAUSYBĖS PLANA

Siekiama suvaržyti darbo uniję galią
LONDONAS. — Konservatorių valdžia Britanijoje laimėjusi 

rinkimus, tuoj paskelbė, kad ji bandys suvaržyti darbininkų unijų 
sauvaliavimus ir praves įstatymus, reguliuojančius pramonės 
darbdavių, ir darbininkų santykius. Dabar toks įstatymas yra

kintų visuomenę ir parlamento narius, kad. Įstatymas nereikalin
gas. - . ; / j •-

Įstatyme numatoma, kad di
desnės unijos turės mokėti darb
daviams kompensaciją iki 240,- 
000 dolerių už streikų metu pa
darytus nuostolius. Įstatymas 
numato įsteigti specialų pramo
nės reikalų teismą, kuris prižiū
rėtų, jog darbo sutartys nebūtų 
laužomos. Vyriausybei duoda
ma teisė uždrausti streiką laiki
nai, 60 dienų “atšalimo” laiko
tarpiui. Darbininkams būtų pa
liekama teisė stoti į darbovietė
je esančią uniją ar — nestoti. 
Nelegalių streikų kurstytojai 
būtu teismo baudžiami už dar
bininkų agitavimą.

Neabejojama, kad senas tra
dicijas turinčios, gerai organi
zuotos britų darbininkų unijos 
kovos prieš valdžios sumanytus 
suvaržymus.

BONA. — V. Vokietijos kanc
leris Brandtas šį sekmadienį va
žiuoja į Lenkiją, kur jis pirma
dienį pasirašys Lenkijos-V. Vo
kietijos sutartį.

išgabenti į Sibirą ir jo tėvai, li
ko tik jis ir sesuo.

Toliau laikraštis rašo, kad ka
ro pabaigoje vėl artėjant sovie
tų kariuomenei, Briezė su žmo
na išvažiavo į Danzigą, kur dir
bo uoste kaip vilkiko pilotas. Ru
sams priartėjus prie Danzigo, 
Briezė pabėgo į Danijos salą 
Bornholm, iš ten į Švediją, čia 
jis su kitais latviais taupė pi
nigus ir nusipirko seną minų 
gaudytoją, kuriuo 100 latvių 
1950 metais atplaukė į Ameri
ką. Kadangi latviai neturėjo 
jokių vizų , jiems teko 6 mėne
sius išbūti imigracijos karanti
ne ir tik kongresui priėmus rei
kalingą įstatymą, Briezė su ki
tais buvo įleisti į New Bedfordą.

Kanados teroristai
išvyko i Kubą

MONTREALIS. — Britų di- 
, plomatas .James Richard Cross, 
kuri Quebeco teroristai pagro
bę išlaikė 59 dienas, buvo paga
liau paleistas. Trys teroristai 
ir keturi jų giminaičiai buvo Ka
nados kariniu lėktuvu išgaben
ti į Kubą, kaip Kanados vyriau
sybė buvo teroristams pažadė
jusi.

šis britų diplomato išvadavi
mas ir teroristų išvykimas įvy
ko todėl, kad Kanados policija 
jau buvo susekusi, kur yra te
roristų kalinamas diplomatas. 
Per 9 dienas policija sekė tą na
mą, kur Montrealyje buvo įsi
stiprinę teroristai. Kariuomenė 
ir policija buvo apsupusi kelis to 
priemiesčio blokus. Teroristai, 
pamatę, kad jie sekami, nutarė 
derėtis su vyriausybe ir priimti 
jos pasiūlymą.

Palcranžiy Sargybos I-mo distrikto vadas admirolas W. 
ft. Ellis ir jo itabo viriininkat kapitonas Fletcher 
Brown, daugiausia kaltinami dėl lietuvio jūreivio Simo 
Kudirkos ildavimo sovietams. Jiedu įsakė laivo kapito
nui "netrukdyti derybg dėl žūki avi me" Ir perduoti pa-

♦ šiandien 10 vai. ryto mies
to centre, prie Civic Center įvyks 
lietuvių protesto demonstracija. 
Kalbės latvis R. Brieze, įvykio 
liudininkas.

♦ Rockfordo lietuviai susior
ganizavo ir šeštadienį rengiasi 
autobusais atvykti į Čikagą, da
lyvauti ruošiamoje protesto de- 

kos atidavimo rusams.
* Popiežius, aplankęs Hong

Kongą ir Ceyloną, grįžo namo į f0 pareigūnai bus atgabenti su 
Romą. Vatikane pasklido gan-{teismo pagalba.
dai. kad pats Popiežius žada už 
d vie jų mėtų partraukti. Jis kar
tą yra pasakęs, kad “tėvas į pen
siją negali išeiti”, tačiau spau
dos įstaigoje Vatikane į kores- 
jondentų klausimus buvo pa
reikšta vieno pareigūno: “Aš 
nieko neturiu pasakyti”. Tas 
pasitraukimo gandus dar sustip
rino.

♦ Praėjusį lapkričio mėnesį 
Amerikoje bedarbių skaičius pa
siekė 5:8%. Nauji bedarbiai 
daugiausia yra balti, seni darbi
ninkai, moterys.

♦ Nato konferencija paskel
bė. kad derybos Europoje dėl 
sienų ir saugumo nebus įmano
mos, kol nebus tinkamai sutvar
kytas Berlyno klausimas.

Karinė vadovybė paskelbė, 
kad iš Okinawos salos į Johnso- 
no salą bus išvežta 13,000 tonų 
nuodingų dujų.

i

MANILA. — Bolivietis, kuris 
bandė pulti Filipinų aerodrome 
Popiežių, buvo uždarytas į vals
tybinį Filipinų beprotnamį.

TRYS PAKRANČIŲ SARGYBOS VADAI 
JAU SUSPENDUOTI Iš PAREIGŲ 
WASHINGTONAS. — Jau vakar trumpai pranešėme apie 

prezidento Nixono nustatytas naujas taisykles laisvės ieškantiems 
pabėgėliams priimti, kad ateityje jokiam egzilės siekiančiam sve
timšaliui netektų kentėti lietuvio Simo Kudirkos likimo. Naujos 
taisyklės pasiųstos visoms federalinėms įstaigoms. ‘Prezidentas 
įsakė jį tuoj pat informuoti apie pabėgančius žmones, šiame pot
varkyje įžiūrimas prezidento parodytas nepasitenkinimas valsty
bės departamentu, kuris iki šiol vienas tvarkydavo pabėgusiij 
klausimus ir turėdavo paskutinį žodį.

Protestas sovietams

Valstybės departamentas įtei
kė sovietų ambasadai protestą 
dėl lietuvio pabėgėlio įvykio. Pa- 

i bėgusio lietuvio atvejis turėjęs 
būti svarstomas Amerikos tei
singumo organų. Sovietij am
basada tą pačią dieną paskelbė 
pareiškimą, kur sakoma, kad 
minėtas jūreivis buvęs papras
tas nusikaltėlis, pavogęs iš ka
pitono seifo pinigus. Amerikos 
bandymas priduoti šiam įvykiui 
“politinę interpretaciją” negali 
būti laikomas niekuo kitu, kaip 
tik dar vienu prieš — sovietinės 
propagandos pasireiškimu, — 
sako sovietų ambasada Wash
ingtone.

Valstybės departamentas pra
nešė sovietams, kad Bostone nu
matytas sovietų laivo “Akade- 
mik Kurčatov” vizitas, turėjęs 
įvykti gruodžio 5-9 d. yra šiuo 
momentu nepageidajamas.

Atstovų Rūmų pakomitetis, 
vadovaujamas atstovo Wayne 
Hays (dem., Ohio) negalėjo pra- 
dėtT‘"apklausinėjimo~ nes ■ vals
tybės departamentas neleido sa
vo pasekreto’riui atvykti duoti 
pareiškimo. Minėtas;^ pirminin
kas pareiškė, kad toliau atšiša- 

.kinėjant, valstybės departamen-

Suspendavo vadus
Cambridge, Mass., viceadmi- 

rolas Thomas Sargent pradėjo 
kvotą apie Pakrančių Sargybos 
karininkų elgesį. Jis nustatys, 
ar karininkai nusipelnė karo tei
smo. Kaip praneša “Boston He
rald” trys karininkai jau su
spenduoti iš pareigų, kol pasi
baigs investigacijos. Jie yra: 
“Vigilant” laivo kapitonas Ralph 
Eustis, I-mo distrikto vadas, 
adm. Ellis ir jo štabo viršinin
kas kapitonas Fletcher. Admi
rolo William Ellis vieton yra pa
skirtas kapitonas John Hūme, 
Pakrančių Sargybos I-mo dis
trikto operacijų viršininkas. 
Spaudos atstovai, pasiteiravę 
apie tuos atleidimus Pakrančhj 
Sargybos spaudos įstaigoje, ga
vo iš komanderio Maurice Dumas 
atsakymą: “No comment!”

Įspūdingas protestas

Ketvirtadienio vakare, nežiū
rint didelio vėjo, Marquette Par
ko lietuviu kolonijos protesto de
monstracijoje dalyvavo labai 
daug' žmonių, ypač didelis nuo
šimtis jaunimo. Su žvakėmis ir 
lemputėmis demonstracija suda
rė įspūdingą vaizdą. Illinois sei
mo senatorius Frank Savickas 
su ašaromis pareiškė: /‘Aš di
džiuojuos esąs lietuvis”.

Amerikos spaudoje pilna šio 
nelemto įvykio aprašymų ’’De
troit News” turėjo ilgą vedamą
jį: “Black eye for U. S.” čia 
sakoma, kad visas reikalas ir pa
siaiškinimai neišlaiko kritikos. 
Daug metų sovietų laivai žuvau
ja ir šnipinėja prie mūsų kran
tų. Jeigu būtų daugiau pabėgė
lių iš tų laivų tinkamai priimtų, 
gal rusai nutartų žuvauti kur 

nors kitur. Laikraštis pabrėžia, 
kad lietuvis buvo 4,000 mylių nuo 
Geležinės uždangos ir tik mylia 
nuo Amerikos krantų.

Kaip Judas!...

“Worcester Telegram” įdėjo 
vedamąjį /Shame at Sea”, ku
riame pasmerkia lietuvio atida
vimą. Labai ilgą vedamąjį įdė
jo “The Inddianapolis Star”, kur 
duodama daug žinių apie Lietu
vą, jos kovas su rusais, okupa
ciją, departed j as ir didžiųjų val
stybių pažadus. Laikraštis klau
sia :; ”Kas atsitiko su Ameri
ka”? Ar amerikiečiai jau ėmė 
bijoti totalitarinių mušeikiiį kad 
pradėjo elgtis kaip Judast.

“Chicago Today” vakar įsidė
jo Stayskal karikatūrą, kurioje 
rodomas iš džiaugsmo šokinė
jantis šiaurės Korėjos lakūnas. 
Du pietų korėjiečiai kariai kal
basi. Vienas sako: “Jis taip 
džiaugiasi todėl, kad pabėgo ir 
kad mes nesame Amerikos Pa
krančių Sargyba”.

Palygino su žydais
* , . * 'į • ' ■

Gan aštrų ir reikšmingądais- 
ką įsidėjo' vakar dierioš?5New 
'York Times. Laišką*autorius ? 
David Bar-Blari,>■ graži;-. hebra
jiška pavardė.- •Jis rašo, kad Vi- ’ 
gilant incidentas -yra labaiyaiš-' 
kus moralinio Amerikos ba&kro- ■ 
to įrodymas. Jei žiaurumus P.;. 
Vietname galima aišldntf Ibfcuta- 
liomis, nužmoginančiomis | kąjo 
sąlygomis, tai čia amerikiečiai 
stovėjo Amerikos teritorijoje, 
saugūs, negrasinami ir ne tik 
atsisakė laisvėn bėgančiam duo
ti egzilėse teises, bet šaltai, ci
niška indent er enci j a štębėj o, 
kaip tas bėglys buvo sumuštas 
ir išvilktas, su Amerikos pagal-

Laiško autorius primena, kad 
vokiečiai/ leisdami savo piliečius 
gabenti į koncentracijos stovyk
las ir krematoriumus; t galėjo 
aiškintis,, kad pasipriešinti to--' 
kiems veiksmams būtų buvę pa- 
vojinga jų pačių gyvybėm. “Vi
gilant” laivo įgula nė tokio pa
siteisinimo neturi. - > -<■ >>...;

Britę diplomata; James R. Cross, ku- 
ris prancūzę separatistu buvo pagrob- 
tas Montrealio mieste. Separatistai 
reikalavo, kad už jo gyvybę kanadie
čiai duotų pusę milijono aukse dole
rių ir paleistų 23 ilgiems metams nu
teistus separatistus. Jis jau palaistęs.
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Mena parodos kaip iš
l « į A L ' l *
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Pobūvių sezonas Vos prieš po

ra mėnesių prasidėjo, o meno 
parodų kaip mat ištisa virtinė 
susidarė. Dar niekada, kiek ma
no atmintis leidžia, jų čia tiek 
nebuvo. Ir tai visos — Lietuvių 
namuose.

Pipmiausią, pamatėme J. So- 
daicio iš Niujorko atvežtus bene 

j 20-ties grafikų darbus. Paskui 
. su savo didžiulėmis drobėmis at- 

*' • važiavo J. Bagdonas. Sekė Ra
sa Arbaitė. Jos paroda, kai vi
dury savaitės rašau, dar nėra už
sidariusi, bet kai mano žodžiai 
skaitytoją? pasieks — jau bus 
uždaryta. Prie tos parodos dar 
kartą grįšiu. Neturėjau progos 
pagarsinti Jurgio Laurinaičio, 
kurio 33 darbai bus rodomi gruo- 
džo 5-6 dienomis, tad mano šie 
žodžiai bus pavėluoti.

Pranas Baltuonis atkeliauja 
sekančiam savaitgaliui. Lietuvių 
namuose jo medžio šaknų ir dro- 
ipiiŲ likhlptfiros bus rodomos 
gruodžio 12 ir 13 dienomis. Pa
rodos rengėjai -— Kultūros klu
bo ; valdyba —• kviečia didelius 
ir mažus šių skulptūrų pasižiū
rėti. P. Baltuonis Detroite kar
tą jau buvo, bet ne Lietuvių na
muose. o Tarptautiniam Insti
tute ir tai ne su individualia pa
roda, p kažkokios. mugės proga. 
Tuomet mažai kas, iš lietuvių 
jo kūrybą pamatė, bet kurie re
gėjo, tai. ir vėl nori matyti. .
11 Atrodo;'kad po P. Baltuonio 
b|zs išdaryta pertrauka ir sekan
ti paroda, jei neklystu, bus tik 
kovo mėnesį. Bet apie ’ ją ra
šyti dar yra laiko.
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Du Kalėdų pobūviai 
vaikams

Gruodžio 13 Lietuvių namuo
se tradicinį prieškalėdinį pobū
vį ruošia Aušros Lituanistinės 
mokykla. Bus mokyklos vaiku
čių sceninis vaizdelis, žaidimai 
prie eglutės, Kalėdų senelio pa
sitikimas, bendros vaišės su tė
vais ir svečiais. Pobūvio pra
džia — 3 vai. po pietų.

Gruodžio 20, irgi Lietuvių na-, 
muose, irgi 3 vai. p. p., panašų l 
pobūvį rengia LB Detroito apyl. 
Lituanistinė mokykla. Ir čia vai
dinimai, žaidimai, bufetas tė
vams bei svečiams, Kalėdų se
nelio dovanos mažiesiems.

Nereikia nė burnos aušinti, 
Įtikinėjant, kokie svarbūs šie 
abu renginiai yra. Kuo daugiau 
publikos juose, tuo geriau abie
jų mokyklų prestižui, tuo dau
giau paskatos jauniesiems akto
riams, bei juos paruošiantiems 
mokytojams. O ir materialiai 
tokiu būdu mokyklos yra stipro- 
kai paremiamos. Gražių jspū-. Pati gražiau",
džm gi heka ir mažiems, ir <hde- j sįa Ho rmgim() buv0 kny. 
liems ištisiems metams.

D. L. K. Mindaugo D-vės “Miško Broliai” orkestras Detroite, vadovaujamas skautininko 
Algirdo Vaitekaičio lapkričio 22 d. Kariuomenės šventės minėjime išpildė meninę pro

gramą.

mas apie kiekvieną iš penkių ten

gos ištraukų skaitymas. Iš tri
jų skaitytojų vienas buvo senas 
pedagogas ir neeilinis mėgėjų

CENTER, INC.
1 So. Western, PR 8-5875 

Vedėjas J. LIEPOMIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

'*-•? >»”"♦ r » * sss, < • ' f *

-—-Midland--Savings ^ptar 
ir namų 

jdask olų reikalus visos mū- 
: i^^T-apylinkės. Dėkojame 
£"'JilmsCiiž mums parodytą, 
:t^pasitikėjimą. Mes norė- 
^Mta#;būti Jums naudingi 
^g^iėityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Kad Šitaip būtų
pristatomos visos knygos scenos aktorius, Kazys Gricius.

Lapkričio mėn. 29 d. Lietu- Kad jis gražiai paskaitž, tai nie- 
vių namuose buvo publikai; ko nuostabaus. Būtume veikiau 
pristatyta nauja Vytauto Alan- ’ nustebę, jei jis būtų prastai 
to knyga “Nemunas teka per At- i skaitęs. Kas publiką tikrai su- 
lantą”. Pristatymą organizavo jaudino, pradžiugino, tai dvi jau
st. Butkaus šaulių kuopos kul-įnos interpretatorės: Birutė Kul
tūrinė sekcija.

Beveik šimtinei publikos da- moji bene 15-kos ar 16-kos me- 
lyvaujant, programą pradėjo Jo- tų, o antroji dar pora metų jau
nas Švoba. Jo pakviestas, sve- nesnė. Pirmoji skaitė prozą. Ne- 
tys iš Flinto, Balys Gražulis kny- ’ paprastai dailiai, neskubėdama, 
gą išsamiai aptarė, pakalbėda-1 įsijausdama, žinodama, kurias 

j vietas pabrėžti, kur publiką pra
juokinti, ar rimtai nuteikti. Ant
roji deklamavo eilėrašti — ly
giai gerai, lygiai lietuviškai ir 
artistiškai. Gaila, kad pirmo- 

į sios skaitymas tetruko vos 10 
minučių, o antrosios deklama
vimas — tik akimirką, tik pus
antros minutės. Jos abi susilau
kė plojimų audros. Garbė šau- 
liam-kultūrininkam, kad sume- 

į džiojo dvi tokias geras skaity
tojas. Tik gaila, kad nesusirado- 
publikoje nė dvidešimties jų am
žiaus jaunuolių...

Mačiau, kad prie stalo, salės 
pakrašty, minima knyga buvo 
pardavinėjama. Kiek egzem
pliorių jos ten išplatino, man 

j neteko patirti. Savąjį turiu tie-' 
į šiai iš Nidos klubo, o salę aplei- 
į dau penkiom minutėm per anks- 
! ti, Toks kultūringas knygos pri- 
I statymas man padarė gerą įspū- 
i dį. Manau, kad ir ten pat daly
vavęs V. Alantas bus buvęs pa
tenkintas.

kūtė ir Giedrė Sirutytė. Pir-

KENOSHA-RACINE, WIS.
Išlikimo kelių beieškant

Lietuvis lietuviui tampa mei
lesnis brolis, kada jį rečiau su
sitinki ir kada aplinkoj e lietuvių 
yra mažesnis skaičius. Todėl ir 
nenuostabu, kad kartais mažes
nėse lietuvių kolonijose yra di
desnis nuoširdumas teavam ir 
solidarumas tampa pavyzdžiu 
didesnėms lietuvių kolonijoms. 
Bet mažesnės kolonijos tuo ne
turėtų didžiuotis, o įsisąmonin
ti, kad tik tokiom sąlygom esant 
galima išlaikyti tautinius 'paren
gimus' ir kita naudinga -tautinė 
apraiška. Su apgailestavimu 
verčia reikalas priminti, kad 
nevisi mes tą suprantame. Pa
vyzdys: mūsų apylinkėje Liet. 
B-nei formaliai priklauso su ne
pilnamečiais daugiau kaip pus
antro šimto'tautiečių. Tai gerai. 
Bet kada vietinė Lietuvių Bend-

Passbook Savings 
L- All accounts com

pounded daily — 
paid quarterly

-

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

2 Years Savings 
Certificate 

^Minimum S5.000)
—

KAINA nuo $2.313
25 mylias su vienu galionu. Pigus leidimas

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
G T X, FURY-DUSTER.

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
40.30 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

rerr ■ i (uukehe

LŽS narių susirinkimas
Lietuvių žurnalistų Sąjungos 

Detroito skyriaus narių susirin
kimas įvyksta Lietuvių namuo
se gruodžio 13, 1 vai. Pirm. Sta
sys Garliauskas kviečia narius 
būtinai dalyvauti.

Savaitė kankinio Simono 
ženkle

Pereitą savaitę Detroito lietu
viai kiekviena proga minėjo Si
mą Kudirką, kurio nekaltu krau
ju buvo aplaistyta Amerikos 
žvaigždėtoji vėliava ir Amerikos 
garbė. Visi gaudė žinias spau
doje. radijo ir TV pranešimuose. 
Pasipiktinimas buvo nepapras
tas. Antradienį, XII.1 per R. Va
latkos radijo valandą plačiau 
reikalą nušvietė Algis Zaparac- 
kas. pats Rapolas Valatka ir, ne- 
tiesiogiiai, Dloco pirmininkas 
Bernardas Brizgys. A. Zapa- 
rackas paskaitė eilės amerikiečių 
spausdinių ištraukas ir patarė 
rašyti JAV Senato bei Kongre
so nariams protesto laiškus, ypač 
Michigano atstovams, nes dar 
jokių pareiškimų nėra padarę. 
R. Valatka A. Zaparacką papil
dė. o taipgi perskaitė ir B. Briz- 

. gio parašytą laiško pavyzdį, siųs- 
tiną valdžios pareigūnams. Buvo 
pranešta ir apie demonstracijas 
įvairiose JAV vietose.

Manau, kad daug detroitiečių 
J •'retesto laiškus parašys.

sų lietuviu' ir organizacijų tau
tine apraiška arba nelaimėje ne
užmiršta saro, tautiečio? Kada 
į vienintelį metinį ^parengimą 
teatsilanko tik trečdalis. Tai lafi- 
bai blogai, nes pažeidžiamas so- 
lidarumas ir savais pasitikėji
mas. - : - i.

■ - -

Mes turime gražų tautiečių 
būrelį, bet jo neužtenka; iš jo 
daugumai tenka _ darbuotis ke
lių organizacijų valdybose, kad 
egzistuotų mūsų apylinkėje or
ganizacijos ir jų tautinė veikla. 
Mes jų nepasamdėm ir būtume 
neišrinkę, jeigu tie tautiečiai ne-., 
pasiaukotų visų mūsų labui.

Todėl reikalas verčia šaukti 
dalyvaukime visoje mūsų tau
tinėje apraiškoje, būkime jos 
liudininkai, dalyviai ir rėmėjai

Iš savo patyrimo primenu, kad 
vidutinio lygio parengimas ga
limas tik tada, kada galima par
duoti pas mus šimtas bilietų, o 
šiam skaičiui pasiekti mes turi
me parodyti" didesnį solidarumą. 
Labai gražu, kuomet tautiečiai 
sueina su savais privačiai ir prie 
vaišių stalo su jais pa bendradar
biauja. Tai yra sveikintinas ir 
labai naudingas tautinis papro
tys, bet mes įsisąmoninkime, kad 
mums esant neskaitlingiems, 
jeigu jie sutampa su organizaci
jų, rengiamais subuvimais, jie 
jau kenkia bendram reikalui. 
Ateityje tokių sutapimų turė
tume vengti.

Tačiau ieškant kelių į ilgesnį 
ir platesnį mūsų egzistavimą 
verčia mus paieškoti naujų bū
dų, ypatingai jei norime atsi
remti į visų generacijų tautie
čius.

Maldauju, išleisti kas metai 
nors po vieną biuletenį anglų ir 
lietuvių kalbomis. Pakvietimus 
paruošti abiem kalbomis ir pla
čiai išsiuntipėti visų generacijų 
lietuvių kilmės amerikiečiams. 
Tuo atliksime gražią tautinę mi
siją, mes jiems priminsime, kad 
jie yra ir lietuvių kilmės, kad 
mes ju neužmiršom, ir turės su
pratimą kas yra daroma savųjų 
JAV lietuvių kilmės amerikie-į 
čių tarpe. Br. Juška]

2,400,000 italų 
laukia perskyrų

Italijos seimui vos -tik prie 
mus perskyrų įstatymą, tūkstan 
čiai italų užplūdo teismus, sku 
bedami įteikti prašymus ir pri 
sibijodami, kad naujasis persky 
FU įstatymas gali būti padary 
tas negaliojančiu anksčiau negi 
jų bylos bus išspręstos. Advo 
katai teigia, kad daugiau kai] 
2,400,000 italų porų šiuo meti 
gyvena skyrium, jų tarpe" 500, 
000 moterų, kurių vyrai išvyko 
į užsienius darbams ir nebegrį
žo.

Daugiau kaip'40,000 asmenų 
Milane, kiti 10,000 Romoje sku
biai ruošia perskyrų bylas.

Italijos seimas po septynias 
dienas trukusių be pertraukos 
debatų praeitą pirmadienį pri
ėmė įstatymą, dėl kurio kampa
nija tęsėsi ištisus 5 metus. Va
tikanas pradėjo kampaniją už 
referendumą, tikėdamas, kad 
pavyks tuo būdu įstatymą ap
versti.

PILKITE JAV TAUPYMO BONUS

STIPRIASU JCROS SROVfc

Prie šiaurės Norvegijos kran
tų yra stipriausia pasaulyje jū
ros srovė — Saltstraumas. Ji tė
ra 2 km. ilgio, siauriausioje vie
toje vos 135 m. pločio, bet dau
giau kaip 90 m. gilumo. Srovė 
prasideda Ekjerstando fiorde, 
kurio plotas — apie 190 kv. km. 
Atoslūgių metu, kurie čia trun
ka po ę vai., iš fiordo išteka 140 
—370 tūkst. kūb. m. vandens, 
kuris potvynių metu vėl grįžta.

šrovės gręHis buna net 16 maz
gų, o tai prilygsta modernių pre
kinių laivų greičiuL

Signalai parodo, kada laivai 
be pavojaus gali įplaukti j fior
dą. švedų laivas “Heros”, ban
dęs įveikti srovę, buvo nublokš
tas ant uolos, perlaužtas ir nu
neštas į jūrą. Salstraumą gerai 
žino žvejai. Mat, srovė atneša 
daug maisto žuvims, ir todėl 
žvejai parplaukia namo su geru 
laimikiu.

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

RUSKOS
Kieti viršeliai — $4.00. minkšti — $3.50. 404 puslapiai. |

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
vus kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
tr kit ' '

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu: 
NAUJIENOS, 1739 So. Hateted St. Chicago. Illinois 6060h. |

CRANE SAVINGS and loan Ąssociation
— 4 ' - "V , .. , ? t ■ *. 4 - . , 4 . . 4 . Į

B. B. PIETKIEWICZ, Pre£ * '

47 and Rockwell Street. TeL-LAfayet_te=J3-1083
NEMOKAMAI"VIETA AUTOMOBILIAMS

1 įmokama vienų j 

— , Jr,mety ceriai- i 
A % catams. Mažiau- 

- o$ia $5,000 — 
< ar daugiau

on 
investment 

account
<įn two 

years 
certificates

Pinigai įdėti pries mėnesio 15 d. duoda, dividendus už visa mėnesi.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 i 

Prašome aplankyti naują musy nams. *

ALANDUS: Pirmad.. ir ketvirt..9:00 ryto,;—. 8:30 vak.; 
pCEEJj Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta- 
SfcjąMy dieniais 9:00 ryto '—-12:09 dienos. Trečiadieniais -už 

-daryta, 'v \

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
361 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127, TELa (617) 268-7730, VAKARE — 282-2759

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI
ŽINOMOS FIRMOS » ’ #■ - Nm I. * * - ’

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG) / ’

VYRIAUSIA ĮSTAIGA e ' •<. ''

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019—Tel.; 581-6590—581-7729 ;
• ' Į . ~ ‘ <į

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku.^ 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjaš- 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui-, 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma — skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vaL ryto iki 6 vai vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet

MŪSŲ SKYRIAI:

BROOKLYN, N. V. 1534 BEDFORD AVE. — IN 7-6445
NEW YORK J, N. Y n SECOND AVENUE — OR 44540
NEWARK, N. J. 372 MARKET STREET - Ml 2-2452
SOUTH RIVER, N. J. 41 WHITEHEAD AVENUE — CL 7-6320
UTICA, N. V. 943 BLEECKER STREET — RE 2-7476
FARMINGDALE, N. J. FREEWOOD ACRES — 363-0494
PHILADELPHIA 2L PA. 431 W. GIRARD AVENUE — PO 9-4507
ALLENTOWN, PA. 126 T1LGHMAN STREET — HE 5-1654
LOS ANGELES 4, CAL 159 Se. VERMONT AVENUE — DU $4550
CHICAGO 22, ILL. 1241 NO. ASHLAND AVENUB ' " — * HU 6-2818
BALTIMORE 21, MO. 1900 FLEET STREET — DI 2-4240
BUFFALO 12, N, Yw 701 FILLMORE AVE. — TX 5-0700
DETROIT 12, MICH. 11601 JOS CAMPAU AVENUE r«. 3654780
HARTFORD 4, CONN. . 122-126 HILLSIDE AVE — 2494216
JERSEY CITY, N. A 219 MONTGOMERY ST. — HE 54368
SYRACUSE, N. Y. 12204 S15 MARCELLUS ST. — 475-9746
CLEVELAND 12, OHIO 1028 KENILWORTH AVENUB •*- PR 1-0696
HAMTRAMCK, MICK 11339 JOS CAMPAU AVENUE — 3654740
SO. BOSTON, MASS. 396 WEST BROADWAY — AN 8-1120
TRENTON 10, K A. 11S2 DEUTZ AVENUE — EX 24304
RAHWAY, N. J 47 E. MILTON AVE. ’ — 381-8997

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — SATURDAY, DECEMBER 5, 1970



PIETŲ AUSTRALIJA
Paminklas a. a. Jurgiui Arminui

Adelaidės Lietuvių Muziejaus
— Archyvo įkūrėjas ir ilgametis 
vedėjas p. Jonas K. Vanagas 
kruopščiai ir meniškai paruošė 
knygą apie a. a. Jurgį Arminą, 
kurią, Adelaidės Lietuvių Są
jungos 15-kos metų sukakties 
proga, įteikė Adelaidės Lietu
vių Muziejui — Archyvui, kar
tu pridėdamas ir sekančią dedi
kaciją:

A. a. Jurgio Glušausko - Armi
no šviesiam atminimui, jo trem
ties gyvenimu nueitų žingsnių 
paryškinimui, ryžausi sutvar
kyti į vieną knygą užsilikusią 
archyvinę medžiagą, iš kurios 
aiškiai atsispindi jo meilė savo 
tautai, nuoširdus įsipareigojimas 
dirbti lietuviškos kultūros puo
selėjimui ir lietuvybės išlaiky
mui

Pageltusiuose korespondenci
jos lapuose šviesiu spinduliu 
šviečia Jurgio Armino tiesaus 

TOP INTEREST TO 
SAVERS >

PEA ANNUM į -

DEPENDING ON TYPE. 
AMOUNT AND TERM

INTEREST 
PAID QUARTERLY

STANDARD 
FEDERALF

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140 

ASSETS OVER $145,000,000. RESERVES OYER $12,900,000. 
OFFICE HOURS:
Monday&Thursday,9a.m.to8p.m. • Tuesdays Friday, 9 a.m. to 4p.m. 
Saturday, 9 ajh. to 12 Noon Wednesday, no business transacted.

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES. 

2 YEAR MATURITY

UP TO 
§20,000.

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

^SAFETY Ob' 
YOUR SAVINGS

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings 
and Loan Association

INSURED

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to S P. M. Tues. 9 to 4, Thurs, & Fri. 9 to S. Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juoze s 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:

1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608

chorakterio -bruožai. Jis smer
kia asmeninių ir partinių reika
lų iškėlimą aukščiau bendruo
meninius Jo paties žodžiais: 
“Partinį bilietą palikau pereida
mas Lietuvos sieną. Nuo to mo
mento aš tik lietuvis.. Visi ma
no darbai turi tik vieną tikslą 
prieš akis: Lietuvos laisvę ir lie
tuvybės išlaikymą”.

Jurgio darbų tiek daug ir įvai
rių, kad vargu visus galimą net 
suminėti. Tremtyje, Vokietijoj, 
jis dirba Ansbacho lietuvių pa
bėgėlių komitete, mokytojauja 
lietuvių progimnazijoj, organi
zuoja ir vadovauja aukštesniem 
prekybininkų kursams.

1948 m. gegužės men. 14 d. 
iškelia koją į šį kontinentą, o 
jau tų pačių metų rugsėjo mėn. 
12 d. išleidžia ir redaguoja “Aus
tralijos Lietuvį”, pirmąjį lietu
višką laikraštį po Pietų Kry
žium. Kokiose sąlygose šitokį 
svarbų lietuvybei darbą teko jam

Garsusis lietuvis Jack Sharkey-Žukauskas nepametė sporto. Kairėje jis 1932 metu nuotraukoje, 
kai jis buvo pasaulinis bokso čempi jonas Dešinėje jis dabar, savo namuose Epping, N. H., kur 
jis laiką praleidžia medžiodamas ar meškeriodamas. Šarkio skrybėlę puošia jo paties gamintos 

"muselės", kuriomis |is vilioja žuveles.

dirbti; rodo čia patalpintos ke
lios nuotraukos. Jurgis ne tik pio
nierius periodinės spaudos, bet 
ir tėvas pirmųjų lietuviškų kny
gų Australijoje. Nesiribodamas 
vien savo išleistų knygų plati
nimu, plačiai po visą Australiją 
paskleidžia ir kitur spausdintas 
lietuviškas knyga.

Sėkmingai panaudodamas 
“Australijos Lietuvio” pusla
pius, apjungia visus lietuvius j 
.vieną, šeimą, lygindamas kelią ir 
ruošdamas dirvą bendruomeni
nei sėklai. Per “Australijos Lie
tuvio” puslapius organizuoja 
“Vasario 16-tos” gimnazijos 
šelpimą, mokinių rašybos kon
kursus, Vokietijoj likusių ligo
nių paramą, aukas Tautos Fon
dui, Mažosios Lietuvos Tarybai 
ir kt. Kiek laiko tai užima: sto
vėti pašte ir pildyti anketas, gau
ti perlaidas, vesti atsiskaitymą 
ir susirašinėjimą...

Jurgis Arminas — organizato
rius ir globėjas liet, studentų 
Australijoj; steigėjas Liet. Kul
tūros Fondo; Lietuvių Namų 
rėmėjas ir jų įsigijimo doku
mentų signatorius; Adei. Liet. 
Archyvo rėmėjas; “Adelaidės 
Lietuvių Žinių” redaktorius; už

jūrio laikraščių korespondentas; 
Savaitgalio Mokyklos, bibliote
kos, choro, Moterų Sekcijos, 
skautų, sporto klubo “Vytis” ir 
kitų kultūrinių ir visuomeninių 
organizacijų rėmėjas, bei talki
ninkas.

Įvertindama J. Armino nuo
pelnus, Adei. Lietuvių Sąjunga 
1968 m. vasario 25 d. suteikia 
jam Garbės Nario vardą.

Kad Jurgio Armino pavyz
dinga asmenybė nebūtų užmirš
ta, šį savo darbą skiriu Adelai
dės Lietuvių Archyvui.

Jonas K. Vanagas

.— Adelaidės Lietuvių Sąjun
gos Valdyba ir Adelaidės Lietu
vių Muziejaus-Archyvo Vado
vybė reiškia didžiai gerbiamam 
p. Jonui K. Vanagui nuoširdžiau
sią padėką už atliktą didelį dar
bą, kruopščiai surenkant, sutvar
kant medžiagą ir meniškai pa
ruošiant apie a. a. Jurgį Armi
ną knygą, kuri yra gražiausias 
ir prasmingiausias paminklas a. 
a. Jurgiui Arminui!

MEDICINOS NAUJIENOS
• širdys jau sulopomos 

f nuosavų kojų- gyslomis

Dr. Donald Ross, Londono 
National Heart Hospital vyr. 
chirurgas, širdžių perkėlimo au
toritetas, pareiškė, kad jis dau
giau nebepraktikuos širdžių (iš 
mirusio gyvam) perkėlimo ope
racijų, kadangi amerikiečiai yra 
jau išradę ir sėkmingai prakti
kuoja naują koronarinių grafta- 
vimų (priskiepijimų) metodą.

Tas metodas yra operacija, 
kuriai paimamas gabalas paties 
paciento kojos venos ir priope- 
ruojamas prie širdies, apeinant 
užsiblokavusį (užsikimšusį) 
kraujo taką, sukėlusį širdies li
gą. Savos kojos gyslos širdies 
kraujo laidui pataisyti tuo ge
ros, kad organizmas jų neatme
ta, kaip kad jis daro su perkelta 
svetima širdimi ar kitokiu orga
nu.

Dr. Ross 1968 ir 1969 metais 
jau padaręs šešias tokias ope
racijas, kurios visos buvo sėk
mingos; vienas po tokios opera
cijos gyvena jau daugiau kaip 
metus laiko. Dr. Ross pasakė, 
kad Cleveland©, Ohio, klinikoje 
padaryta jau daugiau kaip 1,400 
tokių operacijų be didesnės re
klamos.

“širdį reikia skaityti esant 
pumpa arba motoru”, sako Ross. 
“Kam dėti naują pumpą arba 
motorą, kuomet užtenka įdėti 
naujus filtrus. Tai ir yra, ką 
ši operacija daro”. Esą lituoto- 
jas (plumberis) vietoje keitęs 
užrūdijusį geležinį vamzdį įde
da varinį gabalą, kuriuo suge
dusioj! dalis apeinama. Kiekvie
na žmogaus koja turi po dvi pa
grindines kraujagysles (venas).

Pabaltiečiu studentų 
rūmai Annaberge

Kitas lietuvybės židinys 
Vokietijoje

Apart Vasario 16 gimnazijoj 
rūmų, esančių pietinės Vokieti
jos Huttenfelde. kiti puikūs ir 
daug lengviau pasiekiami Pabal- 
tiečių studentų rūmai yra Vaka-

. Tėvui nesant dukterį į automo
bilį vežti į ligoninę, iš dvyniu 
kambario žemyn nulipo Mariatta, 
sakydama, kad ir jai svaigsta 
galva, taip pat sudribo vos spė
jusi pasakyti “Globokite Tuula; 
dėl manęs nesurlipinkite”.

Motina pasakė, kad jos dukte
rys buvo nepaprastai artimos; 
jos dirbo tuos pačius dalykus, 
ir jei viena apsirgo, tai antroji 
nežiūrint kur ji būtų apsirgo

ir

rų Vokietijos Annaberge, prie 
Bonnos. Šiuose rūmuose vyksta 
suvažiavimai, konferencijos; jų 
bendrabutyje gyvena Vasario 16 
gimnazijos abiturientai, social
demokratai Andrius Šmitas ir 
Romas Šileris, (kurie sykiu su 
dr. Vytautu J. Bylaičiu, Kaspa
ru Dikšaičiu ir Artūru Herma- 
nnu leidžia socialdemokratinės 
minties laikraštį Apžvalgą: 8 
Munchen 13, Georgenstr. 53, 
Alemanio Ocidental).

Annabergo rūmų šeimininku 
yra kun. J. Urdzė. Bonnoje įsi
kūręs žurnalistas W. C. Banai
tis, vokiškos Eltos biuletenio re
daktorius, o to miesto universi
tete profesoriauja dr. Z. Ivins
kis.

Įvairių tautų bendruomenes 
šelpia provincijų vyriausybės. 
VLB jaunimo skyriaus pirm. 
Andrius Šmitas surinko duome
nis iš 274 lietuvių jaunuolių, iš 
kurių 152 gerai kalba lietuviškai.

Viena siela dviejuose 

kūnuose
Suomijos daktarai negali iš

aiškinti, kas buvo priežastis, kad 
dvi dvynės seserys Tuula ir Ma
riatta Jaavaara, 23 metų am
žiaus, visiškai sveikos, abidvi 
staiga susirgo ir vos nugaben
tos į ligoninę 10 minučių bėgy
je mirė. Jos su tėvais gyveno 
mažame Poorvo miestelyje ne
toli Helsinkio. Ketvirtadienį po 
pietų Tuula nusiskundė, kad 
svaigsta galva ir blogai jaučia
si, ir staiga sudribo be sąmonės.

save
augti - taupykite!

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.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo IndiHal 
Apdrausti IH $20,000.

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

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metaia TeL 421-3070

įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
———

tuo pačiu negalavimu ir tuo pa
čiu metu.

- ■ ■■ -wn ūmo ■ ■ ■«
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LjKuyui tapg) perka r perebodi 
r progas ajrno bktaj per

NAUJIENAS

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
DOVANAS - SIUNTINIUS ! LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, J 

UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, — šaldy
tuvams, televizijų aparatams, radijo transistoriams, mag
netofonams (tape recorders) ir daug kitiems dalykams, 
taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, gyvenan
tiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Cosmos Parcels Express Corporation 
45 West 45th Street New York, N. Y. 10036

Tel.: 212 — 245-7905

o

Tel.: AL 4-5456 I 
CH 3-2583 I 

6474576 | 
EV 4-4952 I 
LI 2-1767 1 

268-0068 i 
TL 6-2674 I 
BR 34966 I

• NEW YORK, N.. Y. 10003
• NEW YORK, N. Y. 10011 .

BROOKLYN, N. Y. 11207, 
BROOKLYN, N. Y. 11211, 
BOSTON, Mass. 02118, 2 
BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadway
BUFFALO, N. Y. 14206, -------------
CHICAGO, Illinois 60622, 
CHICAGO, Illinois 60608, 
CLEVELAND, Ohio 44134, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
IRVINGTON, N. J. 07111, _______________ ____ .
GRAND RAPIDS Mkh. 49504, 636-38 Bridge St. N. W.
HAMTRAMCK, Mich. 48212, ------------

HARTFORD, Conn. 06114, 200 ___________ _____
• LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth Sh

LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn. 06519 509 Congress Avenue 
NEWARK, N. J. 07106, 698 Sanford Ave.
PASSAIC, N. J. 176 Market Street 
PATERSON 1, N. J., 99 Main Street--
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street 
PITTSBURGH. Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 
WATERBURY, Mass., 905 Bank Street 
WORCESTER, Mass. 01610, 169 Millbury Street
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W, Federal Street

e

39 Second Avenue
135 W. 14 St. . .

2947 Fulton St.
370 Union Avenue

271 Shawmut Avenue

332 Fillmore Avenue 
, 2222 West Chkago Ave

3333 S. Halsted Street ■ WA 5-2737 ] 
5879 State Road 884-1738 I
762 Springfield Avenue ES 2-4685 ] 
1082 Springrield Ave. Tel.: 3744446 

' « ;GL 8-2256
11333 Jos. Campau Avenue 365-5255

230 Franklin Avenue 246-9274
FO 34569rv 3-8569
AN 1-2994 
LO 2-1446 

Tel.: 373-8783
GR 24387 

2744400
PO 3-4818 I
HU 1-2750 I
Fl 6-1571 | 

PL 64766 ■ 
SW 8-2868 I

Rl 3-0444F f
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Nepakenkime patys sau
Kad Amerikos lietuvių organizuotas; vieningas ir 

suderintas darbas yra reikalingas, didelei visuomeninį 
darbą dirbančiai Amerikos lietuvių daugumai yra aišku. 
Gerai suderintomis bendromis pastangomis esame atsie
kę žymiai daugiau, negu kitos tautos, to paties likimo at
neštos i Ameriką. Nepasiekėme tiek, kiek mes būtume 
norėję, bet vis dėlto esame daug padarę. Lenkai, ukrai
niečiai ir net nuo komunistų pabėgę rusai lietuvius skai
tė pavyzdiniais. Jie būtų patenkinti, jeigu jie būtų ga
lėję susitarti, kaip lietuviai iki šio meto susitardavo, ir 
siekti pavergtiems kraštams laisvės.

Kas daugumai lietuvių yra aišku, ne visuomet būna 
aišku paskiriems žmonėms. Ypatingai šis klausimas yra 
neaiškus tiems, kurie asmeniškas savo ambicijas stato 
žymiai aukščiau už lietuviams naudingą darbą. Jie yra 
įsitikinę, kad jie vieni gali daugiau padalyti, negu orga
nizuota lietuvių dauguma. Praeities patirtis parodė, kad 
vienas žmogus niekad nepadarys tiek, kiek padaro orga
nizuoti žmonės. Viena organizacija niekad nepadarys 
tiek, kiek padaro tų organizacijų sambūris.

Labai dažnai tokius pasigarsinti mėgstančius pa
skirus individus pasigauna lietuvių tautos priešai. Ne
paprastai dideles vieno asmens ambicijas jie panaudoja 
ne lietuvių, bet kitos tautos ar kitos valstybės tikslams. 
Dideles ambicijas turintieji žmonės gali būti gėri lietu
viai, bet didelės ambicijos kartais juos nuveda šunkeliais. 
Panašių atsitikimų esame turėję praeityje, jie gali pasi
kartoti ir ateityje. Jie pasireiškia kiekvieną kartą, kai 
įvyksta koks svarbesnis tautos ar valstybės gyvenimo 
įvykis.

Visą Ameriką labai sujaudino žiaurus kelių JAV Pa
kraščių Sargybos pareigūnų elgesys su pabėgusiu lie
tuviu jūrininku Simu Kudirka-. Pasipiktino ne tik Ame
rikos lietuviai, bet didelė amerikiečių dauguma. Pasipik
tino pats krašto prezidentas, pasipiktino kongreso atsto
vai, aukštesni valstybės pareigūnai ir paprasti žmonės. 
Tą pasipiktinimą labai aiškiai ir gražiai iškėlė didžioji 
Amerikos spauda, radijo tinklai ir televizijos stotys. Pre
zidentas įsakė visą reikalą ištirti ir imtis priemonių, kad 
panašūs dalykai nepasikartotų. Tuo reikalu jau paruoš
tos naujos instrukcijos, o Vigilant kapitonas ir du tie
sioginiai jo viršininkai jau atleisti iš pareigu. Amerikos 
lietuviai turėtų būti dėkingi prezidentui Nixonui už grėi-

trims mėnesiams  $5.00 
vienam mėnesiui  $1.76

Kanadoje:
metams  $20.00 
pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui  ■ $2.00

Užsieniuose:
metams ________________ $21.00
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui .. .......... $250

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius Teid^ia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
DI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

K. ČESNIUS

PROF. REKAŠIUS - TARYBINIS
KVIESLYS

I
Neseniai teko susipažinti su 

paskutiniu Akiračių numeriu 
— 8 (222). Pirmajame pusla
pyje įdėtas “Kviečia Vilniaus 
universitetas” straipsnis. Ja
me rusų primestas rektorius J., 
Kubilius kviečia užsienio lie-į 
tuvius studijuoti Vilniaus V. 
Kapsuko universitete. Tai tas 
pats Kubilius, kuris prieš ke
letą metų lankėsi Chicagoje ir 
“atvirai” išsikalbėjo su keliais 
mūsų veikėjais, įsitikino, kad 
ir komunizmo sąlygose daug 
ką galima padaryti lietuvybės 
labui. Ypatingą įspūdį padarė 
jo “nuoširdus” 
kad dirbdamas 

pasisakymas, l tams, 
rusams 80% I centų

tą klausimo tyrinėjimą ir už priemones panašiems inci
dentams išvengti.

Bet Amerikos lietuviai turėtų imas ir kitų priemo
nių. Jie turėtų daryti viską, kad šio nelaimingo Įvykio 
metu visame krašte lietuviams sukeltas šiltas jausmas 
nebūtų sugadintas. Lietuviai turi būti kultūringi, turi 
protestuoti kultūringomis priemonėmis, turi parodyti 
reikalingą rimtį. Svarbiausia, lietuviai turi parodyti 
reigalingo vieningumo. Protestuojame visi, bet protes
tus formuluoja atsakomingų mūsų organizacijų atstovai. 
Jeigu esame susitarę, kad Amerikos lietuvius atstovauja 
mūsų pačių rinkti ir skirti Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovai, tai neprivalome kaišioti Altui kojos. Į Altą 
paskyrėme pačius geriausius , savo atstovus; tai pasiti
kėkime jais ir'leiskime jiems kalbėti lietuvių vardu. Ne
steikime ant greitųjų sudarytų kitų komitetų ir neparo- 
dykime amerikiečiams, kad keli pasigarsinti mėgstan
tieji mūsų tautiečiai gali pakenkti bendram lietuvių 
darbui.. Su mumim skaitysis, jeigu mes išlaikysune rei
kalingą rimtį ir kreipsime dėmesį Į gyvenimo faktus.

Krašte ir visame pasaulyje sukeltą lietuviams šiltą 
jausmą turime nukreipti į patį svarbiausią mūsų tikslą — 
pavargtą Lietuvą. Amerikiečiams privalome aiškinti, 
kad rusai apdaužė ir suraišiojo ne tik jūrininką Simą 
Kudirką, bet panašiai jie yra sumušę ir suraišioję visą 
iietūviiį tautą. Sukeltas pasipiktinimas turi būti nukreip
tas prieš svarbiausius lietuvių tautos priešus — okupan
tus rusus. Jeigu Lietuva nebūtų nišų pavergta, tai Si
mui Kudirkai nebūtų jokio reikalo bėgti-, neapdairiems 
Pakraščių Sargybos vadams nebūtų rieikalo daryti ne
apgalvotus nutarimus.

Vaikiškais protestais, nepagrįstais kaltinimais ir ne
tiksliais pareiškimais mes pakenksime pavergtos Lietu
vos laisvihimo kovai ir. atstūmsime daugeli Lietuvos lais
vės draugų. Nesilaikydami darbo, pasiskirstymo ir sude
rintų veiksmų principo, mes patys nesusikalbėsime ir 
negalėsime dirbti vieningo darbo. Būtų naudinga, kad 
šios dienos konferencijoje Vilko atstovai pabrėžtų veiks
nių padarytus susitarimus ir imtųsi priemonių vienin
gam darbui išlaikyti. Jeigu mes neišmoksime sutartinai 
ir vieningai dirbti, mes padarysime žymiai mažiau, ne
gu senieji lietuviai padarė. ’

procentų, jis sugeba atiduoti 
lietuviškiems reikalams 20%

Po Kubiliaus lankėsi visa ei
lė kitų tarybinių veikėjų ir su 
mažesniu pasisekimu piršo 
“tautiškų lietuviškų” santykių 
palaikymą ir ugdymą. Maž
daug prieš trejetą metų Kana
doje įvyko tarybinio meno — 
dainos ir muzikos prasiverži
mas į lietuvišką visuomenę. 
Kas tuo metu galvojo, kad ta
rybinis menas prasiverš į Chi- 
cagą?

Deja, ir Chicagoje atsirado 
visa eilė “intelektualų”, kurie 
nutarė nenusileisti komunis- 

kurie skiria keletą pre
savo veiklos lietuvybės

JAV LB cėrtttb 
valdyba

Vytautas Voieras, pirminin
kas, 405 Loon Avė., Dfelrah, 
New Jersey 08075, namų tel. 
(609) 461-9488, darbo tel. (609) 
963-8000 Ext. PC 3529.

Algimantas Gečys, vicepir
mininkas visuomeniniams rėi- 
kūlams, 9660 Pine Rd., Phila
delphia, Pa., 19115, namų tfel. 
(215) 677-1684, darbo tel. (215) 
225-9100 Ext. 7304.

Juozas Gaila, vicepirminin
kas jaunimo reikalams, 121 
Antietam Road. Cherry Hill, 
New Jersey, 08034, namų tėl. 
(609) 428-7456, darbo tel. (215) 
922-7202.

Aleksas Vaškelis, vicepirini- 
ninkas kultūriniams klausi
mams, 301 Pinecrest Rd. Spring 
field, Pa. 19064, namų tel. (215) 
544-4122.

Dr. Vytautas Klemas, vicepir 
liiihinkas akademiniams rėi- 
kalūbis, 5Ž9 West Wind Dr., 
Berwyn, Pa; 19312; namų tel.

išlaikymui. Atsirado tokių, 
kurie dėl lietuvybės nutarė' 
dirbti komunizmui. Pradžioje 
atrodė, kad skiriamas komu
nizmui procentas labai men
kas. Menas universalus visa
me pasaulyje. Sovietiniai me
nininkai lankosi šioje šalyje, 
tai kodėl mums neišgirsti lie
tuviško tarybinio meno? Pui
kūs sovietiniai balsai gieda 
tokias patriotines dainas, kad 
mums net ašaros trykšta iš 
akių. Kai vadinamoji atsiliku
si visuomenė užprotestavo, aiš 
kindama, kad sovietinis me
nas, žodis ir bet koks pasi
reiškimas neatskiriamai nuo 
sovietinės politikos (tas aiškiai 
pabrėžta jų ideologijoje), kilo 
didelis triukšmas ir neseniai 
atsiradę Akiračiai tą triukš
mą užrekordavo savo skiltyse. 
Daugiausiai kliuvo Naujienoms 
už atkaklų pasipriešinimą so
vietų kėslams. Kaip tik Nau
jienose buvo pastebėta, kad į 
tokius gryno meno pasirody
mus lankysis sovietinės atslb-< 
vybės žmonės ir kad sovietinis 
agentas Laurinčiukas turi le
miamą žodį, kaip ir kas turi 
būti daroma. Buvo paaiškinta, 
kad plečiant tokį “bendradar
biavimą”, darosi neišvengia
mas santykiavimas su okupan
to įstaigomis ir artėjama prie 
sovietų aiškaus tikslo — iš
gauti okupacijos faktopripa- 
žinimą.

Šis faktas nėra paslaptis ir 
daugeliui tautiškai pažangiųjų 
veikėjų. Ką gi, — anot tarybi
nio bendradarbiavimo pionie
riaus šalčiaus, — sovietų galy
bė tokia didelė, kad nėra jo
kios prasmės jai priešintis. Ki
tas vėl samprotauja, kad so
vietinė okupacija ilgų metų 
reikalas, — tai reikia su paver
gėju skaitytis, atiduoti jam 
duoklę.

Aišku, tokia galvosena, yra 
realybė gyvenant sovietinio rė
žinio sąlygose. Bet, koks rei
kalas mums, gyvenantiems 
laisvoje šalyje, nusilenkti to
kiam faktui? Besiaiškinant, 
nevienam entuziastui buvo 
priminta, kad gyvenančių ne
komunistiniame pasaulyje lie
tuvių nėra jau tiek daug ir tik 
mums nėra užčiaupta burna 
rėkti, kad Lietuva yra paverg
ta, okupuota ir kad ta okupa
cija turi būti pašalinta. Jei 
mes šiai kovos paskirčiai ne
dirbsime, tai nėra kas mus pa
vaduoja. Vieno kito tarybinio 
kankinio šauksmas pasaulio 
nepasieks ir taip sąjungininkai 
šioje sunkioje kovoje bus pra
rasti. Lietuvos reikalas taptų 
tokiu pat, kaip jis buvo prieš 
100 metų, kada niekas nesi-*

dr^siūo kovai prieš caro galy
bę-

Tai^i reikalas rinitas, jis 
svarbūs ir sbviėtihfei galybei, 
nes iki šiol lietuviųj išeivija bu 
vo vieninga Lietuvos pavergi
mo klausiinii ir įvairiomis pro-j 
gomis sugebėjo pasauliui iš
reikšti pavergtos tautos šauks
mą, kad rusiškas komunizmas 
yrd didžiabsias pasaulyje pa
vergėjas, kad nuo komūhižmb 
niekur nėra saugu.

Darosi aišku, kad priešui 
svarbu mūsų jėgas skaldyti, 
pasiryžimą kovai silpninti.' 
štai ko'd'ėl biiVb leista pūs iiilis 
viešėti titeikis, kuriė būvo jau
nystėje draugai, kurie pažįsta 
mūšų galvoseiią. Pasidalintas 
meilinis patyrimas, paklausyt1 
ti patarimai įgijd formas, kad 
darėsi pastebimi viŠūbniėnėj'e. 
Atširūdo kaltinihių Bfiėt ‘spau
doje , kad h'e lieju vietos, bet 
sovietinės įtakos mus veikia.

Akiršeibi tapb grifežeiaūšiaiš 
tokių palenktų tarybinei įta
kai gynėjais, žinoma, nėra ma
lonu, kai dirbantys ir jauni
mui pasiaukoję veikėjai tam
pa kritikuojami. Iš kitos pūšėš 
tenka saugotis, kad sovietiniai 
poli trakai nejsigalėtų ir mūsų 
tarpe. Jei Akiračiai seniai gin
čijosi dėl tarybinių dainininklį 
priėmimo, tai įsidrąsinę, kad 
tam tikra dalis intelektualų 
juos toleruoja, ryžttS tapti so
vietine agentūra. Tą liudija 
pirmame pusi. įdėtas “Kviečia 
Vilniaus universitetas ir prof. 
Rekašiaus vedamasis “ Kvieti
mu vertėtu pasinaudoti”.

(Bus daugiau)

(&15) 644-9511, darbo tel. (215) 
962-3072.

Vincentas Gruzdys, vicepir
mininkas organizaciniams rei
kalams, 1025 W. Wingohocking 
St., Philadelphia, Pa. 19140, 
namų tel. (215) 457-1533.

Dr. Antanas Navasitis, vice- 
pirniihinkaš JAV LB visuotinu 
ūio kfaūshnanis, 6482 Sher
wood ltd., OseiLrook, Phila
delphia, Pa., hmhųi tel. (215) 
477-6790, darbo tel. (215) 568- 
1587.

Aušra Zerr (Mačiulaitytė), 
JAV LB rehgihių vadovė, 708 
Custis Rd., Glenside, Pa. 19038 
namų tel. (215) 886-5849.

Snieguolė Jurskytė, spaudos 
informacijos vadovė ir sekre
torė, 1313 W. Jerome St., Phi
ladelphia, Pa., 19140, namų 
tel. X215) 324-4784.

Motiejus VaiŠnys, finansų 
tvarkytojas ir administratorius, 
1627 W. Roscomb St., PhiladeI 
phiū, Pa. 19141, nanių tel. (215) 
455-6979.
JAV LB ŠVIETIMO TARYBA

Jonas Kavaliūnas, pirminin
kas-, P. D. Box 438, Beverly 
Shores, Indiana 46301, namų 
tėl. (219) 872-3129.

Panteros i-eikalauja
9,400,000 atlyginimo

Septyni jubdieji panteros, 
išlikę po praeitų metų gruo
džio 4 'di'ehoš kra toš, kai poli
cija Užklupusi jų būstinę nušo
vė du panterų vadus Fred 
tiamptbhiį 4b Mabk Clarką, da
bar apskundė fbderaliniam 
distrikto teismui reikalaudami 
$9.4 milijono atlygihimo. iš Chi 
cagos miesto. Teisman pa
trukti prdkuroraŠ ir jo asis- 
tehtaš, policijbš. superinten
dentas, miesto mferas ir ma
žiausiai dar 25 policininkai.

13 milij omi aifterikiečių 
mėtž rūkyti

Statištika škėlbia, kad»per 
praeitus 4 hiėtūs 13 milijonų 
amerikiečių mėtė rūkyti. Kai 
prieš 10 metų mažiausiai pusė 
suaugusių amerikiečių buvo 
rūkoriai, dabar tik vienas treč 
dalis vis dar negali apsieiti be 
kėblinto burnoje. Statistika taip 
pat pažymi faktą, kad vis di
desnis nuošimtis moterų meta 
rūkymą, nežiūrint kad joms 
esą ypatingai sunku nusikraty 
ii Įpročio. Mažėjant rūkorių 
skaičiui, daktarai jau pastebi 
ir plaučių vėžiu apsirgimų ma
žėjimą.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

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

Vytautas Mačiuika
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ĮSĖS PARAPIJOS ISTORIJA

Vieni šaltiniai tvirtina, kad 1571 - 1576 metais įsės 
kunigu yra buvęs Simanas Vaišnoras. Iki 1579 metų įsė 
dar nebuvo savarankiška parapija, bet priklausė Kun- 
cų parapijai, kuri Kuršių Užmary buvo įsteigta jau 
nuo 1555 metų Simaną Vaišnorų 1576 metais iškėlus Į 
Ragainės parapiją, įsės kunigu minimas koks tai Os
valdas, gi 1605 - 1608 metais čia kunigu paskiriamas, 
Karaliaučiaus universitetą baigęs Simano Vaišnd’ro sū
nus, taip pat Simanas Vaišnoras. 1615 metais {sės ad-i 
Sunktu arba kleboho padėjėju minimas Gregorijus 
Pretorijus, garsios Pretorijų šeimos prosenelis.

įdomu yra taip pat pamihėli ir kitą įsės kuhigą 
Ehjošin šperberi. Sentos bažnytinės knygos mini, kad 
jam Išėję kunigaujant, pakely tarp Įsės ir Tovės kai
mų stovėjęs žaibo įtrenktas ąžuolas. Apylinkių gyven
tojai tą ąžuolą laikę Šventu ir grįždami iš bažnyčios 
ant jo šakų kabindavę spalvoto audeklo skiauteles, 
prašydami sėkmingos žūklės. Tokie pagoniški papro
čiai piktino kleboną Elijošių, todėl pasisamdęs vyrus 
iš kitų apylinkių, jis 1639 metais tą ąžuolą nupjovė.

Dėl to įtūžę parapijonys, matyt, norėjo ir jį patį nu
galabyti, nes jam teko iš Įsės bėgti gelbintis nuo jų 
keršto. Nors jam jau ir nebeteko atgal sugrįžti į Įsę, 
bet jau 1665 metais Karklės ir Įsės kunigu minimas 
Kristupas šperberis, gal būt to paties EBjošteOš sūnus. 1 
Šio Kristupo šperberito sūnus, taip pat Kristupas špteu- 
beris, gimęs Įsėjė 1674 metų rugpjūčio mėn. 5 d. studi
javo Karaliaučiaus Universitete ir nuo 1700 mėtų buvo 
paskirtas precenttoriuhi į Įsę. Vienisiš jo vaikų, bū
tent sūnūs Pričkūs šp'ėbberis (1731 — 1801 m.), pra
džioje buvo pretentorium Rusnėje ir Karklėje, d lai
kotarpy tarp 1767 ir 1785 mėtų taip pat kurį laiką kuni
gavo Įscje. Kaip matome, šperberių šeimos vardas 
įsės parapijos istorijoje dominavo bene apie 150 metų 
laikotarpį.

Paskutiniu metu Įsės parapijos bažnyčia buvo taip 
vadinamo “lietuviško” stiliaus aštuonkampė medinė 
bažnytėlė. Tokio stiliaus bažnyčios Mažojoje Lietuvo
je gyventojų, būvO mielai statomos, kaip išreiškiančios 
lokalinį lietuvišką krašto charakterį. Jų buvo ir kitose 
parapijose, būtent LapyntiOse, Tilžėje ir kitur.

Isei esant parapijos ceūtru, ji kartu buvo ir to vnr- 
do valsčiaus administraciniu centru, (sės valsčiui,- be 
paties įsės bažnytkaimio dar priklausė Lūja, toks pat1 
pamario kaimelis kaip ir {sė, taip pat ir kaimeliai 
Maždji Įsė. S eitoj i Įsū. Margiriai, Tovelninkai, Sibi- 
rija, Tovc, Paitė ir Tbvelhinkų urėdija.

TOVfebNiNKŲ GIlttA IR BRIEDŽIŲ DRAUSTINIS

Tovelninkų giria palei Kuršių Marias tūri 11.511 
ha ploto, čia auga veik išimtinai lapuočiai ir laikosi 
briedžiai. Jų priežiūrai visą savo gyvenimą pašventęs 
girininkas Vilius Dirvelis pasakoja, kad jau ištisi trys 
šimtai metų jo giminės tradicijos iš kartos į kartą bu
vo tampriai susietos su miškininkystės profesija. Jis 
pats gimė Kaštaunių girininkijoje prie Kryžionių. kur

Įsės bažnyčios vaizdas iš prieplaukos pusės 

jo tėvas tarnavo girininku. Pradedant jo Sehfeliu, t)fr- 
vėliai tarnavo girininkais Tovelninkų urėdijos žinybo
je, gi pats Vilius Dirvelis yra tarnavęs girininku Ak- 
iningės ir Painės urėdijoje ir taip pat buvo Tovelninkų 
girininku.

Kaip jis prisimena, Tovelninkų Urėdijai priklaū- 
šančių miškų masyve prieš pirmąjį pasaulinį karą pri
silaikė keletas šimtų briedžių, kuriuos miškų adminis
tracija globojo, prižiūrėjo ir saugojo nuo brakonierių. 
Briedžių poravimasis paprastai vyksta laikotarpy 
tarp rugpjūčio pabaigos iki spalio pradžios, sU nežy
miais svyravimais, priklausančiais niio orų pėrrtiMnų. 
įBriedžių medžioklės būdavo leidžiamos rugsėjo mė

nesi. Pagal aukščiau minėtą briedžių kaimenės dydį, 
Tovelninkų urėdijoje buvo leidžiama nušauti apie 15 
— 20 briedžių, tarp jų 3 — 5 stambius šiupelragius 
briedžius ir 8 — 10 prastesnės rūšies briedžių, neišau
ginusių gražių šiujįelinių ragų. Likutį leidžiamos kvo
tos užpildydavo nepastojilsios patelės.

Ttovėininkų girioje, apie 3 kilometrus į rytus nuo 
Įs'ėš bsžhytkMmio, yra puošnūs Paitėš ūrėdžtokiės rū
mai su eliiilĮ arba briedžių muziejumi, šiuose medžiok 
lės rūmuose rudenį apsistodavo Vokietijos valdovai, 
aukšti pareigūnai ir diplomatai. Iš čia jie itykdavd me
džioti į briedžių draustinį. Sumedžiotų gyvulių mėsos 
trečdalis būdavo papiginta kaina parduodamas miško 
darbininkų sėfihtoitts it urėdijos t-ariiautojams, kitas 
trečdalis tomis pat sąlygomis būdavo perleidžiamas li
goninių valgykloms ir likusis trečdalis tekdavo mėsi
ninkams bei restoranų ir privačių valgyklų savinin
kams, parduodant jiems tą mėsą iš varžytinių.

Apie 60 procentų patelių atsivesdavo po vieną el- 
niuką, gi 40 procentų turėdavo po du jauniklius. Jie 
gimdavo gegužės mėnesy, kada miško pelkynai jau 
pradžiūdavo po pavasarinių potvynių. Patelės jaunik
liais rūpinasi vieiius metus, iki naujo prieauglio atsi
radimo. Vasaros hietu miškudse vienintelis jų priešas 
tegalėjo būti žmogus, bet žiemą briedžiams išklystent 
ir j tetikus, jauniklis gili būti užpultas ir palaidų šu
nų, jei nelaimei molinai nepasisektų jo apginti.

(Būs (tauriau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
ntENteAŠTj "NAUJIENAS” 

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES ligos 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofi»o telef.: PRospect 8-3229 

Rwid. telef.; WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak.Tree, uždaryta.

Rez. tek 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U12

p. Šileikis, o. p, 
orthopedas-protezistas

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

Kam baigti dienas didmiesčiŲ taršoje, kad galima 
savo amžiaus rudenį praleisti Dievo pasaulyje

<.ulnuų, IJ-ris padarė mo
liniai, tris jų tėvai. Rezultate 
18 mokinių suspenduota ir 16 
apkaltinti kriminaliniai.

rodnktai ▼a
Nors maisto produktų kainos

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Valu kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekrpad. ofisas uždarytas. 

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

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St^ Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

Į MOVING
į Apdraustas perkraustymas 
į iš įvairių atstumų,
į ANTANAS VILIMAS
į 823 West 34 Place

Tel.: FRontier 6-1882
DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1-—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.■>.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisias.

; DR. EDMUND E. C1ARA 
z/vy w. o įsi biKEcf 

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą; Pirm., ketv. 
x—i, t—3, antraa., penki. lu-^±., ir 

 šeštad. 10—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. AL EISihi - EISIMAS 
mkUŠčRIJA IR MUT£RŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamoinvi Ml 3-OuOl.**

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000

.....  ■ —-S

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kit A. M.

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

1---------------- ■

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS ,
CHIRURGAS
Priima tik susitarus

Valandos: pirmatL, ketvirtad. 5—8, 
antrad. 2-^4,

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

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 
pigesnė.

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8
DR. FRANK PLECKAS 

OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

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

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

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 I
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. teL: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A., LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 

Pigus automobilių draudimai.
I f

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
e Namų, automobi

lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė- 
jimo sąlygos.J. BACEVIČIUS 

6455 So Kedzie Ave. PR 8-2233 
V . _—---------- .

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

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

pagal susitarimą.________

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

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

The iron Curtain 
Isn’t soundproof.

SKAITYK ■NAUJIENAS* - | 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, i 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS |

She can’t come to you for the 
truth, but you can reach her. 
Radio Free Europe does set the 
truth through.
Wre to Radio Frw Eumd#
Bax 1BS8. Mt Yanura. ky. 64"

m s pubfic Ir 
—wHh The

(Tęsinys) |1
Iš spaudos žinome, kad Kali

fornijoje nepaprastai padidėjo 
gyventojų skaičius. Per paskut. 
10 metų San Jose padvigubėjo 
iš 200,000 į 400,000 gyv. Pensi
ninkų yra 28,000. Privažiuoja 
iš kitų steitų. Gaila, kad lietu
viai delsia. Gal sulaiko atstu
mas, bet prie dabartinio susi
siekimo tas lengvai ir greitai pa
siekiama.

Sąlygos nepalyginai" geresnės

Čia lyg ir kitas pasaulis. Stei
tas duoda patalpas, samdo tar
nautojus pensininkams paglobo
ti ar kurio naujo užsiėmimo pra
mokti, rengia įvairius kursus, 
organizuoja susirinkimus laikui 
praleisti (pažaisti, kortomis pa
lošti, bingo ir kt.), rengia pa
silinksminimus, bendrus pietus 
ar užkandžius, organizuoja vien
dienes ar ilgesnes ekskursijas, 
tarpininkauja darbui susirasti 
(jei kas dar pajėgus ir nori), 
padeda butą ar kambarį susiras
ti, o baigiant sutaupoms išsekti 
ateina su finansine pagalba, kad 
pensininkas galėtų žmoniškai 
gyventi kuo, deja, Illinois ar 
Čikaga pasigirti nugali (duoda
mi tik trupiniai, kad “kaulai iš 
skuros neišbyrėtų”). Gal todėl 
amerikiečiai pensininkai iš vi
sur ir traukia į Kaliforniją. Be
je, du bankai sutiko pensininkų 
operacijas čekiais atlikti nemo
kamai, o du kinai nupigino bi
lietus tam tikromis valandomis. 
Yra ir valgykla, teikianti pen
sininkams maistą žemesnėmis 
kainomis.

San Jose miestas lygus, kaip 
ir Čikaga, ir tik už 5-10 mylių 
nuo centro prasideda atkalnės 
ir kalnai. Širdimi negaluojan
tieji gali nesibaiminti, kad teks 
į kalną kopti, kaip tai yra San 
Francisco mieste. San Jose svar
besnėje gatvėje (Santa Clara) 
per 10 ilgų blokų vos 2 saliū- 
nai, o Čikagoje veik kiekvienas 
skersgatvis tokia įmone yra “pa
sipuošęs”. Miesto centriniame 
parke kasdien dežuruoja polici
ninkas. 'Pastebėjęs geriantį 
šlitiniuojantį nusiveža.

Vienoje spaudos žinutėje 
tikau, kad seneliams namai 
kagoje būsią pradėti statyti, 
kai susidarys 200,000 dol. su
taupą. Pagalvojau, kad už tą 
sumą, mano duomenimis, čia 
(San Jose) galima pastatyti 25 
butų namą, arba 50 gyv. kamba
rių su 25 virtuvėmis ir voniomis 
(tarpe kiekvienų dviejų gyv. 
kambarių) ir raktus įsidėti ki
šenėn. Vadinasi, čia už tą su
mą rastu pastogę 50 senelių, o 
kiek už tą sumą Čikagoje? Jei 
dar būtų priimtas mano pasiū
lymas, kad kiekvienas, gaunąs 
kambarį prisideda su 2,000 dol. 
prie statybos išlaidų, tai toji su
ma iškart sumažėtų 80,000— 
100,000, kurie galėtų būti pa
naudoti tolimesnei statybai plės
ti.

Kitoje žinutėje radau, kad se
neliams namai Čikagoje bus pra
dėti statyti kai susidarys 300,000 
sutaupų! Kadangi spauda šykš
ti pasisakyti kokiam asmenų — 
senelių skaičiui numatyta namus 
statyti ir kiek tie namai iš vi
so kaštuos, tai leiskite man, kaip 
toli gyvenančiam ir padėties 
nežinančiam, dar vieną prielai
dą išdėstyti. Gerai, jei, susida
rius vienai ar antrai sutaupų 
sumai, jos užteks užplanuotiems 
namams pastatyti, bet jei tek
tų užtraukti banko paskolą sta
tybai baigti, tai ar eilinis dar
bininkas — pensininkas pajėgs 
padengti globos išlaidas? Ne
bent tuo atveju padėtų steitas 

I ar miestas. Tikėkime geriausia 
išeitimi ir vykdytojų sumanumu.

Apeliacija į sveiką protą
Imdamas d ėmęs Inetai, kąd'
a) Čikagos klimatas peržiau- 

rus seno amžiaus asmenims ir 
nepalygintinas su San Jose sau-

i su, švelniu ir maloniu klimatu;
b) čia galima medžio staty-

ba, kuri per pus pigesnė nei mū
rinė;

c) Kalifornijos steitas, o ypač 
Santa Clara apskritis, į kurį įei
na ir San Jose miestas, rūpina
si pensininkų globa ir reikalui 
esant teikia žmonišką pagalbą 
(finansiniai žymiai aukštesnę, 
nei Čikagoje-Ulinojuje);

d. šiuo laiku parduodamas di
delis sklypas, mano giliu įsitiki
nimu, visais atžvilgiais geroje 
vietoje senelių namams pasta
tyti, — maloniai prašau mieluo
sius Alvudo talkininkus, narius 
ir rėmėjus pasvarstyti ar ne 
tikslingiau būtų seneliams na
mus pastatyti pietuose — San 
Jose ar kur kitur, jei atsirastų 
dar geresnė vieta.

šį mano rašinį, prašau priim
ti kaip nuoširdžią informaciją, 
saistančią mūsų į Ameriką at
vykimo pirmąsias dienas, kada 
stengėmės vienas kitam praneš
ti apie užtiktą laisvą butą, kam
barį ar darbą.

Visų — alvudiečių ir spaudos 
žmonių — atsiprašydamas, lin
kiu visiems geriausios sveikatos 
ir sėkmės. S. šurkus

Įsiskiepyti nuo influenzos
Chicagos miesto sveikatos 

taryba pataria ypač senesnio 
amžiaus asmenims, kurie ne- 
>uvo imunizuoti nuo influen
zos, ilgai nelaukus įsiskiepy
ti. Nors influenzos epidemijos 
šią žiemą nenumatoma, tačiau 
turintiems reumatines širdies 
ligas, diabetą ar chroniškas 
bronchų ir plaučių ligas, influ
enza galinti būti pavojinga.

Sveikatos komisionierius Dr. 
Murray Brown pataria imti du 
įskiepijimus, kurie duodami 
nuo 6 iki 8 savaičių protarpy
je. Influenza JAV-bėse, kaip 
kvėpavimo takų liga, yra ga
na dažna ir paplitusi, bet epi
deminį pobūdį įgauna tik tin
kamoms sąlygoms susidarius.

Dvigubas Šilumos rekordas
Ketvirtadienio, gruodžio 3 

dienos temperatūra sumušė ne 
tik antradienio, gruodžio 1 die 
nos rekordą, bet ir visus kitus 
ligšiolinius žiemos mėnesių re
kordus.

Vėjui iš pietų pučiant mo
mentais iki 55 mylių per va- 

praeitą 
valandą 
aerodro-

landą, temperatūra 
ketvirtadienį apie 4 
popiet prie Midway 
mo Chicagoje pasiekė 71 laips
nį, kokio dar nebuvo pasiekta 
per visą Chicagos istoriją.

Antradienio šilumos rekor
das buvo 68 laipsniai. Tiek pat 
laipsnių buvo pasiekta 1875 
metų gruodžio 1 dieną.

ar

UZ- 
či-

Mokytojų užpuldinėjimai
Chicagos mokyklų) superin

tendento ..^ledinondo praneši
mu, per praeitą rugsėjo mė
nesį buvo užpulti ir sumušti 41 
mokytojas, iš kurių devyniems 
buvo reikalinga medicinos pa
galba. Dvylika mokytojų bu
vo pulti bet nesumušti.

praeitą mėnesį šiek tiek buvo 
sumažėję.
kad

apskaičiavimais, amerikiečiai

bus 
dolerių, 
daugiau 
Tai 
mo 
per praeitus 20 metų.
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Susirinkimu ir parengimu

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAAIS PASTATYTI

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

i 
-

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

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

St. B i kūlei us, pirm.

— Garsaus Vardo Lietuvaičiu Drau
gijos susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 6 dieną, 2 vaL popiet, Stakas 
salėje, 4600 So. Marshfield Ave., Chi- 
cagoje. Narės malonėkite atsilankyti.

C. Austin, fin. sekr.

— šakiu Apskrities Klubo narių me
tinis susirinkimas įvyks gruodžio 6 d. 
1 vai. 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

LIETUVIŲ MOTERŲ Piliečių Ly
gos priešmetinis susirinkimas jvyks 
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

— Chicagos Lietuviu "Kęstučio" pa
šalpos klubo priešmetinis narių susi
rinkimas įvyks 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

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TęL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

JOSEPH BARŠTIS 
Gyv. 6221 West 64 Street

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

Mirė 1970 m. gruodžio mėn. 4 dien^, 12:20 vaL ryto, sulaukęs 63 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje. ’ ' ‘ ’

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: giminės, draugai ir pažįstami.
Lietuvoje liko dvi seserys ir brolis su šeimomis.
Laidotuvėmis rūpinasi Povilas Venskus ir Bessy su šeima.
šeštadieni, 4 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 

4330 So. California Avenue.
Pirmadienį, gruodžio 7 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į šv. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus palydėtas į Queen of Heaven mauzoliejų.

Viši a. a. Joseph Barštis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: - '* ?
Giminės, draugai ir pažįstami.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Geraldas F Daimid 
TeL LA 3-0440.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos
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BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

f

K

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

6 Metų Mirties Sukaktis 
PETRONĖLĖ ŠULCIENĖ (ŠULCAS) 

Gyv. 3933 So. Rockwell Street
Mirė 1964 metų gruodžio 

mėn. 7 dieną.

Palaidota 1964 metų gruo
džio 10 dieną Lietuvių Tauti
nėse kapinėse.

Paliko nuliūdę: vyras Jo
nas, sūnus Edvardas su šeima 
ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Mes 1 avęs, Mūsų brangiau
sioji, niękuonaet neužmirši

me. Tn^s'tffas he^esugrįši, bet mes anksčiau ar vė
liau pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva Ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, marti, an ūkai-ės Ir giminės.’”

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 74138-1139

i
!

I

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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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Lietuvių Protesto demonstracija dėl lietuvio jūreivio Simo Kudirkos išdavimo rusams vyksta vi
soje Amerikoje, čia matome Bostono lietuvių jaunimą, nešanti juodą grabą, kuris vėliau buvo 

sudegintas ir jo pelenai nusiųsti Pakrančių Sargybos admirolui Ellis.

ŠALFASS-gos 
metinis suvažiavimas

i Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto va
dovų metinis suvažiavimas šau
kiamas 1971 m. sausio mėn. 23- 
•24 d. d. Detroite. Data yra ap
tarta sū daugeliu sporto klubų 
ir visa eile asmenų. Ji nebus

į, - * v

.keičiama, todėl prašome visus 
rezervuotis laiką šiam savaitga
liui ir dalyvauti.

Suvažiavimo metu bus pra
vestas simpoziumas, tema: “Fi
zinis auklėjimas ir sportas kaipo 
’auklėjimo programos dalis, ben- 
sdruomenės, švietimo ir ŠALF
ASS-gos požiūriu”.

Simpoziume bus atstovaujama

SHOP AT HOME

We Come to your home with samples. 
No dbligation. Unique vinyl & cork 
wall * coverings.r Original specialty 
items made. Minor remodeling. Arts 

&' Antiques for sale and repaired.

Call 485-1485

P. L. Bendruomenės Centro Val
dyba, J. A. Valstybių L. B. Cen
tro Valdyba, Kanados Krašto 
Valdyba, P. L. Bendruomenės 
Švietimo Taryba, J. A. Valsty
bių švietimo Taryba. Kanados 
Švietimo Taryba ir ŠALFASS- 
gos Centro Valdyba. Simpoziu
mui numatoma 2-3 vai. laiko. Po 
to bus pavedamas suvažiavimas, 
kuris tęsis ir sekančią dieną — 
sausio 24.

Centro Valdyba dviejų savai
čių laikotarpyje skelbsime sim
poziumo dalyvių sąstatą. Sim
poziumui moderuoti principinį 
sutikimą yra davęs P. L. B. švie
timo Tarybos Pirmininkas p. A. 
Rinkūnas. Skelbsime taip pat 
suvažiavimo darbotvarkę ir vie
tą, kokiose patalpose suvažiavi
mas vyks.

ŠALFASS-gos suvažiavime ir 
simpoziume kviečiami dalyvau
ti organizacijų, lituanistinių mo
kyklų, lietuvių spaudos atstovai 
ir visi, kurie domisi lietuvių spor
tiniu judėjimu šiaurės Amerikos 
kontinente. Centro Valdyba

Tatai reiškia, kad į miesto gat 
ves metai iš metų be mokyklos 
baigimo diplomų iškrinta di
deli skaičiai darbui neparuoš
tų jaunų dykinėtojų. “Neste
bėtina, kad mūsų mieste šel
piamųjų eilės ilgėja”, sako 
miesto šalpos pareigūnai.

Iš 46 bendrųjų ir technikos 
aukšt. mokyklų dvylikoje 1969 
- 70 metais iškritėlių buvo dau 
giau negu baigiančiųjų. Tos 
mokyklos yra: Tuley, Waller, 
Wells, Austin, Crane, Marshall, 
Farragut, Forrestville, Parker, 
Phillips, Harrison ir Du Sable. 
Marshall aukštesnioji mokyk
la turėjo tik 500 baigusiųjų, ir 
1,004 iškritėlių... Juodžių mo
kyklose iškritėlių nuošimtis 
esąs “dramatiškai” didesnis 
negu baltųjų mokyklose.

MISCELLANEOUS 
fvelrOa Dalykai

GEORGE S.
REFRIGERATION

374-8752 '
24-Hr. Service, Commercial Re- 
frigeration Installation, 
Conditioning, Commercial and 
Window. Refrigerators & Freez

ers. All Makes.
We Guarantee All Work.

374-8752 .. • • . 7^. » - A-

HELP WAITED — MALĖ 
 Oarblnlnky Reikia

PRESS BRAKE OPERATOR 
SPOT WELDER

PATYRĘ OPERATORIAI 
reikalingi 1-mai. ir 2-trai pamainai, 

itlyginirnai ir geri priedai.
. Progos pakilti atlyginime ir darbe su 

A,r " augančia bendrove.

Kreiptis arba skambinti
V. ŽILINSKAS

READY MĖTAU MFG. Co.
4329 So. KNOX AVE.

RĖ 5-5151

MURF FOR ONY OF | 

YOUR CARPENTRY NEEDS. 
PRICES & GOOD WORK.

■ > c ‘
345-0147 Days. ,, 

625-8365 After 5 P. M. ....

LOW

CALL US NOW! , 
Complete Jutchęn & Bath Remo
deling by experienced .workman. 
Call 283-3110 until. 4 P.M., after 

Call 889-7289.
TOP PLUMBING CO. 

DICK WEBER

SECURITY /GUARDS
Large Financial Company in the City 
is looking for several mature persons 
with good toorkihg records. From 

‘ ! 3.00 to 3,40 dol.
an hour, to start. Paid uniforms.

Superior benefits. No experience 
/ necessary.

i . • CąU Mr. Ž EE.<„

140 No. STATE
641-0540

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Mokyklų nuotrupos
Mokiniai Chicagos viešosio

se mokyklose “iškrinta”, tai 
yra meta mokyklą, vidutiniš
kai 70 iki 80 kiekvieną dieną. 
Per praeitus 10 metų tokių iš- 
kritėliųi padaugėjo 40 nuošim- 
čiųt 1960 metais jų buvo 10,522, 
gi 1969 - 70 metais buvo 14,554.

Pasiūlė CTA perimti 
užmiesčių susisiekimą

Dvi autobusų susisiekimo.su 
užmiesčiais kompanijos pasi
siūlė Chicagos tranzito adminis
tracijai, kad jas perimtų.mies
tas. Tos kompanijos yra West 
Town Bus Co. ir South Subur
ban Safeway Lines, Inc. Dėl 
mokesčių kėlimo, darbo ir 
medžiagų brangumo kompani
jos turinčios nuolat kelti važ
mą ir per tai mažėja keleivių ir 
pajamų. CTA, pati tas pačias 
bėdas- turėdama, pasiūlymus 
pradėjo svarstyti.

HERBERT SEYFARTĮjl " 
DECORATING CO.?

Canvas hanging. Interior1 and 
exterior painting. Insured.

586-1620 4

‘ ANTAn’O IR JERONIMO 
KRAUTUVĖ -J

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

JOURNEYMEN MECHANICS

CARPENTER WORK
REPAIRING & BUILDING PORCHES
Gutter work. Siding, Roofing & Pain

ting. Exterminating.
Free estimate.

278-0731 • ’

Must be experienced in Gas 
and :Diesel Engines

► - , \ 7 > * z .. .. a į-. ■ ’ £ z I; „ <.

L. .. .GALL . 376-5200 _

D & W IRON WORKS

Ornamental porch railings. 
Patio & Lawn furniture. ■- 
Steel stairs & spiral stairs?

’ ' 343-765#;

' VffiĖJAS IR TAURAS
* $100 SAVAITĖJE AR $150 PORAI 
Dvieju suaugusių šeimai vakariniame 
priemiestyje, o nuo vasario vidurio iki 
gegužės pradžios/ Arizonoje su apmo
kėtomis išlaidomis! Aukštas atlvgi- 
nimas, geros.patalpos gyventi ir išlai
kymas. Reikalingos geros rekomen
dacijos; atsakant —įduoti telefono nu
meri. Rašyti:.’-.;, ;-'"T Į šž
% AF 303. ^5. w' .WASHINGTON

. ^.Chicago.. Hl. 60606
’'L - ’ J' . A

Interior house painting and wall 
washing,? neat work, 

Seasonal prices, 
j 15 yrs. .exp.. .

. • 679-4949 t

i? HELP WANTED?— FEMALE 
Darbininkių Reikia

SUNBEAM ROOFING ęO, 
' Quality Rpofirig''’Af ' - 

Sensible; Prices..
- Roofing•'» Jte-Roofnig'«

• Repairs •
Call HERB 'WEDEMAN af 

_ ;" 969-1279’I .
Free estimates? Udibn-lnsured ' ' - ' ■ >•

CODE VIOLATIONS 
CORR E;G.T E D 
Brick work. Chimneys 

Tuckpointing 
;-Carpenfry.

, W. H U.NN ...c 
General Contractor , , 

282-0910 736-1384

Good hourly - wages to start. 
>2 week.; vacation and - many ‘ ?: 
w: ' comnanv'benefits.'■ 
^4501-W. OAKTON ST.

----------------------------------------------- —■ ■ r ■ T > i ■
GENERAL OFFICE GIRL

Good typing, file derk, answering 
phones and recotd 'w’ork. 9—5 P. M.
5 days week.: Good ' transportation. 
Vicinitv Peterson- and Lincoln Ave.
Call 561-0156 between 9—4. P. M. for

• ? . appointment.h
■ f'.'- ■

■ ■n ■ — ' ’ -v. ■

BUSINESS rCHANCES 
JJlinfo, Progos

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
.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, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
t H J ,,1! jum!JJ1 .m1 ■ Liiuiu MMIUILT

HIGH RATES PAID QUARTERLY

Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1/XX) 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. Ilgų metų patyrimas.

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

>. - - ..—.— --------------- -— ---------
— - - / ■ -- ---- -... ..........>

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

i NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL.— SATURDAY, DECEMBER 5, 1970

— Žymantą seimą iš 8 asme
nų, žinoma kaipo dainuojanti 
grupė ir sėkmingai dalyvavusi 
Įvairiose radijo ir televizijos 
programose giedos kalėdines 
giesmes ir himnus Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje gruo
džio 6 d. 5 vai. vakaro. Ta pro
ga muziejuje bus išstatyti lai
mėję F. Zapolio konkursą lie
tuviški kalėdiniai ornamentai.

TALLY CARPENTERS-------
Specializing in remodeling * Room 
addition • Dry walls Basement work 
of all kinds No job too small or . too 
large. Quality -workmanship.' Licen- 
°ed and bonded. Free estimates.,- Est
ablished 10 years. We' service ’ city 

and suburbs
PHONE UN 4-3604

SKUBIAI IR GALUTINAI parsiduoda 
Brighton Parke- .gerair'- pelninga ta

verna -su mūriniu pastatu.
Teirautis teĮ.247-4698.

— Lucilės Savickas, kun. 
Francis X. Lawlor ir 12 kitu 
demonstravusių prieš O’Toole 
mokvklos laikinu klasių staty
bą byla yra atidėta, ir bus 
svarstoma sausio 25 d. Kalti-

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
I. RUDIS Tel. CL 4-1

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7*5980

CARPENTRY WORKS 
Repairing and building porches 
gutters, sidings, • roofing 

Fainting. 
Free estimates. 

278-0731

.^IŠNUOMOJAMA
.NAUJAI IŠDEKORUOTA- n

4. ~ UŽEIGA ,— TAVERNA . .»■ 
sti. visais t įrengimais, • gerame biznio 

rajone, nuo Nauju Metu. • 
1409 So. 49th AVĖ. CICERO; ILL.

’ . Teirautis-tuojaus—- ■
'. Tel. 652-5121 .-J

and . RENTING IN GENERAL
| — Nuo m ® *'

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIU BU
TAS be baldu. 4547 So. MOZART ST.

Tel. 247-6386 v A

narna nuosavybės nelegaliu 
peržengimu.

— Charles Sikaras, Wayne, -
Soltys ir Deborah Starkus už i 
gerą mokymąsi ir pavyzdingą : 
elgesį yra irašvti Į Kennedy. - - - -
aukšt. mokyklos senjoru gar- ■
bes sąrasuš. - - - — •

— Margareta Martinkus daly-Į _ 
vau j a Chicagos pietvakarių 
jaunimo pramonės bendrovė
je Monash Co., kuri gamina 
puošnias pelenines su užsaky
tomis išgraviruoti monogra
momis. Grupę globoja Wes
tern Electric Howthorn Works 
bendrovė.

— Marie Shirnkus buvo at- zacijų susirinkimais,
žymėta 4-H klubų vadovybės 3 --------------------------------------
metų ženklu ir specialiu pažy- Prekės brangsta, kainos kyla, 
mėjimu drabužių siuvimo var- Doleriuko aiški byla.
žybose. Laikas pirkti daiktą gerą,

— Barbara Mickemce išrink-,Parduotuvėie Pas Tver^'
TVERAS — JEWELRY, 

2646 W. 69 Street.
kelis Kaip geram pirkėjui dera, 

metus spausdinęs Naujienas, o Jisai eina tik pas Tverų, 
paskutiniu mėtų dirbęs didelė-’ (Sk).

IŠNUOMOJAMAS .DIDELIS ir šviesus 
I kambarys vyresnio amžiaus vvrui. Ga
lima pašihaudoti virtuve.. Teirautis 

L teh 8474318.

je/ amerikiečių spaustuvėje, 
šeštadienį išskrenda i Brazili
ją, kur Rio dė žaneiro mieste 

rengiasi pra
leisti žiemos atostogas.

| — Kazys Deveikis, pasišil
dęs porą savaičių Arizonos sau 
Įėję ir apvesdinęs savo anūkę, 
antradienį jau sugrįžo į Cicero 
ir pradėjo eiti savo pareigas. 
Jis jau pradėjo rinkti kalėdi
nius sveikinimus, renka pini
gus’ už neapmokėtas sąskaitas 
ir rūpinasi lietuviškų organi-

fa Illinois Technologijos Insti 
hito grožio karalaite.

— Ignas Dubauskas,

REALE5TATE.
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE ’ 

Namai, Žamė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-11^1

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

’ J. BACEAačIUS — 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

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

RESTORANAS — Dvie-
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
ireigimai — 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 We 43rd STREET
CL 4-2390

ĮMOKĖTI TIK $2,600
Tikrai geras pirkinys yra tas didelis 
3 miegamųjų mūras su pristatytu pui
kiu 24 pėdų saliom^ gražiomis lentelių 
siėnomiš, pilnu rusiu ir garažu arti 
Marquette Parko.- Mokėsite tik $180 
per mėnesį kartu su 8% palūkanomis 
pagal GI ir kiek daugiau pagal FHA 
paskolą 25 metams. Atsakykite i 
$25,900 galimybėj Leidimąsi. Skam

binkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254^500

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje.
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
TeL 434-8786

LAKE FOREST
BY OWNER

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

- 234-4283
Call after 5:00 P. M.

ŽMONĖS PERKA NAMUS\
2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh

ton Parke. Duoda virš $16,060 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500. s ■

2 NAMAI — gražūs 3 butai arti mū
sų ofiso. . Savininkui tuojau z^ėįkia 
parduoti viliojančiai už $38.800, Ban
ko užtikrinta paskola virs $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. F- :■

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

PUIKUS. DIDELIS 2 no 5 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.'

2 BUTŲ. 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette; Par
ke. S36.000. .

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19 600 - :-r- '■

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

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

PERKAME, PARDUODAME, . MAI
NOME įvairaus dydžio namus ^vįsur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia' notariatas. ‘

NORVILĄ
REAL -ESTATE AND' BUILDERS 

2658 WEST-59th STREET T7/j
PRospect 8-5454 -

•• : J';./1

BRIGHTON PARKO STEBUKLAS 
2 aukštų mūras su 2 miegamų butais 
kiekviename, su uždarais porčiais ir 
atnaujihtū frontiniu įėjimu, marmuro 
plokštėmis pagražintu. Naujas stogas, 
atnaujintas medis ir grindys, pilnas 
rūsys ir pastogė, visur, švaru, aplinkui 
visur naujas cementas. Pasinaudoki
te gera proga. Skambinkite stebuk
ladariui. Skambinkite MICHAELS 

dabar. Kalbame lietuviškai. 
254-8500

OWNER
5 room brick bungalow, octagon front 
plus 2 rms. & bath in bsmt. W. W. 
carpeting, tiled bath, enclosed porch. 
220 wiring & 2 car garage. Also will 
sell 2 end tables. 2 occasional chairs 

& elec, range. 
767-3282

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

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

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija,
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. $18900. - > - ’ '■ ■*'

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 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly
pas. 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.;

SIUNTINIAI

Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas {vairių 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 SERMCE
2934 West 63rd St.

TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

Firm Fwe Ml

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (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 
Jkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

susisiekimo.su


Tto Finr imt Gnttwt UtoMntao Ztody to Aawtof

MAUJIBNOS 
•h* LittotMt Dtily W<w•

AablUKed by TKe XJtbuMwa N«w» PaWuKaf C«~M 

1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 00608 
HAymarket 1-6100
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DIDINGA DEMONSTRACIJA ČIKAGOJE
"Kudirka tapo laisvės trokitančiy žmonių simboliu1 

- pareiškė Hon. Roman Pučinski
ČIKAGA. — Miesto centre šeštadienį įvyko didelė, gerai or

ganizuota, taikinga lietuvių demonstracija pasmerkianti Pakran
čių Sargybos pareigūnų elgesį su pabėgusiu į laivą “Vigilant” lie
tuviu jūreiviu Simu Kudirka. Visus demonstracijos rengimo 
darbus koordinavo Amerikos Lietuvių Taryba, daug prisidėjo lie
tuvių studentai, pradėję budėti prie Federalinio pastato jau nuo 
ketvirtadienio. Protesto pareiškime dalyvavo daug žmonių. Vie
no policijos pareigūno nuomone, dalyvių būta tarp 10,000 ir 11,000. 
Demonstracija praėjo orįai, be išsišokimų.

j tos pirm. E. Bartkus. (Naujas 
• pirm. dr. K. Bobelis /formaliai 

pareigų dar neperėmė, nors šiuo
se įvykiuose glaudžiai dirbo su 
sena'Altos valdyba) . Solistė D. 
Stankaitytė sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus.. Dr. K. 
Bobelis pakvietė vyskupą V. 
Brizgį sukalbėti maldą i? E. 
Bartkus pristatė “Vigilant” įvy-

vizijos stotys šeštadienio 6 vai. 
žiniose plačiai paminėjo lietu
vių demonstraciją. NBC kores
pondentė dar penktadienį prie 
Federalinių Rūmų turėjo pasi
kalbėjimą su viena iš demons
travusių lietuvaičių — Audrone 
Pavilčiute. šeštadienį, bevaikš
čiodamas minioje TV korespon
dentas priėjo prie lietuvių po
ros, kuri labai sklandžiai gražia 
anglų kalba, paaiškino televizi-

kių liudininką latvį R. Briezę.Į j°s 2^1?^
Jis padėkojo lietuviams už šil
tą priėmimą ir siūlė reikalauti, 
kad sovietai grąžintų Simą _Ku-

Chicago, Ill. — Pirmad ecember 7 dM 1970 nt Kaina 10c

*

Ar * •
-K' J •

MANO AKIS IR KRŪTINĘ UŽPILTI 
LIETUVOS ŽEMELE, KURIA ESU GAVęS”...

ČIKAGA. — Penktadienį Loretto ligoninėje po ilgos, skaus
mingos ligos mirė Lietuvos visuomenininkas, politikas, valstybi
ninkas, vienas didžiausių išeivijos asmenybių, prelatas Mykolas 
Krupavičius. Nepriklausomos Lietuvos demokratijos šulas, seimų 
narys, plačių žemės ūkio reformų autorius ir ministeris. M. Kru
pavičius padarė didelę įtaką demokratinės Lietuvos politiniam 
veidui. Jis buvo žurnalistas, redaktorius, seminarijos profesorius, 
ilgametis kovotojas už Lietuvos laisvę carų laikais ir prieš bol
ševikus. Dešimtį metų išbuvęs Vliko pirmininku, šis nacių kali
nys, buvo darbo žmonių teisių gynėjas, pažangus socialogas ir 
idealistas visuomenininkas.

šeštadienio lietuvių demonstracijos dalyviai sudegina simbolinę sovietų vėliavą Civic Center Pla- 
zoje, Čikagoj.

—

mę. Korespondentas pataikė 
prieiti prie advokato Kėželio. j 
-- Vakar dienos Čikagos laikraš-.

ČIKAGA. — Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimų Komiteto sei
mas šeštadienį prasidėjo Bismark viešbutyje. Jo atidarymas buvo 
nukeltas į vėlesnę valandą, kad seimo dalyviai galėtų būti miesto

■ rtirkn : Bri^ė TwdAoMr%ietu-JČiai plačiai aprašė demonstra- cente® lietuvių rengiamoje protesto demonstracijoje. Seimą pra- 
viamš už nastanėas ir protestus eiias ir Griežės pareiškimus. dr- Juozas K. Valiūnas, maldą sukalbėjo vyskupas B. Brizgys.

P . 8 P , Demonstracijos pabaigoje E.,J- Kasulaitis pranešė seimo dalyviams ir svečiams liūdną žinią
Bartkus, išeinąs Altos pirminiu- aPle prel. Mykolo Krupavičiaus, buvusio Vliko pirm., mirtį ir 
kas, pasiūlė rezoliuciją, kuri pa- perskaitė ištraukas iš jo testamento. Seime dalyvavo 15 organi- 
reiškia pasitenkinimą preziden- * zacijų 44 atstovai ir 45 svečiai, 
to Nixono jau padarytais žy-j Dr. J. K. Valiūnas, po trumpos 
giais, reikalauja nubausti kaL kalbos (ji bus spausdinama at- 
tininkus, pasmerkia pavergimą ^0 pa]£vietė į prezidiumą: 
nekaltų tautų ir reikalauja, kad]prof; M Mackevičių ir A. Kasu- 
ŽŽS sekretoriauti: K. Miklą ir

j jurevigjy Mandatų komisija 
sudaryta iŠ , dr- Palioko, J. Ber- 
tašiaus ir dr. J. Valančio. Nu
tarimų komisija sudarė: Tu Bliu-

kurie, svarbūs ir remia visus 
laisvės trokštančius žmones.

. “Mes pikti ir pavargę”
Toliau Illinois sen. Ladiganas 

perskaitė Illinois gubernatoriaus 
R. B. Ogilvie laišką. Lietuvių 
Studentų vardu R. Sokodolskis 
pareiškė: “Mes pikti ir mes pa-

Dr. J. K. Valiūnas, po trumpos

pildyti”. Respublikonų partijos 
tauiybįų komiteto atstovas -per- 
skąitėJaišką iš sen. Charles Per-

. ąTįųmpą žodį tarė Frank Sa- 
vięį£ąsi:įlin<^s seųato narys, rei- 
kaiaudaųias teismo tiems, ku
rie,išdavė -lietuvį Kudirką. Jis 
perskaitė laišką iš garsaus Bal
timore futbolo žvaigždės John 
Luitas (Jonaičio).

Pūcinskio reikalavimai
./f: t ai ...' ;

Ilgesnę kalbą pasakė kongre
so narys iš Ulihois Roman Pu
činski,„kurį pristatė buvęs Al
tos pinų. Antanas Rudis, šiltai 
sutiktuose,. Pųčinskio žodžiuose 
buvo reikalavimas nubausti nu
sikaltusius laisvės principams 
pareigūnus. “Mes laimingi, kad 
tame laive turėjome R. Briezę”, 
— kalbėjo Pučinskis. “Jis bus 
ateinančią . savaitę liudininkas 
kongrese. Mes kongrese rėika- 
lausim, kad būtų paskelbta, ko
kius dokumentus atsinešė į “Vi
gilant" lietuvis Kudirka. Jie įro
dys sovietų šnipinėjimo veiks
mus. Reikia reikalauti, kad so
vietai išleistų suimtą lietuvį ir 
jo šeimą į Ameriką, pareiškė 
kongresmanas Pučinski. Kudir
ka tapo laisvės trokštančių žmo
nių simboliu.

Daug kitų tautybių
Demonstracijoje šalia lietu

vių matėsi latvių, estų, ukrai
niečių, kubiečių, gudų, vengrų, 
Čekosdovakų, slovakų atstovai.

Plakatų buvo labai įvairių, 
dauguma jų santūrūs, neįžei
džią. Lokio kostiumu vyriškis 
nešiojo plakatą: “Vakar Balti
jos valstybės, šiandien — Viet
namas, o ryt — Amerika”. “Pa
busk, Amerika, komunizmo bru
talumas ant tavo krantų”, “Dau
giau žmogaus teisių, mažiau žu
vų”. Buvo plakatų reikalaujan
čių laisvės pavergtoms tautoms.

Sudeginta vėliava
Civic Centro aikštėje buvo su

deginta raudona vėliava. Telo-

karines jėgas ir administracinį 
aparatą iš Lietuvos ir kitų pa
vergtų valstybių. Demonstra
cija baigta “Marija, Marija”

Mieste jaunimas dalino lapė-, 
liūs, proklamacijas, jautrų “Laiš
ką Simui”. Buvo dalinami len
kų organizacijos lapeliai, kur iš
reiškiama parama lietuvių žy
giams.

g»

Daugiau diskusijų sukėlė Dr. 
K. Karvelio ir Ąlg. Gečio.refe
ratai: “Jėgų telkimas Lietuvos 
laisvei”. Apie .Vliko seimą ir 
jo darbus vėliau’bus plačiau. Po-

MYKOLAS KRUPAVIČIUS

1885. 10. 1 — 1970. 12. 4

kainų kontrolę
WASHINGTONAS. — Vakar 

prezidentas Nixonas turėjo pa
sakyti svarbią kalbą apie eko
nominius Amerikos reikalus. Jis 
kalbėjo New Yorke Amerikos 
Pramonės sąjungos suvažiavime.

Demokratų vadai kongrese ra
gina vyriausybę laikinai įvesti 
algų ir kainų kontrolę, čį pasiū
lymą padarė atstovas Carl Al- 

įbert, daugumds vadas Atstovų 
Bumuose, Atstovų Rūmų pirmi
ninkas John McCormack ir sena- 

|to daugumos vadas sen. Mans- 
,fieldas. Jie sako, kad atėjo lai
kas vyriausybei parodyti dides
nį susidomėjimą nuolat kylan
čiomis kainomis. Prezidentas 
turįs moralinį autoritetą ir tu
rįs aktyviau jį naudoti. Dabar 
nesą jokių kontrolių.

Baltieji Rūmai tuoj atkirto; 
kad 'jbkių kontrolių nereikia, 
kad dabartinės ekonominės gai
rės s*u laiku duos teigiamus-re
zultatus. 1 . .

Demokratų partijos vadai,, su 
šia analize nesutinka, sakydami, 
kad vyriausybės politika atve
dė kraštą į. infliacijos krizę ir 
bedarbę. Jų nuomone, preziden
tas turi įstatymų jam duota ga
lia suvaržyti pelnus, kainas ir 
algų kėlimo, reikalavimus bent 
30 ar' 60 dienų, per tą laiką pa
rengiant naują ekonominę poli
tiką. .7? , ,,

Briezė pareiškė gavęs įspūdi ir 
labai džiaugiąsis, kad lietuvių 
naujoji karta perima laisvės ži- 
bintą Simo Kudirkos vardu'į Su
sirinkusieji Briezei sušuko ‘%Ta- 
lio”! ;■

Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas 
paprašė susirinkusių pagerbti 
mirusį M. Krupavičių. Jis pa
pasakojo, kad penktadienį 40 lie
tuvių jaunuolių Washingtone 
dėkojo prezidentui Nixonuį. ųž jo 
greitą atsiliepimą į lietuvių ;rei- 
kalavimus. .Valiūnas kvietė vi
sus būti tokiais vieningais visa
da, kaip lietuviai buvo vienin
gi paskutinėmis dienomis. “Visi 
— Vlįkas, Altą ir Bendruomenė 
parodysime, kad esame verti tos 
žemės, kuri’mus užaugino”, bai-' 
gė kalbią Valiūnas. ' < - '

; ' ApreSOO susirinkusių sudaina- 
;vo 'bendrai, V.1 Jakubėnui paly-‘ 
gint, “Lietuva brangi, mano Tė
vyne;..”

7 7 Jo Testamentas
Mykofir Krtrpavičius paliko 

testamentą, 'kuris nušviečia jo 
asmenybę.’ - Jis Ihkot “Eaidcitū-’ 
vės turi • būti ktikiioš
lių ir solistų, j Prie karsto turi' 
■būti tik kryžius ir lietuviškoji 
trispalve" vėližva. NeT'pamoks
le nei kalbosėrmano asmens 
liesti. Kalbėtojai ‘ teprimena lie^ 
tuviškai išeivij ai 1 tubs idealus,, 
kuriems aš visą gyvenimą tar
navau ir skelbiau kiekviena pro
ga ; Laisva, Nepriklausoma, Lie
tuva, nenuilstama ir nenutrau
kiama kova dėl jos išlaisvinimo, 
rėmimas tų institucijų darbu ir 
finansinis, Ičuridš vadovauja 
tam išlaisvinimui; Vliką ir Al
tą, išlaikyti išeivi joje lietuvių 
kultūrą ir lietuvių kalbos mei
lę, išauklėti lietuvių jaunimą 
Ūip, kad sugebėtų ir norėtų tęs
ti kovą dėl Lietuvos laisvės ir 
lietuvybės išlaikymo liėtuviško- 
je išeivijoje. To nori ir'reika
laut a ne tik Tėvynė, bet ir Die
vas.

Virš visų -
Ant kapo užrašyti:'“Lietuvi, 

tebūnie Tau pirmaisiais' tėvas 
ir motina, bet virš jti tebūnie 
Tau Tavo Tėvynė Lietuva”, šie 
žodžiai yra šv. Augustino.

Mano akis ir krūtinę užpilti 
Lietuvos žemele, kurią esu ga
vęs iš savo Tėvynės Lietuvos. 
Jei kas mano laidotuvių proga 
skirtų kokią auką, prašau skir
ti Lietuvių Fondui ar LB Kul
tūros Fondui. Kokiu buvau že
mėj, tokiu noriu stoti ir Dieviš
kame Teisme, tad bazdos prašau 
neskusti”.

Vliko banketas
ČIKAGA. — šeštadienio, vaka

rą Bismarko viešbutyje įvyko, 
koncertas — banketas Vliko sei
mo proga.. Ji atidarė B. Vitkus,* 
pakviesdamas Ki Oželį praves-, 
ti programą’. Sol. P. Bičkienė pa
dainavo Piiėeini “Toscos Mal
dą”, Šimkaus ‘’Kur bakūžė sa
manota” ir Šimkaus “Oi grei
čiau, .< greičiau”. Akompanavo 
V. Jakubėnas.

Robertas Briezė’savo žodyje 
pareiškė, esąs žvejys — ne poli
tikas, tačiau labai vertinąs pro
gą būti naudingu Simo Kudir
kos išdavimo:incidente. Jis ne
galįs plačiau- papasakoti apie 
įvykius, nes jį Amerikos kon
gresas kviečia į apklausinėjimą, 
kur jam teks viską išpasakoti.

Oželis, L. ^Prapuolenis, J. -Sko- 
Yubskas. I - • A ... •- >

Seimą sveikino žodžiu gen. 
Lietuvos konsulas. Čikagoj e Lie
tuvos atstovo ir savo vardu. 
Sveikino PLB valdybos pirm. S. 
Barzdukas, Altos vardu E. Bart
kus, Balfo — A. Dzirvonas, PLK 
Bendrijos — K. Kleiva, ramo- 
vėnų — A. Juškevičius, JAV 
LB CV pirm. V. Volertas, “Na’u- 

kun. J. Prunskis, Batuno — K. 
Miklas.- - ...

Raštu sveikino: Diplomatijos 
šefas S. Lozoraitis, Lietuvos at
stovas Londone V. Balickas, gen. 
konsulas Toronte J. žmuidzi- 
nas, gen. konsulas New Yorke A. 
Simutis, gen. konsulas Los An
geles J. Bielskus, Kanados LB, 
JAV LB Tarybos pirm. V. Ka- 
mantas, Lietuvių Teisininkų 
draugija, L. Krikščionių dem. 
Tarybos pirm. Venckus iš Pran
cūzijos, L. Veteranų Sąjungos 
CV ir Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus. '*■.

Jurgis Valaitis padarė prane
šimą apie Vliko valdybos veiklą, 

i Z. Jurys — apie Tautos Fondą, 
| Kanados Tautos Fondo atstovas 
S. Banelis apie lėšų rinkimų Ka
nadoje. (<

Po pertraukos vyko diskusi
jos dėl pranešimų. Buvo palies
ti statuto, lėšų klausimai. Sta
tuto reikalui sudaryta komisi
ja iš: dr. V. Šimaičio, Z. Dailid- 
kos, dr. K. Šidlausko, Bieliuko 
ir B. Nemicko. Kalbėta apie Bra
žinskų padėtį, darbo pasiskirsty
mą, etnografinių sienų žemėla
pi-

įtaką mokyklose
HOUSTONAS. — Amer&os -ienu„ _ M Gudelis 

švietimo taryba panoro ištirti,’ • n „

SAIGONAS. — 'Praėjusią sa
vaitę P. Vietname žuvo 32 anife- 
rikiėčiai, 430 pietų vietnamie
čių ir 1,300 komunistų1. Sužeis-' 

■ tų būvo ’ 178 amerikiečiai ir 934 
Saigono kareiviai.

koks yra skirtumas tarp univer
sitetuose studijuojančių žydų ir 
nežydų pažiūrų. 'Buvo .pastebė
ta, kad žydų kilmės studentai 
daugiau domisi socialinėmis pro
blemomis . ir siekia jas spręsti. 
Kaip pastebėta, įvairiose de
monstracijose, jaunimo agitavi- 
me daugiau pasireiškia žydai.

Po išsamių studijų, apklausi
nėj us 170,000 universitetų ir ko
legijų pirmojo kurso studentų, 
buvo paskelbtas išsamus rapor
tas. Amerikos Žydų Komitetas 
paskelbė šį raportą savo meti
niame suvažiavime, kuris truks 
4 dienas.

Studentų žydų tarpe net 91% 
pasisakė už federalinės valdžios 
pastangas kovojant su skurdu 
Amerikoje, nežydai studentai 
tik 77.3% pasisakė už šitokią 
vyriausybės rolę. Mokyklų de- 
segregacijos klausimu žydų tar
pe 72.6% pasisakė už valdžios 
pastangas, o kitų studentų tik 
52%.

Palengvinti skyrybas ragino 
59% žydų ir 36% — nežydų. 
Marijuanos legalizavimą rėmė 
52% žydų ir 24% — nežydų. 
Didelis nuošimtis žydų pasisakė 
už valdžios stipresnę ginklų kon
trolę, kitų nuošimtis buvo 47.

Abortų legalizavimo klausime, 
jam pritarė 90% žydų ir 75% 
nežydų. Daug daugiau žydų 
studentų pasisakė prieš mirties 
bausmę. Daug didesnis nuošim-

tis žydų, negu kitų studentų, 
pasisakė prieš jų asmeninės au
tonomijos ribojimą universite
tuose, prieš universitetų vadovų 
teisę kontroliuoti studentų elge-

: L:

DETROITAS. —'Apie 1,000 
lietuvių stirengė šeštadienį pro
testo demonstracijas Detroite. 
Joms vadovavo DLOC. Kalbėjo 
R. Valatka ir Fedorenko, Pa
vergtų Tautų komiteto pirm. 
Demonstraciją paminėjo Detroi
to spauda ir televizija.

Karikatūra V. Vijeikio

Pamintos žmogaus Teisės

R

Japonų socialistai 
kairiųjų rankose»

TOKIJO. — Japonijos socialis
tų partijos suvažiavimas išrin
ko į vadovybę vėl savo kairiojo 
sparno atstovus, kurie mažai kuo 
skiriasi nuo komunistų. Kairy
sis sparnas proklamuoja prole
tariato diktatūra namie, o užsie
nio politikoje siekia visiško neu
tralumo. kurio reikalauja Mas
kva ir Pekinas. Socialistų pirmi
ninku ir gen. sekretoriumi išrink
ti abu kairiojo sparno vadai. Iš 
23 partijos vykdomojo komite
to tik 4 laikomi nuosaikiais, vi
durio kelio socialistais.

Socialistai yra didžiausia japo
nu opozicijos partija su 90 at
stovų parlamente, kur valdan
čioji partija turi 301 atstovą. 
Vyriausybės atstovai, sužinoję 
socialistų rinkimų rezultatus, 
pareiškė pasitenkinimą, nes kai
riesiems socialistams esant par
tijos priekyje, kitos parlamento 
partijos su jais nesiblokuoja į 
koaliciją, kuri galėtų tapti vy
riausybei pavojinga. Socialde
mokratai, kurie parlamente tu
ri 32 atstovus ir komiko par
tija, su 47 atstovais, nenori nie
ko girdėti apie socialistų siekia
mą diktatūrą ir kitus jų skelbia-

Lietuva

mus prokumunistinius šūkius. 
Socialistus remia tik parlamen
to 10 komunistų atstovų.

Kairiųjų vadovaujami socia
listai gerokai susilpnėjo ir bal
suotojų tarpe. Kaip minėta, 
parlamente jie turi 90 žmonių, 
o prieš paskutinius rinkimus tu
rėjo 140.



į

K. ČESNIUS

PROF. REKAŠIUS - TARYBINIS 
KVIESLYS

(Tęsinys)
II

J. Kubilius savo kvietime par 
kankamai atviras, kad be kitų 
dokumentų, pageidaujantys 
mokytis turi pristatyti pažan
gių užsienio lietuvių organza- 
cijų, laikraščių redakcijų ir at
skiri) visuomeninių veikėjų re 
komendaciją. Be to, autobio
grafiją, užpildytą tarybinę 
anketą. Jei anketa nėra “mo- 
.tiernizūota’', tai vienas svar
biausių paaiškinimų — anketą 
duodančių socialinė kilmė.

Kvietimo pabaigoje: “Besi
mokantieji universitete užsie- 

' • nto lietuviai privalo vykdyti 
mokymosi programas bei uni- 

- veršileto rektorato patvirtintus 
studentų disciplinos- reikalavi
mus, - tarybinius Įstatymus, be 
to gerbti Lietuvos TSR papro
čius bei tradicijas".

•—5 Leninizmas, partijos istori- 
-' ja$ ;iš mūsų asmeniškos patir- 
1 ties,:--yra patys svarbiausi moks 

■;lai Sovtofijoje" ir joks Studentas 
ibio* šiii studijų negali ištrukti.

.yięąi^panašu i gimnazijos

tarybinį gyvenimą, bet tie sar
kazmai būna pasirašyti tik ini
cialais. Lietuvos sąlygose jis 
būtų lengvai nupratintas nuo 
prieŠtarybinių sarkazmų. Bai
gusių tarybinius mokslus žmpT 
nių pas mus netrūksta, jų yra 
nuo seniau atvažiuojančių ir

kapeliohų tikybos pamokas, 
kur atsakinėjimas Į šios srities 
klausimus turi atitikti dogmas. 
"Studentui galimi tik dir pasirin
kimai: pripažinti komunizmo 
— leninizmo dogmas, arba vi
sai nestudijuoti.

Tokia sovietinė tvarka.
Dabar lieka nagrinėti, ką 

kalba Akiračiai (pusė redakci
jos narių profesoriai):

“Nuo pat savo gyvavimo pra 
džios Akiračiai kėlė ir judino 
šį klausimą. Faktas, kad iki 
šiolei užsienio lietuviams stu-i 
dijuoti Lietuvoje galimybių ne> 
buvo, vertė mus prieš tokią pa; 
dėti pasisakyti griežtai, sarkas
tiškai, nedviprasmiškai ir ne- 
nuolaidžiai. Už tai dabar, su
pažindindami savo skaitytojus!
su prof. J. Kubiliaus praneši-! padėties Lietuvoje nelaiko nor 
nni, norime taip pat aiškiai ir-malia, t. y. teisėta. Todėl daug 
atvirai pasisakyti, kad ši po-j kam ši lengvata atrodys nepri- 
sūki kultūriniuose Lietuvos san jimtiitof, ypač kad tai reiškia ne

mūsų nuomonė gana paprasta: 
betkokie ryšiai sd Ltotffva, ne
bendraujant su jos Sovietiniais 
pareigūnais, šiuo metu yfa fik 
fantazijų pasaulyje. Gi realus 
■pasaulis yra tok«< feud sWuteW- 
tai turės bendrauti su parei
gūnais lygiai tiek pat,

KAIP LIETUVOJE ATSIRADO 
BAJORAI

Vaižganto archyve rastas toks 
užrašas:

“Martynas Tamošiūnas iš la
bai menko SlapiašUio kaimo, 

.Svėdasų parapijos vietos, ėmė 
pirkliauti, pralobo ir už vieną 
tūkstantį rublių nusipirko bajo
rystę. Kažin kuris bajorėlis, be
ne Alufos dvaro komisorius Moi- 
gis, priėmė jįj savo herbą ir pa
dažė Bonez-Tdmaševski’u. Kai 
jis jau buvo pripažintas bajoru, 
Svėdasų klebonas iš sakyklos tai 
paskelbė mužikų žiniai šitais žo
džiais: “Jūsų Tamošiūnas dabar 
nebe jūsų Tamošiūnas, tiktai Ta
mošauskas. Dabar jis dvejetą 
arklių kinkys, su zvaneliu va
žiuos, barzdą nešios, karaliui ne
tarnaus, dvarus su mužikais ran- 
davos, laisvai kupčiavos ir vai
kus- iškalon leis”.

(Iš “Argentinos Lietuvių
Balso”)

vergta ir esame labai susirūpi 
n£ kad ktkv arthntoatoms ne- 
pSkėnkNmto. Ta proga aiškiai 
pajanMme, ktfd soviėtijos sis
temos esame prievartaujami. 
P. Rekašiui tas yra bendradar
biavimas, o mums, jutusiems 
stalininę leteną, — būti dar 
kūrti) iŠpTiė'vartautiems. Toks 

ar siun-mat bendradarbiavimas yra pa 
kurį i šėre-

kiek ir
jie lygiai taip pat lengvai pri- kiekvienas fūrisftš ar laUkaū- 
silaiko prie šio krašto sąlygų, tis gimines Lietuvoje, ;
Tiesa, 
mą, ‘ 
dentų iš išeivijos gavimas J. 
Kubiliui ir sovietų politikai 
būtų didžiulis laimėjimas. Tai 
gi, prof. Rekašius su triukšmu 
braunasi pro plačiai atidary
tas duris.

Nepamiršta Rekašius palies
ti ir moralinę problemos pusę,- 
užsimindamas apie nenioka- 

sovietijoje užsie-
“Tačiau niekam 

kad išeivija, iš
vadinamus pažam

prof. Rekašius triukš- čiantis ten laišką,- 
protestus” kėlė. Bet, stujŠroja sovietinės Lietuvos parei

nią- mokslą 
niškiams... 
nepaslaptis, 
skyrus taip 
giuosius, dabartinės faktinės

fvkiuose su išeivija vertiname ■ tik bendravimą su sovietinės 
labai teigiamaiI.” valdžios ' pareigūnais (nniver-

Reikia pripažinti, kad prof..sitetas yra valstybinis), 
būti sarkas-įir naudojimąsį Šfos valdžios 

raganų teikiamomis lengvatomis. * Dėl 
kartais net apie bendravimo su pareigūnais

Rekašius moka 
tiškas apie visokius “ 
deginimus”,

bet ir

gūnas — laiškanešys.”

Matome, kad čia prof. Re
kašius kalba “dialektiška^’, 
kad šiuo klausimu būtų galima 
nusileisti. * Mūsų ntfowrow, 
skirtumas tas. kad turistui ne
reikia laikyti leninizirro hr par
tijos istorijos egzaminų. Tai 
didelis skirto oras. Bendrumas 
tas, kad turistas irgi turi pil
dyti tarybines anketas, pra
šyti malonėk iŠ okupanto,- fcad 
jis būtų įsileistas j gimtąją šak 
Ii. Dėl to daugelis mūsų apsi
sprendžia vfciškai fed neVažmo 
f i ir nesilankyti. “Bendrauda
mi” sū. sovietiniais laiškane
šiais ir cenzoriais, gerai Žino
me, kad savo bfoBanrs negali
me rašyt? Jr ji? klausti, 
mums svarbu rr brangu snžf- ’ 
nofi. Todėl kiekvieną kartą 
rašydami laišką j sovietinę Lfe- 

Ituvą, pfisimendme, kad ji* pa-

Atsiųsta paminėti
Anatolijus Kairys: DU BRO

LIUKAI. Trijų veiksmų pasa
ka, Amerikos Lietuvių Vaiko 
Ugdymo Dr-jos leidinys nr. 17, 
Didelio formato gero popieriaus, 

’(fail. J. Kiburo iliusfracijomis 
gausiai papuoštas 80 puslapių su 

’apianka leidinys, kurį geriausiai 
paaiškins paties leidėjo Alvudo 
žodis >

Čikagos Alvudo Vaikų Teat
ras, savo veiklos dešimtmečiui 
pam'rnėti, 1969 m. kovo mėn. 23 
d. pastatė penktąją premjerą 

—Anatolijaus Kairio trijų veiks
mų eiliuotą pasaką Du Broliukai. 
Reikalą režisavo akt. Alfa Brin
ką, padedant Aldonai Sovieskie- 
nei. Specialią muziką parašė 
komp. J. Bertulis, scenovaizdį 
ir dekoracijas piešė dail. J. Ki-

galbą pfašniafftieirts giminėms 
siuntinius į Lietuvą si u nč rant 
Čia už padarytą “malonę” rei
kia išteštintr kišenę ir atiduo
ti doleriPs moderniam sovieti
niam prieVattaftftojūt, kūrM 
yra tiek ciniškas, kad doleriui 
svyruojant, jis irgi tuč tuojau 
kėft# savo1 ksrihąf už leidimą 
rerrfti soVtotijos piliečius, ku- 
•rto tėofėfišfcai komunistinėje 
Šatyje įtogaB būti vargstantys. 
TiėšO, fsd nepaprastai pelnin
gas BiZiPs sovtotijai if Vien dėl‘būras-, kostiumų eskizus ir fū-
to’ horišf sakyti “gafia’V Tai į 

yfa nnsilenkimas prievartai. 
Jėf mano giminė prašo janf nt» 
pirkti ‘vSfosfc<,ičm",- aš žiiiatr, 
kad okupantai nori mano ki
šenę iškratyti if tokiam reika- 
larvimtri nusilenkdamas aš re- 
niitf soN’fetirrės galtos ugdymą. 
Tokirts dosnius tautiečius,- ku- 
|f fe took# giminėm’ už “MoSkvi- 
čūš^ gUŠtou užrašy ti į kohiu- 

■ hiZftio1 g&fbės rčtoėjūš. (B. d.).

<bus pagamino Jonas Narukynas 
'if O.- Joodkienė, šokius paruošė 
'bafetm.- Simas Velbasis, grimą 
ir ptetukns dėjo Juozas Korsa
kas.

Pasisekimas buvo netikėtai 
didelis, žmonių į salę netilpo, 
vaikams ir tėvams veikalas bei 
JoišpMymas paliko džiaugsmin
gą, Įspūdi. Vaikų Teatro vado
vybė nutarė veikalą statyti įš: 
naujo' ateinančiam sezonui.

• Moderni muzika yra visiš
kai tvarkoje, tačiau kodėl ji tu
rėjo atsirasti mūšį laikais.

O Ankstėliau, paprastai tė
vas mokydavo sūnų, kaip skus
tis barzdą — šiandien patarimus 
barzdos reikalais tėvas "auna iš 
sūnaus.

ŠTALO INDAI
UŽDIRBKITE IKI

METAMS 
UŽ TAUPOMO 

Sąskaitas

■ - j

VĖST’ BCTJD AUtOttAflšlCAŠ KAVOS 

VTRDULFS. ėfefctrą išverda kvapi
JčaVi, tori FaTkosF gerramoi temperatūroje.^ 
visa? iūtonVatiškal. Nutf 5 iki ^ puoduku 
kavos įražiariie ozgrūdinto aluminijaus inde.

TOASTMASTER FIRMOS 8ROILERIS IR 
TOStBRiSr Hkepa .m£$4, svsfldo* sumuitmiufc, 
isve^dd iMiiWyTus pietos.' Jhrieįo poticHv 
lentyna/ h^oUeHd tinWs. Automatine
temperatūra nuo 200* ikr 450 laipsni^/

METAMS 
Už CERTIFIKATVS

4 gabalu stalo indy komplektas, International 
Silvėr Co. gamybos, veltui duodamas atidariusiems 
naują $100 taupymo sąskaitą arba tokią sumą 
įnešusiems į esamą taupymo sąskaitą. Po toz 
su kiekvienu $25 ar didesniu indėliu Jūs galite 
pirkti -tokį pat 4 gabalu komplektą tik už 52,95 — 
mažą kraufūvru kainos dalį. Yra daugiau gražiu 
namams reikmėny už žemą kanią. TTė puikūs 
indai yra tikras staid papuošalas ir kelia’ malonumą 
prie bet kurio valgio. Mes kviečiame Jvs pasinaudoti 
šiuo pasiūlymu ir dar šiehdtdną paimti doVarfas. 
Tik vienas kompfektas veltui duodamai sąskaitai 
šios pVograrhds flhetu. Pasiūlymas prasideda 1970 m. 
gruodžio mėn?. 3 dieitą ir Baigiasi l$7f m. gegužės 
mėti. T$ diėha.

bCOva KELIONĖS LAIKRODIS . 
tojAs yri ir’
seimai. Jfc tMtd riamiX&d staid iY
patoguš WtlkufaiW.- Tetrridft numeriai 
ir rodykite^ ffWŽais odMefc vfršeltefc

G. Ė. MASYVUS LAHČFČROblS - RADtJAS. 
Pažadina nustatytu UikO MutomafiŠkat 
kontroliuojant garsą!. Švelnaus medžio 
atspalvio kabinetas tun apsVFestą ehromb 
skalę, kristalinį priekį.

sctmr

Jfteškife if datigiatt Jūs^galesite pasirinkti parankę Bulovą k^lio.nė^ laikrodį arba 
West Befid k&včrs' vifdiHr.- 5Ū00 doL ar didesnis indėlis Jums sutei^ą galimybįgpasirinkti 
Totcsffttašfet bYbiferį atrbi & radiją ir laikrodi. Pasiūlymas pradėda galioti gruodžio . . 
31 ir Baigiasi 1&71 rii. sausio 30 d>

i UZ3J.

. ><W*
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PER ANNUM

'o PER ANNUM

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE 

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

SLA

Taupymo Indeliai 
Apdrausti Iki $20,000,

s ir 
Flet-

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

^yęną^bdm:'įW^iiaiĄ‘3^115: 
iišbo ĮMHinmk
X j J'-jr i

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIU 
AMERIKOJE

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas: Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir' dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Amerikos kuteris "Vigilant", kuriame politinės globos negavo pabėgęs 
lietuvis jūreivis.

Robert Brieze, latvių kilmės amerikietis, matęs, kaip 
rusai daužė pabėgusį lietuvį Kudirką.

priemones ir būdus. Robert 
Brieze buvo tokios pasitarimų 
komisijos narys.

mus, jis.užbėgdavo Į kiekvieną 
pakeleivinį barą ir išmaukdavo 
ant drąsos po keletą “čerkų”.

bei. — Bet ,’žių 
smarkiai suma

z. Tgj 

mirtinai užmuš' 
gyvas, tai grefci 
venimui 
bams Į 
frantu, bėt įriyž® piĮdj^ff ’ jsa'

. Atvykus dar tnm sovietų lai
vyno jūrininkams,'jtė visi nuėjo 
ieškoti Simo Kudirkos. J Pir- 
nliausia sovietų laivyno admiro
las jam kirto į galvą, prakirsda- 
mas žaizdą ir pr?ftiedamas krau- 
jąj Briezėi neteko matyti muš-

giriavo ir šiaip taip išsirioglinęs 
iš kanalo atlėkė pas mus.

— Leiskit paskambinti mano 
žmonai! Noriu sužinoti jos ūpą...

— Skambinkit iki valios — 
pasakiau pastačius po jo kojo
mis didžiausi bliūdą, koki tik 
radau namuose.

— Žmonelė... kumeliuke mie
la... Uhu!... Aš jau čia!

------ ■ Tamsoje-------
Lirtuvw tūpti pėda r pnrdood* 

ir props «rno biriai per

NAUJIENAS

m ui .pasidarė per lengvos, be- 
veik kaip- popierines, pradej o 
kažkaip painiotis, o jis pats svir- 
dūfiuotiirpagaliau vargšas Įkri
to įmūsų gatvėj esantį kanalą. 
Kanalas, negailus ir jame prie 
geriausių, norų negalima nuskęs
ti^ tad gerokai prisigėręs drumz
lino vandens jis iš karto išsipa-

keite maršrutą^.tad. vietoj kas
dieninių penkių, barų, jam pri
siėjonenorom aplankyti vienuo- 
JikąNTo pasekmėj;- aiškų, jo ko-

Kieti viršeliai — §4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.
f W>r aėj us^.drelioms HMhidoms 
kap. Eustis gavo įsakymą ati- 
diioti sovietų .laivyno. vgdpvy-; 
bei. i pabėgusį, jūrįniųką^ Tuo 
tarpu paaiškėja, kąd atbėgęs 
j ūrįnįnkas.buyo ; .lįętuyis Simas 
Kudirka, Sovietskaja Litva lai 
vo radijo operatorius. Jis mo
kėjo penkias kalbas, buvo ve
dęs, turėjo žmoną ir dvi dukk- 
ras, gyvenančias rusų okupuo
toje Lietuvoje. Sovietskaja Lit

tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo d*u- 
PTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus-

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

Įsteigta 1923 metalu Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

ON CERTIFICATES 
OF $1000..

ONE YEAR MATURITY

ada sovietų ap
leisti atsivesti

kad 
jėga ir nenorim

5. a* - ? • - A - v \ .

t^BW^ j|ga i^y^tų.-- 
Tuo tarpu latvis Robert Brie

ze susitiko su “Vigilant” laivo 
Eusdžįir jį Įspėjo-apie 

kūriau: jis padės neno^

Chicago Savings
ind Loan Association

Tada kap. Eustis, vykdyda
mas įsakymą, nutarė jūrinin
ko Kudirkos išdavimui pavar
toti rusų jūrininkų jėgą. Jis 
būtų galėjęs pavartoti Ameri
kos jūrininkus, kad jėga ati
duotų rusams lietuvi jūrinin
ką, bet jis nutarė leisti rusams 
Kudirką išsinešti.

Kapitono kajutėje buvo trys 
rusai: vienas admirolas, kuris 
ėjo Atlanto vandenyse esančių 
sovietų laivų viršininko pava
duotojo pareigas ir du kiti sovie- 
tųUąivyno karininkai. Bet šie 
try^ nesijautė pakankamai stip
rūs nenorinčiam grįžti jūrinin- 
kuįįišsiyesti. 
mięblai? paįira 
dąr Irissovietų jirinittkusį

Komanderis Ralph Eustis, "Vigilant" 
laivo kapitonas, kuris, gavęs įsakymą 
iš štabo, atidavė sovietams lietuvi 
Simą Kudirką, yra suspenduotas iŠ 
pareigy kartu su savo viršininkais.

Jau išėjo seniai laukta .
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU 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 

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

Ralph Eustis patyrė, kad vie
nas ’’Sovietskaja Litva’’ jūri
ninkas užšoko ant Vigilant lai
vo ir pareiškė, kad jis nebeno
ri grįžti į sovietų laivą. Kap. 
Eustis nepatiko šitoks sovietų 
laivąjūriųinko puwelgiinas, 
beŲjįs pįrmiiįusią nutąsė atsi- 
laiisįį safp vifeinįntko. j; Jb vir-

pavojų
rintį grįžti lietai. Ąš sbt 
prantu, —■ atšalę Robert Brie- 
zei kapitopas"sėstis, r^bet aš 
nieko dabąr fia^&ir padaiidi.

Raginkite savo apylinkę 
augti ~ feZT v

Tarybinė meilė
Feljetonas — (sekant šluotą)

Balys Zuikis, mūsų kaimynas 
tuoj už tvoros, šiaip atrodo visai 
normaliai, bet jis turi vieną sa
votišką paprotį... Kai visi grįž
ta iš tarnybų autobusais ar au
tomobiliais, jis kasdien atidūli
na pėsčias.

— Įsivaizduok tik, koks tau
pumas... — pasakojo ne be pa
vydo viepa mano.kaiminka, ku
rios vyras grįžta iš tarnybos tik 
su .taksiukais. J įįj

Koks.sportininkas... — st^- 
bėjosi kits?

Ir tikrai, vakar netikėtai pa
aiškėjo, kad jis yra ypatingas 
sportininkas.^ Tai yra, marato-

kos žuvų pramonės komisijos 
narys, kuris turėjo tartis su 
rusais dėl žvejojimo amerikie
čių žuvų auginio ir žvejojimo 
vietose. Amerikiečiai jau se
niai pastebėjo, kad rusai šuva 
žiuoja gausiais savo laivais ir 
išmeškerioja didelę geltonuo- 
degių plekšnių daugumą. Ru
sai atvažiuoja tankesniais tin
klais ir išgaudo ne tik dides
nes, bet ir pačias mažiausias 
plekšnes. Amerikiečiai keliais' 
atvejais skundėsi šitokiu so
vietų žvejų elgesiu. Galų gale 
nutarė susitikti - su rusais ir 
bandyti tartis apie žvejojimo

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didėlius 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 priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

— Na tai grįžk! — girdisi.
— Negaliu, įkritau į kanalą...
— Taip tau ir reikia valka

ta! Tuč tuojau grįžk!
Negaliu... Esu visiškai šla

pias...
— Nesijaudink! Aš tave iš

džiovinsiu ! Nei vieno šlapio siū
lo ant tavęs neliks!

— Tu mane primuši... A„. ku
meliuke... Primuši ar ne? Pa
žadėk, kad nemuši! Kumeliuke, 
girdi? Uhu!...

O “kumeliuke” tuo tarpu at
lėkė pas mus su didžiausia laz
da ir be jokios uvertiūros pra
dėjo energingai “džiovinti” 
vargšą sportininką.

Pakilo riksmas.
— Ponia, sakau neištvėrus, 

nors tai ne mano reikalas, bet 
jeigu jūsų vyras toks blogas, 
tai geriausiai persiskirkit...

— Jis blogas?! Kas jums sakė! 
Jis yra geriausias vyras pasau
ly... Persiskirti? Nei sapne! O 
be to... aš jį labai stipriai my
liu. Ir ji nieko nelaukdama, vėl 
,pradėjo “šveisti” jo šonus.

—Kokia čia meilė, sakau, sa
kau, taip mušti žmogų ir dar su 
tokia lazda...

— Ne jūsų reikalas, poniute, 
ji man, atrėžė. — Žiūrėk savo. 
Mano lazda ir mano vyras! O 
kiekvienas myli pagal savo as
menišką stilių...

Gražina O. Boleckien.ė
Rio, Brazilija

,va buvo vyriausias Atlante žve 
’jojusio sovietų laivyno laivas.

Pasirodė, kad kap. Eutis, 
! Vigilant laivo kapitonas, gavo 
teisę iš savo viršininko pasi
rinkti, kokius jūrininkus jis 
naudos albėgusiam jūrininkui 

į Simui Kudirkai jėga atiduoti 
rusams. Jis pranešė trims ru
sams, buvusiems Vigilant ka
pitono kajutėje, kad turi teisę 
pasirinkti reikalingą jėgą jū
rininkui perduoti. Palikęs vi
sus savo kajutėje, kap. Eustis 
nuėjo pas jūrininką Simą Ku
dirką ir. jam pranešė, kad jis 
gavo įsakymą jį atiduoti ru
sams. Jis įsakymą pildys ir 
atiduos. Kap. Eustis paklausė 
jūrininką Kudirką, ar jis no
rėtų pats eiti į sovietų laivą, 
kad nereikėtų vartoti jėgos. 
Jūrininkak atsakė, kad jis grei
čiau mirs, negu grįš į sovietų

jėgė pasprukti iš Jiešių rusų. Jis 
ne tik paspruko* bet dar kartą 
pasįękė Vigilant kapitono kaju
tę ir prašė pagalbos, prašė leisti 
jarnypasilikti Amerikoje, duoti 
jam globą, neatiduoti jo mirčiai. 
T^^taijųi atsirado kiti sovietų 
jūnmnkai, čiupo lietuvį Kudir
ką, jį sumušė iki sąmonės nete
kimo.

Amerikos jūrininkai Briezei 
ir kitiems Vigilant laive buvu
siems civiliams įsakė sueiti į ki
tą. laivo kambarį, kad nematytų, 
kaip rusai surišo ir išsinešė jū
rininką Kudirką. Jis turėjo ne
paprastai gražią žmoną, — pa
stebėjo spaudos atstovams latvis 
Brieze.
—kur tu žinai? — jis tuo

jau buvo paklaustas.
— Simas Kudirka paliko kap. 

Eustis kajutėje savo šeimos fo
tografijas. Visi matėm, kad jo 
žmona buvo nepaprastai graži 
lietuvaitė, — pasakė Brieze.

(Bus daugiau)
Korespondentas

)SLA — jau 30 mėty
•-^‘giair kaip' SE 

tiems nariams.
SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda syvy« 

bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, p teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos' pagrindu.
jau turi daugiau, kaip tris su puse miH|ono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu i klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00. ' ' ■ ''ėy; ■' x . ■ .

jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą • Endowment ln» 
surance, kad jaunuolis gauti?' ftiuigus^ aukštojo- mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai t į;. f" *y * '■ [

■ - '.---'% - : ■ .

SLA — duoda VAIKAMS irs jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik S3.C0 mokesčio metams. \

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ Jr draugijų ne
riams. Už $1,000.00 akcidentalės Apdraudos mokestis $2.00 
į metus. ’ .

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit: ;

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 I^EST 30 STREET, NEW YORK, N..Y. 10001. ’

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

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board AArs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 3 P, M. Tues. 9 to 4, There. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

LATVIS BRIEZE MATĖ SUMUŠTA 
KUDIRKA

Latvis Robert Brieze, New 
Bedford žuvų pramonės ora- 
ganizacijos pirmininkas, pen- 
ktaidenio, gruodžio 4 d. vaka
re padarė nepaprastai įdomius 
pareiškimus Chicagos spaudos, 
radijo ir televizijos atstovams. 
Bismarck hotelio trečio aukšto 
kambaryje, jis pusantros va
landos pasakojo spaudos atsto 
vains, kaip jis pateko į Vigi
lant laivą, kaip jis turėjo pro
gos iš arti sekti lietuvio jūri
ninko suėmimą, ir kaip šeši 
rusai jį sumušė ir išnešė į so
vietų laivą Sovietskaja Litva.

Robert Brieze buvo Ameri-
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LIUDAS DOVYDeNaS

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Ajblistad Daily Except Sunday by The Lithuanian Newt Pub. Co., Inc. 

1739 So. Halstad Straat, Chicago, 111. 60608. Telephone HA 14100

Subscription Kates:
<d Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
su month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year. 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

trims mėnesiams ------------- $5.00
vienam mėnesiui________ $1.75

Kanadoje:
metams_____  $20.00
pusei metų______________ $11.00
vienam mėnesiui --- - ----------- $2.00

10 cents per copy, 10 c. on Saturday Užsieniuose:
metams ,.................  $21.W
pusei metų ---------------------$11.00
vienam mėnesiui ------------- $2450

Dienraščio kainos:
Jiicagoje ir priemiesčiuose

metams _____  $20.00
pusei metų ______  $11.00
trims mėnesiams___________ $6.00
vienam mėnesiui _________ $2.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St, Chicago. 
ILL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV-vietose:
metams--------------------------- $18.00
pusei metų--------------------- $10.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, i^skyruK sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Ateina žinios, žinoma, nevi
sai patikrintos; Viešpaties me
tais 1970, lapkričio 23 dieną 
T laisvės Statula verkusi. Kiti ti
kina, kad tą dieną tuo pačiu me
tu Laisvės Statula (arti Jung
tinių Tautų cirko) garsiai kva
tojusi. Atsiranda tikinčių, kad 
tuo metu Laisvės Statulos švy
turys buvęs užgęsęs septynias 
valandas. Kiti vėl tikina: ne 
septynias, o dešimt valandų bu
vęs užgęsęs Laisvės Švyturys.

žinoma istorija. Ir ta istori
ja niekad neišdils iš žmonišku
mo, laisvės istorijos. Lygiai is
torija neišdils, kaip žmogaus 
bukumo, sadizmo, net — idio
tizmo pavyzdys.

Taksų mokėtojas — kantrus 
sutvėrimas, jis dažnai apmoka 
biurokratų biurokratiškumą, 
sukčių suktystes, pasitaiko ap
mokėti ir idiotizmą. Bet ne daž
nai pasitaiko apmokėti sadizmą, 
sujungtą su protiniu bukumu. 
Apmokėti ne pinigais, doleriais 
ar rubliais, bet žmogaus laisve, 
kojų spardymu ir net mirtimi. 
(Dera spėti, Simui grūmojo ir 
grūmoja mirtis).

Ateina visokios mintys bekal
bant apie Laisvės Statulos verk
smą ar juoką. „

Visi gerai atsimename: buvo 
kalbėta senatorių, generolų, ad
mirolų dėl belaisvių kančių šiau
rės Vietname. Buvo prisiminta 
Ženevos nutarimai, Raudonasis 
Kryžius. Tvirtai apkaltinti viet- 
kongo enkavedistai ,— engebis- 
tai (tikras Kremliaus produk
tas). Teisingi kaltinimai! Bet 
visgi amerikiečiai, patekę į viet- 
kongo engebistų rankas, karia
vo ir kariauja prieš juos, bom- 
borduoja. Ir visgi jie turi būti 
apsaugoti konvencijų, Įstatymų, 
nors Kremliaus iškamša vietkon- 
•gas (kaip tikras Kremliaus kū
rinys) spiauna į viską, kas var
žo jų sadizmą, generalinę liniją.

Laivo kapitonas Ralph E. Eus
tis galėjo girdėti, skaityti labai 
šviežias žinias apie belaisvių ap
saugą, kai jo akyse didžiosios 
komunizmo tėvynės — sovieti
nės Rusijos atstovai ant laivo 
Vigilant (Budėjimas) spardė 
jūrininką Simą, kai surišę ko
ja^ ir rankas ■(Kaip ir dera “Di
džiojo Tėvynės Karo” didvy-

Nedarbas ir infliacija vis didėja
Penktadienį Darbo statistikos biuras paskelbė ra

portą, kuris rodo, jog lapkričio mėnesį bedarbių visame 
krašte buvo 4,600,000. Tai labai didelis padidėjimas, tu
rint galvoje tą faktą, jog pernai tuo pačiu laiku bedar
bių buvo priskaitoma 2,700,000.

Pravartu prisiminti, jog kaip tik prieš metus Wa
shington© administracija paskelbė planą, pagal kurį tu
rėjo būti užkirstas kelias infliacijai, vis didėjančiam do
lerio atpiginimui. To plano esmė buvo tokia: laipsniškai 
didinti nedarbą, kuris, kaip buvo apskaičiuojama, tu
rėjo (taip pat laipsniškai) mažinti infliaciją.

Atrodė, jog tas planas yra gana logiškas, kadangi 
nedarbui didėjant paprastai pinigu vertė darosi patva
resnė. Taip bent buvo praeityje. Tačiau šiuo atveju tai 
nepasitvirtino. Kai tas planas buvo pradėtas vykdyti, tai. 
bedarbių nuošimtis siekė apie 3.4. šiandien tas nuošimtis 
jau yra pakilęs iki 5.8, o infliacija ne tik nesumažėjo, 
bet kaip tik priešingai — ji žymiai pakilo: dolerio atpigi
mas prieš metus siekė maždaug apie pusketvirto nuošim
čio, o šiais metais gal pasieks net šešis.:: ,

Nežiūrint viso to, Washingtono administracija vis 
dar bando įtikinti visuomenę, kad jos planas, kovai su in
fliacija yra teigiamas ir būtų davęs gerų pasekmių, jeigu 
nebūtų įvykęs General Motors bendrovės streikas, kuris 
ne tik padidino bedarbių skaičių keliais šimtais tūkstan
čių, bet skaudžiai palietė ir krašto ekonomiją. č ■

Nors streikas ir pasibaigė, bet jo pasekmės ilgai bus 
jaučiamos. Prezidentas Nixonas netiesiogiai tai: pažy
mėjo savo kalboje, kurią jis pasakė penktadienį. Palietė 
jis statybos darbininkus, kurie reikalauja vis didesnio ir 
didesnio atlyginimo, kas akstiną infliaciją. Neminėda
mas kitų pramonių, jis tik nurodė kad kai kurios .unijos 
irgi prisideda prie infliacijos, reikalaudamos didelio at
lyginimo pakėlimo. ' į;| j

Kad taip yra, tai faktas. General Motors bendrovės 
pasirašyta sutartis su unija tuoj atsiliepė į automobilių’ 
kainas. Pakėlė kainas automobiliams ne tik .General .Mo
tors, bet taip pat ir kitos automobilių bendrovės. Ir pa
kėlė net dviem atvejais. * • 4 ?

Pasiteisinimas: kadangi dėl labai padidinto darbi
ninkams atlyginimo automobilių pagaminimas kainuoja 
žymiai daugiau, tai ir jų kaina padidinta. O tai, aišku, 
padidina infliaciją. 1 ,

■ Prezidentas Nixonas, kuris iki šiol vengė kištis į ve
damas unijų derybas su bendrovėmis, jau pradeda savo 
nuomonę keisti, darydamas užuominą, jog infliacijai su
laikyti, bus imtasi griežtesnių priemonių, atseit, dides
nės ar mažesnės valdžios kontrolės .uždarbių ir kainų.

Būdinga ir tai, kad net kai kurie linijų vadai pasi
sako už tokią valdžios kontrolę, nes vis didėjanti inflia
cija prie nieko gero neveda.

riams) mušo iki sąmonės nete
kimo. Ir kapitonas Ralph E. Eu
stis visai tai sekė kelias valan- Į 
das, ir be sąmonės Vigilant lai
vo valtimi ir jo įgulos pagalba 
nugabeno sumuštąjį Lietuvį ant 
Sovietskaja Litva laivo.

Keletą dienų atgal penkios de
šimtys ar daugiau armijos, lai
vyno savanorių helikopteriais 
naktį nuskrenda -prie pat viet- 
konginių enkavedistų lizdo išva
duoti amerikiečių belaisvių. Iš
vaduoti belaisvius, vaduotojų — 
savanorių gyvybės kaina... Aukš
čiausia žmogaus kaina — savo 
gyvybės rizika sugrąžinti be
laisviams laisvę. Belaisviams,

"Sovietskaja Litva", centrinis sovietu žveję laivyno laivas, atvykęs prie Martha Vineyard krantų.. Iš jo buvo pabė
gęs į amerikiečiu laivą lietuvis Kudirka, kurį vėliau Pakrančių Sargybos vadai įsakė sugrąžinti rusams.

kuriems gal negresia mirtis, 
kaip gresia mirtis Simui. Vigi
lant laivas tuo tarpu tarėsi dėl 
menkių žvejojimo. Ir jo vado
vybė ir admirolai pareiškė... “in 
consideration of delicate inter
national discussions which were 
being carried on regarding fish
ing problems” ir taip toliau. Ver
skit šiuos pareigūnų — admiro
lų pareiškimus į kokią norit kal
bą... vis tiek aišku, kad gelsva 
menkės uodega yra vertingesnė 
už atsiklaupusį ir su ašaromis 
maldaujantį politinės prieglobs
čio kojomis spardomą žmogų.

Eikim mąstydami, nors tai la
bai sunku nūdienos ašarose, hu
more. Turkijos aerodrome nusi
leidžia 'sovietų lėktuvas. Nu
šauta lėktuvo patarnautoja, lėk
tuvo pilotas ir jo pavaduotojas 
sužeisti... du lietuviai, sūnus ir 
tėvas, ryžosi pabėgti iš didžiojo 
kaceto — sovietinės Rusijos.

gui skaudi: užmušta lėktuvo pa
tarnautoja, sužeisti lėktuvo va
dovai. O Turkija neturi tiek 
tankų, lėktuvų, nekalbant apie 
atomus, kiek jų turi Rusija. Ir 
Rusija visa savo galia, visa aro- 
gantija (išpaikytia demokratu 
“yes”) pareikalauja grąžinti tė
vą ir sūnų. Pareikalauja su by
lomis, rodančiomis tėvo ir sūnaus 
nusikaltimus — kriminalus, rei
kalauja savo galybės grūmoji
mu.

Turkai, pažindami Rusijos 
dantis, išdrįsta pasakyti žanda
rų lizdui — Kremliui: Laisvei 
jokia kaina7 neperdidelė. Net ir 

tada, kai persistengusi vergijos 
tarnautoja žūsta kelyje į lasvę.

Drįskit spėlioti, ką būtų at
sakę Laisvės žiburio krašto at
stovai ?

♦
Vėjas ar žioplumas nuskraidi

na Turkijos lėktuve JAV du ge
nerolus. Rusai tardo, išlaiko ge
nerolus 17 parų. Nors seni. “Di
džiojo Tėvynės Karo” talkininkai 
— amerikiečiai visokiais bū
dais stengiasi sutrumpinti ge
nerolų sulaikymą.

JAV lai van įšoka politinis pa
bėgėlis, atsiklaupęs maldauja 
apsaugos. Užtenka pasikalbėti 
telefonu admirolams, užtenka 
paskambinti į JAV sostinę žio
vaujančiam (kaip gi kitaip) Ry
tų Europos stalo valdininkui... 
per keletą valandų sutariama be 
sąmonės sumuštąjį grąžinti, 
kur jo laukia kalėjimas ir mir
tis. Net nesužinojus vardo, pa
vardės, kilimo, nors pabėgėlis 
kalbėjo keliomis kalbomis ir 
Lincoln©-Jeffersono kalba.

Mažam. Pennsylvanijos mies
telyje, Pittston, kadaise žmo
gus eidamas šaligatvių paspyrė 
koja pasimaišiusį šunį. Buvo.ei
linio policininko sulaikytas ir 
nubaustas už brutalumą — žmo
niškumo pažeidimą.

Ant Vigilant laivo, kur kapi
tonas yra ir policininkas ir tei
sėjas ir prokuroras-ir už viską 
atsakingas, jo akyse mušamas, 
kojomis spardomas svetimos 
valstybės banditų (kaip gi ki
taip) ant jo teritorijos — laivo, 
ir kapitonas dar padeda: duoda 
valtį, be sąmonės pabėgėlį grą
žinti i mirti.

e>

Niurenbergo teisme buvo nu
bausti mirtimi — pakarti Vokie
tijos generolai, civiliai už nusi
kaltimus prieš žmoniškumą, 
prieš žmogaus laisvę. Bet jie 
teisinosi: mes vykdėm aukščiau
sios vadovybės įsakymus. Ta

čiau jie buvo pakarti su visais 
pasiteisinimais. Kas bus su lap
kričio 23 d. istorijos kūrėjais, 
kai ir jie ima teisintis... vykdę 
įsakymus ?

Dideli ir sunkūs kaltinimai 
liks ir pateks istorijon. Nors nu
kentėjusiam Lietuviui Simui ne- 
palengvinsim kančių, gal ir mir
ties, bet jo drąsa, jo užmojis 
daugelį pabudins Laisvės sargy
bai.

Prie Marthos Vineyard, JAV 
vandenyse buvo pažeistas žmo
niškumas, buvo laisvės kaina 
nuvertinta iki menkių gaudymo,

Stipendija liet
Lituanistikos studijų Čika

gos Universitete reikalams ap
tarti įvyko lietuvių dėstytojų; 
dirbančių aukštosiose Čikagos 
mokyklose pasitarimas^ 1970. 
11. 15, Jaunimo Centre, Su
kvietimą įvykdė prof. P. Joni
kas ir lektorė E. Bradūnaitė:

Nusakant esamą būklę buvo 
pažymėta, kad lietuvių kalbo
tyros programa yra sudaryta ir 
įvesta ir dabar eina jos vykdy
mo darbas. Studijos yra poko- 
legijinio lygio, atseit, taiko
mos aukštajam mokslo laips
niui (doktoratui) įsigyti; sistę- 
mai išlaikyti duodamas ir ele
mentarinis lietuvių kalbos 
kursas. Tokiais atvejais stu
dentų skaičius studijose nesti 
didelis; jų yra kitataučių spe
cialistų, lingvistų ■ doktorantų,, 
bet lietuvių) tikrieji studentai 
ir laisvieji klausytojai sudaro 
daugumą.

Susirinkime taip pat buvo 
pažymėta, kad vis laukiama 
įstojant daugiau lietuvių stu
dentų, kurie pasiimtų kalbo
tyrą specialybe ir toje srityje 
įsigytų daktaro laipsnį. Mat, 
lietuvių kalbininkų Amerikoje 

buvo parodytas atsakingųjų pa
reigūnų visiškas nužmogėjimas, 
štai kas slėgė mūsų ir kitų lais
vei, žmoniškumui aukojančių 
viską. Gal narkotikai, gal kri
minalai, gal juodo ir balto žmo
gaus nežinojimas dažnam rei
kale ko norima, kąs galima, bus 
ąptemdęs ir žmogų ir pareigū
ną, kur Laisvės žiburys dar ne
gęsta, kur laisvo žmogaus tei
sės, žodis dar girdimi.

Bet mūs skatina budėti, be 
atvangos. Budėti be nuovargio! 
Viltis su mumis. Ir Laisvės Sta
tulos žiburys vis dėlto tebešvie
čia.

ivių kalbotyrai
yra nemažai, bet reikia dau
giau naujų, jaunų, kurie sto
tų Į kalbotyros mokslus.

Išsiaiškinta, kad čia reika
linga atitinkama stipendija, 
kuri padėtų tiesti lietuviams 
kelią į kalbotyrą. Liet. Bendr. 
švietimo Tarybos pirm. p. J. 
Kavaliūnas pasiūlė išrinkti ko
misiją, kuri paruoštų stipen
dijos projektą ir jį įteiktų jam, 
kad jis šviet. Tarybos sąmato
je galėtų skirti stipendijai lė
šas.

Komisija buvo sudaryta ir 
savo posėdyje, lapkr. 22, ji 

’paruošė stipendijos projektą, 
kuris buvo pasiųstas p. Kava- 
liūnū'i. Korės p.

q Berniuko balsas keičiasi, kai 
jis tampa vyru.;, mergaitės — 
kai ji tampa žmona.

• žodis yra kaip strėlė — at
gal niekad negrįžta.

• Viengungis yra vienintelis 
žmogus, kuris niekad nesužino 
savo ydų.

• Asilas neturi laiko galvoti, 
nes jis bijo pamiršti bliauti.

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS ti ant pakraščių ledo, šalto vandens briedžiai nesibai
do, todėl yra daug pastebėjimų, kaip jie pavąsai in.ių 
potvynių metu šoka į ledus nešauti sriautą ir perplau
kia per upę. •

Didžiausias natūralus briedžių priešas yra šnerVi-: 
nis gylys. Ypatingai karštose ankstyvos vasaros die-' 
nose gyliai briedžio šnervėse padeda kiaušinius, iš 
kurių išsivysto gylio vikšrai. Sveiki briedžiai dažniau
siai tuos gylio kiaušinius ir vikšrus iš šnervių iščiau- 
di, iššnypščia ar iškošti. Bet jei kuriam tai nepavyks
ta, vikšrai įsibrauna į gaivos tuštumos kaulus ir gyvu
lį nukamuoja. Tokie kenčiantys briedžiai būna ir žmo
nėms pavojingi, tada tenka juos pašauti. Tokį sergan
tį briedį Dirveliui teko matyti įsibrovusį į Kaštaunių 
kapines, kur jis net ir laidotuvių procesiją išvaikė7 ir 
pašauktiems girininkams teko j nušauti, šiaip sveiki 
briedžiai nuo žmonių šalinasi ir neturi jokio palinki
mo žmonių puldinėti. *

Kita briedžiams labai pavojinga liga yra blužnies 
uždegimas, tampąs epidemija per daug sausų vasarų 
metu. Blužnies uždegimo epidemijos 1866 ir 1885 me
tais išnaikino žymią dalį Pabaltijo briedžių.

BRIEDŽIŲ DRAUSTINIS -

Briedžių draustiny buvo uždraustas bet koks 
triukšmo kėlimas, dainavimas ir muzika. Visi, kas 
norėjo pasivaikščioti šiame didžiuliame lapuočių miš
ke, Įurėjo prisilaikyti miškų administacijos nustatytų 
taisyklių ir elgtis tvarkingai ir ramiai, kad žmonės ne
drumstų briedžių ramybės ir jų nenervuotų bei negąs
dintų, nes briedžiai turi gerai išlavėjusią klausą ir uos
lę, iš tolo pajunta besiartinantį pavojų. Todėl kai ku
rie kanalai ir perkasai buvo užtverti, kad jais nesiba- 
ladolų jokie vandens sporto mėgėjai su savo valtelė
mis ar motorlaiviais. Kai kur buvo įrengtos aukštes
nės sausų žemių aikštelės, kad čia briedžiai galėtų

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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Briedžių pagrindinis maistas yra lapai ir medžių 
jaunos šakelės bei ataugos, bet šalia to jie mielai grau 
žia ir visų medžių žievę. Jie apgraužia ir jaunas pušai 
les bei eglaites, todėl, jei nesaugojama, gali sunaikinti 
ištisus sėklinius pušų ir eglių medelynus. Taip yra at
silikę Akmingės, šnekių ir Pailės eglynų ir pušynėlių 
plantacijose. Iš augalų briedžiai mėgsta pavasarines 
purienas, įvairiose Lietuvos dalyse karvažolių, lukš
tą, puriena lukštą, muiliukų ar pelkinės purienos 
(Caltha palustris) vardais vadinamas, kurios auga 
šlapiose pievose ir palei seklius upokšnius.

Briedžiai i>e vargo perplaukia plačius vandenis, 
netgi ir skersai Kuršių Marių — apie 30 kilometrų atvi
ro vandens plotus, liet ant ledo briedis yra labai atsar
gus, ypač kai ledas dar nesenas ir sniegu nepadengt- 
tas. Jei jam toks ledas pastoja kelią, jis su dideliu at
sargumu išbando ledo tvirtumą, visą laiką pryšakine 
koja padaužydamas ledą prieš save. Toks atsargumas 
ne be reikalo, bet ir to nežiūrint, vis tik ir jiems pa
sitaiko į bėdą įkliūti. Ypač gilesnės upės su užšalusiu 
pakrantėse ledu yra visados pavojingos, nes neįgudęs 
jaunas briedis dažnai neįstengia upę perplaukęs išlip

Žveiv sodybos Įsės kaime, kur Griebės ir Paitės upelės susijungia į Įsės upę, Įtekančią į 
Kursiy Marias.

rasti sausas poilsio vietas, nes kas penkta ar septinta 
diena briedžiai mėgsta sausose vietose pailsėti.

Toks rūpestis briedžių gerove davė gerus rezulta

tus. Gerokai pirmojo pasaulinio karo metu brakonie
rių apnaikinta briedžių kaimenė po karo vėl pradėjo 
didėti ir apie 1930 metus Tovelninkų ir Akmingės miš
kuose buvo priskaitoma apie 800 briedžių.

Miškų administracijos personalas briedžius ste
bėdavo ir juos studijuodavo iš miške pastatytų bokšte
lių. Eilė tokių bokštelių buvo pastatyta išilgai perka
so, kuris buvo iškastas į Tovėnų ežerą. Nusiklausę iš 
lietuvininkų, jie iš klausos ir dokumentuose bei žemė
lapiuose rašydavo “Tawener Escher’’. Tokiu būdu lie
tuviškų žodžių buvo prigiję ir vietos vokiečių kalboje: 
peilis pas vokiečius tapo “peilas”, pabaigtuvės tapo 
“bigtuvis“ ir t t. Mažojoje Lietuvoje vokiečių adminis
tracija “ešeriu” vadina miškuose ir žemose pievo
se tyvuliuojančius ežerėlius, virstančius pelkynais ir 

durpynais, su čia pakraščiuose augančiais berželiais, 
alksniai ir karklynais bei įvairiais krūmokšniais. To
kios rūšies buvo ir Tovėnų ežeras. Atviruose ežero van 
denyse supayosi vandens lelijų kelmai su jų baltais 
žiedais, kyšančiais iš vandens paviršiaus. Pakrantėse 
vešėjo geltonosios lelijos, Įsimaišiusios tarp nendrynų, 
plėtėsi įvairių kitų pelkių gėlynų kilimai ir purienų 
kolonijos, čia taip pat prisilaikė gervės, baubliai ir 
daugelio kitų yandenų ir pelkyne paukščių rūšių, sau
giai besijaučiančių miškų administracijos globoje.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI "NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ

4 — NAUJIENOS, CHICAGO S,~|U. — MONDAY, DECEMBER 7, 1970



DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSĮ SS 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 

Rezid. telefu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
_ dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63 r d St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUtčRlJA IR MUlfcKŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446
Priimu ligonius pagal susitari 

Jei neaismepra, sKamDinu <574-6012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽiS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

v 3148 WEST 63rd STREET

25 INČŲ
SPALVOTA TV UŽ

ŽEMĄ KAINĄ
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

ATID. S E KM. 11—4

............ J

SLA Pildomosios 
Tarybos nutarimai
š. m. lapkričio 13 ir 15 d. Su

sivienijimo Lietusių Amerikoje 
Pildomoji Taryba posėdžiavo 
Sherman House viešbutyje Či
kagoje. Suvažiavimas įvyko Či
kagoje ryšium su Alto metiniu 
suvažiavimu. Darbotvarkėje bu
vo visą, eilė klausimų ir darbų, 
kurie išplaukė iš praeito New 
Yorke seimo bei iš veiklos aktu
alijos.

Tarp kitų dalykų, SLA. Pild. 
Taryba padarė kaikuriuos nuta
rimus, kurie liečia ir plačiąją 
visuomenę. Buvo nutarta pa-

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treciad. ir sekmą ofisas nedarytas

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rėzid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
amraa„ penktadieny nuo 1—5, tree. 
_____ir sesuo, tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnsias.

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

B įvairių atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882 

Wjri irr------r-W

'PERKRAUSTYMAI '

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

DR. EDMUND E. CIARA
W. 3«ST SlKfctl 

TeL: G R 6-24U0
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
a—4. /—9, amracL, penKL iu—4. ir.

seštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - E1S1NAS 
M^USfcKljA IR MOfERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą; Jei neat
siliepia, skamoimi Ml 3-OuOl.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A. MACIŪNAS
'CHIRURGAS

Priima tik susitarus -
Valandos: pirmai, ketvirtai 5—8, 

antrad. 2—4.

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-97(jo 
Rezidencijos: PR 6-9801 C

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai 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.

~.. ■':

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS^

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

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v. .

Tek: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL 60629 
t .......... ' j

KELIONĖS Į LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

vesti Miami, Floridos 44-tai kuo
pai 1972 m. seimo paruošimą. 
1972 m. seimas bus pats pirmas 
atvejis Amerikos lietuvių gyve
nime, kad visuomeninio pobūdžio 
suvažiavimas įvyks saulėtame 
Miami Beach kurorte!

Vykdydama 1970 m. seimo 
nutarimą įsteigti stipendijos 
fondą remti lituanistikos studi
jas Čikagos universitete, Pild. 
Taryba paskyrė $500 stipendiją 
Uosiui Juodvalkiui, kuris dabar 
studijuoja lietuvių kalbą Čika
gos universitete.
Taip pat buvo paskirta $100 
auka Maironio šeštadieninei mo
kyklai New Yorke.

SLA žinyba

bai pUOduiaz
lemputėm su eJektroa šviesom. 
Floridoje Kalėdos gana tykiai 
švenčiamos, daugiausiai šeimos 
su savo giminėmis praleidžia 
dieną pas vieni kitus. Nauji me
tai čia irgi nėra trukšmingi. 
Tik viena valanda t. y. dvylikta 
nakties trukšmingesnė.

Su. žiemos šventėm Kalėdom 
noriu pasveikinti visą Naujienų 
“štabą”, taipgi noriu palinkėti 
linksmų žiemos švenčių visiems 
Naujienų skaitytojams bei ben
dradarbiams, kurie esame kaip 
vienos šeimos nariai.

Man neįmanoma visiems siųs
ti sveikinimus. Tik sakau per 
Naujienas: Būkite visi pasvei
kinti su Žiemos šventėmis!

Onutė

Panterom vieta džiunglėse
Grįždami iš savo nenusiseku

sios “konstitucinės konvencijos” 
Washingtone keturiolikos Juo
dųjų panterų partijos narių gru
pė Douglas aerodrome susėdę į 
American Airlines keleivinį lėk
tuvą tiek triukšmavo, šlykščiai
keikėsi ir barėsi, kad visi kiti 
128 keleiviai atsisakė skristi, 
prisibijodami dėl savo saugu
mo.

a ucnią, a vb poteriauja. Tapsnedovanctmas etiketo pežeidL
šventąja.

(Mintis rasta tolimo krašto 
almanache). K. ToDūnas

ETIKETO GALIA

Tailande labai prisilaikoma 
etiketo. Taip 1911 m. Siamo (da
bar Tailando) karalienė tapo eti
keto auka. Ji nuskendo savo tar
nų minios akivaizdoje, kurie sto
vėjo aplinkui, nė piršto nepaju
dindami karalienei išgelbėti. Nie
kas nepadavė jai rankos, nemetė 
gelbėjimo lanko, niekas net ne
suriko.

Mat, žemam tarnui nepridera 
matyti karalienę neiškilmingą, 
netvarkingoj būklėj. Tai būtų

mas. Taip ji© ir leido savo kara
lienei paskęsti.

® Į kirpyklą įeina apžėlęs pi
lietis ir sako kirpėjui:

— Apkirpkite mane lygiai 
taip, kaip praėjusį kartą.

— Nežinau tamstos anksty
vesnės šukuosenos. Aš dirbu 
čia tik trečius metus.

SKAITYK ■NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Utenos Apskrities Klubo prieš- 
metinis narių susirinkimas įvyks an
tradienį, gruodžio 8 d. 7:30 vai. vak. 
Talman svetainėj, 4500 So. Talman 
Avė. Nariai prašomi atsilankyti. Bus 
valdybos rinkimai 1971 metams ir kiti 
svarbus reikalai aptarti. Po-susirin
kimo bus vaišės.

V. Juška, nut rast.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: 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 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

z -
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
" ‘INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE.~
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai. I 

g

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 7-1941
»• _________ >

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
X. Namų, automobi- 

f \lių, gyvybes, svei-
[ your fxwwfr* J katos ir biznio.

V Patogios iSsimokė- 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Behdra praktika, spec. MOTERŲ ligos j 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
tel.: PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 if 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.______

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 The Iron Curtain 

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

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
iriSINGlAUSIAS ŽINIAS

can’t eoma to you ^or tM 
truth, bort you can reach her. 
Radio Free Europa doet get the 
•ruth through.
ttve to Raw Frw
tu 1966. Mtverocfl. M.T.

hoWWMd M v

TAMPA, FLA.
LIETUVIŲ KAIMELYJE

Maloni viešnia
Pas mūs lankėsi maloni vieš

nia iš Čikagos p-lė Marytė Bra
zauskaitė, kuri su- tėveliais gy
vena pietinėje dalyje, 3914 W. 
65th- street, yra vienturtė duk
relė, baigusi aukštus mokslus 
ir per 20 metų turi atsakingą 
tarnyba Čikagos Standard Oil 
Co.

Nors čia Amerikoje gimusi 
Marytė lietuvių kalbą taip tai
syklingai vartoja, skaito ir ra
šo, kad stebėtis reikia. Ji yra 
didelė mėgėja važinėti po pa
saulį ir savo atostogas kiekvie
nais metais praleidžia daugiau
siai išvažiuodama net už JAV 
ribų. P-lė Brazauskaitė buvp 
miela malonu turėti mūsų vieš
nia. Ji mums pripasakojo dau
gybės dalykų ir įspūdžių iš sa
vo kelionių. Jai labiausiai patin
ka Florida.
Kaip vagis naktį užklupo šaltis

Pas mus praėjo nelemtasis
šaltis su žiauriu šiaurvakariniu 
vėju. Taip nelauktai užpuolė 
kaip koksai plėšikas; nušaldė 
mūsų tik nokstančius vaisius. 
Per vieną naktį temperatūra nu
krito ligi 25 laipsnių aukščiau 
nulio. Tokios šaltos temp, neat
laiko tropikiniai vaisiai ir me
džių lapai. Vaisaiai gal dar ne
visai bus nušalę, atrodo po la
pais, kurie apsikovojo, gal išliks 
sveikais, gal tas žiaurusis begė
dis šaltis juos nepasiekė. Ma
tysim po keletos dienų ar savai
čių kas dar liks dėl mūsų.
. Šiandien jau saulutė atšildo 
Šiaurės padarytus nuostolius, vėl 
mėginsim pamiršti padarytas 
skriaudas.

žiemos sezonas jau prasidėjo 
šiaurės paukšteliai pradeda su
grįžti, kurių nematom per va
sarą: antys, žąsys* pulkais po 
ežerėlius plaukioja.

Kalėdų sezonas prasidėjo
Jau arti ir žiemos šventės Ka

lėdos. Vaizdas tikros žiemos. 
Krautuvės užverstos visokiomis 
grožybėmis, žieminiais aprėda- 
lais, dovanų dėžės išpuoštos ži
bučiais. Jau ir eglučių prade
da privežti iš Šiaurės. Krautu
vės vakarais laikomos atdaros 
lig 12 vai. nakties, o tų pirkėjų 
— rodos, kad žmonės per visus 
metus nieko neperka, tik laukia 
šių švenčių. >

Mūsų kaimynystėje pora gy
ventojų jau gruodžio mėnesio 
pirmą savaitę apstato visokiais 

' bolvoniukais su elektros švie- Į
somis ir taip pliska per pusant
ro mėnesio. Ypatingai lietuvių 
šeimos savo sode medelius la

Tik visiems keleiviams išlipus 
ir pilotui pareiškus, kad lėktu
vas nebeskirs, panteros “sutiko” 
lėktuvą apleisti. Jiems susėdus 
į autobusą ir nuvažiavus visi kiti 
keleiviai grįžo į lėktuvą.

ŠKOTO TESTAMENTAS
Gyveno sau -škotas. Turėjo- 
bobą. škotas taupė, o boba-vis 
bambėjo:

— Ak, aš-nelaiminga... Tu ir 
penio man gaili...

O kai. škotas pasiryždavo iš
leisti puspenį, tai vėl išgirsda
vo:

— Ak, aš- nelaiminga... Kiti 
vyrai sutaupo, žmonoms palie
ka, o ką aš gausiu? Nieko.

Kai škotas numirė, visą tur
tą paveldėjo boba, tik su tokia 
testamento sąlyga: už kiekvie
ną penį, prie liudininkų atsiklau
pus ant bažnyčios prieanglio 
laiptų, šimtą įkartu pasakyti: '

— Jeigu mano liežuvėlis būti) 
buvęs trumpesnis, tai vyro gy
venimas būtų ilgesnis.

Sako, boba prie bažnyčios du
rų klūpo dieną ir naktį, vasarą

ir

WALTER SHIMKUS
(Muzikantas)

Daug metp gyveno Roselande

Mirė 1970 m. gruodžio mėh. 
5 dieną, 5:15 vai. ryte, sulaukęs 
75 metų amžiaus. Gimęs Lietu
voje, Teisių aps., Žarėnų parap., 
Laukų sodžiuje.

Amerikoj išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: dukterėčios — 

Stephany Hillstrom, jos vyras, 
Le&ie, Joan Gustis, jos vyras 
John, sūnėnas Walter Puchkor,* 
jo žmona Lorraine ir visų jų? 
šeimos, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Leonard ko
plyčioje, 10821 So. Michigan’ 
Avenue.

Antradienį, gruodžio 8 dieną 
9:45 vai. ryto bus lydimas iši 
koplyčios i Visų šv. parapijos 
bažnyčią, o 10:15 po geduhngw 
pamaldų, bus laidojamas Lietu
vių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Walter Shimkus įi-‘ 
minės,- draugai ir pažįstami nuo- 

p širdžiai, kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki- 

* nimą. > , - i
Nuliūdę lieka: / ' "

' I. > f j iDukterėčios, sūnėnas ir
' giminės.
A;.I įį
Laidotuvių Direktoriai Leonard 

Bukauskas .iri Sūnus. - -Telefonas 
CO 4-2228. >

ANTANUI ŽALIADUONIUI 
mirus, ' ■ ’

vi

liūdesio valandoje Jo-žmonai Onai ir dūk-- 
rai Alesei su šeima reiškiame gilią užuo-' 
jautą

Albinas ir Juže Grėbliūnai

Liūdnos 2-ju Metų Mirties Metines 
PRANAS CAKAVICIUS

Sekmadienį, gruodžio 7 d., 
bus 2 metai, kai negailestin
ga mirtis atskyrė tįsiems lai
kams urano mylimą vyrą 
Praną (Frank) čakavičių iš 
gyvųjų tarpo.

Jis buvo gimęs Lietuvoje, 
Rokiškio apskr., Kamajų pa
rapijoje.

Liūdnai ir lėtai praslinko 
tie 2-ji metai be jo. Mano* 
širdyje jis yra gyvas ir toks 
pasiliks visiems laikams.

Jo kilnus atminimas nebus 
užmirštas ne tik mano, bet 
giminių ir idėjos draugų.

Jo gražus ir pavyzdingas
gyvenimas bei nuoširdus atsidavimas man ir visuomenei

d

ramiai, iki mane Šaltoji žemelė prie Tavęs pri- 
gla^us.

Nuliūdusi žmona ADELĖ 
if kiti giminės Lietuvoje

r

EUDEI
-^SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

: . - - i. I ■. •» . * J
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
i: - o' t : ‘ ■ ..

DOVYDAS P. GAIDAS ' GERALD AS F. DAIMID
• <4 7 < . « Y - e * - < ' * \ • -v \

r

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

- is ,1,

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių

’ Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

p

H

I

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS'
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 59th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003 i

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS -
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 .
South Holland, minors ’
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Bostono lietuviai degina "Žmogaus Teisiu" karstą, protestuodami prieš lietuvio išdavi
mą rusams. Karsto pelenai buvo vėliau nusiusti Pakrančių Sargybos vadui.

.mūsų organizacijos valdyba HELP WANTED —MALE ~ 
susirinko pirmiems posė džiams Darbininkų Reikia
ir buvo nustatomos veikimo ------------------------------------------
gairės, tai buvo svarstomi ir SECURITY GUARDS 
spaudos reikalai. Tada mūsų T .

... .... T Large Financial Company in the City
valdybos pirmininkas Juozas i$ looking for several mature persons 
Bacevičius jautriausiai reaga- good ..working, records. From 
vo, paskirdamas pirmasis is an hour to.start. Paid. uniforms, 
savo asmenjšįkų pajamų po 20 Superior benefits. No experience 
doj. laikraščiams: Draugui,1 
Naujienoms, Sandarai ir Lais- . •• • j • i
vai Lietuvai. Radijo stotims: 
Margučiui ir Sophie Barčus.1 
Toliau buvo ieškota, kaip stip-' 
riau paremti minėtas kultūri
nes institucijas: ' - T | i

Buvo nutarta surengti balių 
spaudai ir radijo stotims pa- 

*• rr • i - piiciLiiesLyje, u uuu vo&ariu viuurio iki
remti... Kas-ir buvo padaryta, gegužės pradžios Arizonoje su apmo 
Iš gauto pelno buvo paskirto 
po 100.00^ 3oleriųii^Dr~;-“i:. __
Naujienoms, Sandarai ir ”
vai Lietuvai, radijo stotims: r 
Margučiui :iif Sopbie\ Barčus. I 
Al^ie lime IztTT’io romo'

REAL ESTATE FORSALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui- necessary.

Call Mr. ZEE.

140 No. STATE 
641-0540

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

GĖDA! TRISKART GĖDA!
“Hanba! Po trzykroc hanba!” 
’ -tokia antrašte pavadino Ameri

kos Lenkų Susivienijimo dien- 
Jį rastis “Dziennik Zwiazkowy” 
^pirmojo puslapio pirmosios skil- 

■ ties straipsnį, kurs čia perspau
sdinamas ištisai.

r- Nežinau, ar Simas Kudirka 
savo tėvynėje, kuri neaugina 
kviečių, bet poezija ir darbščius 

’stiprius žmones, kada nors buvo 
girdėjęs žodžius .himno: “O, pa- 
•sakyk, ar mūsų vėliavą, žvaigž- 
dėmis išdabinta, matai viršum 

tlaisvų žmonių ir šaunių namų 
žemės?” Net jei nebuvo girdė
jęs, tačiau tikėjo, kad tai yra 
laisvės simbolis ir kad sykį pa
sislėpus po jo žvaigždėmis di
džiausias tironas nebepasieks.
L ..
-^ITraViškoje gimtojoje žemėje 
prie. Nemuno, kurią kadaise try- 
pė geležimi kaustytų kryžiuočių 
vietininkai-, o dabar bolševikų or
dos^ jaunas lietuvis sapnavo apie 
žvaigždėtą vėliavą. Gal dėl to 
Įstojo F jūrų tariij’bą. KąLarti 
laiš-čėš š'alies pamatė laivą, vir
šum’ ’kurio plevėsavo žvaigždė- 
tojr vėliava-, jo-' širdis pradėjo 
aistrigai plakti. Atėjo trokš
tamasis momentas. Apsispren-

dimas buvo lengvas. Jis buvo 
seniai padarytas, tik progos lau
kė.

Neapsakomas džiaugsmas jį 
apėmė atsiradus po žvaigždėta 
vėliava plaukiančio laisvųjų ša
lies laive. Džiaugsmas, deja, bu
vo trumpas. Kaip griaustinis iš 
tyro dangaus smogė jį žvaigždė
tos vėliavos saugotojo sprendi
mas, kad turi grįžti Į savo bu
delių laivą. Ant kelių maldavo 
pasigailėjimo! Niekas negelbė
jo. Laisvųjų valstybės laive po 
žvaigždėta vėliava puolė jį rau
donojo caro janičarai, kruvinai 
primušdami iki sąmonės nete
kimo, žvaigždėtos vėliavos 
gams abejingai į visa tai 
rint...

sar- 
žiū-

tuoGėda! Gėda! Gėda!.. Tik 
vienu žodžiu tegalima pavadinti 
pasielgimą Jungtinių Valstybių 
Pakrančių Sargybos patrulinio 
laivo vadų ir Valstybės Depar
tamento valdininkų, kurie išda
vė nelaimingą lietuvi Maskvos 
vilkams sudraskyti.

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

•SR’.GA '4-8654

XTATX HU

INSURANCr

i State Fann Fire and Casualty Company

Lygiai prieš 120 metų gene
rolas Juozapas Bem po perga
lingų kovų su austrais Arpados 
žemėje buvo Įveiktas “Europos 
žandaro” Mikalojaus I ordų ir 
su saujele kareivių pasitraukė 
per Dunojų Į Turkų žemę. Sul
tonų valstybė tuomet buvo va
dinama “sergančiu žmogumi prie

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, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES PAID QUARTERLY

Passbooks 

5’/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

S5/XX) 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

F“1 1 ... - -- ---- - 1 ■- ' ...- *
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
Įrankiai. Ilgų meta patyrimas. 

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

V... ' --------------------- ... ...... ■ ^-^.1.1,................................................................................

!aL_J.1II_LLU.UI!_L_ ...... L.K.IUUL- ...^mjLLriiuimillu. .. .

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSBIINIMAI 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

Ą — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAY. DECEMBER 7, 1970

. VIRĖJAS IR TAURIUS 
$100 SAVAITĖJE AR $150 PORAI 

_ Dviejų suaugusių šeimai vakariniame 
priemiestyje, o nuo vasario vidurio iki 

h 
Aukštas atlygi- 

7 nimas, gerbs patalpos gyventi ir išlai- 
raugui, kymas.; Reikalingos geros rekomen- 

duoti telefono nu-
vai Lietuvai, radijo i stotims: % af 303 225 W. WASHINGTON 
Margučiui :prSophieBarčus. Į \ Chicago, Ill. 60606

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Bosforo”. Ji buvo silpna ir bal
tojo caro ordos galėjo lengvai 
atsistoti prie pat Konstantinopo
lio. Mikalojus pareikalavo iš
duoti lenkų ir vengrų “bandi
tus”. tačiau silpnutė Turkija at
sisakė. Sultanas nenusilenkė net 
karu grasinant. Nors despotas, 
tačiau tikėjo politinio pabėgėlio 
prieglaudos šventumu.

bus girdėję išdidžius žo- 
“tegul plevėsuoja žvaigž- 
dabinta vėliava viršum 
ir darbščių žmonių že-

Amerikos laivo Įgula ir Vals
tybės Departamento valdininkai, 
kurie išdavė lietuvį pabėgėlį,'be- 
abejo 
džius: 
dėmis 
laisvų
mės”, tačiau jų nesupranta. Jų 
nedoras pasielgimas privertė iš 
gėdos paraudonuoti visus pado
rius Jungtinių Valstybių pilie
čius.

Nežiūrint, ar pabėgėlio išdavi
mo motyvas buvo rausvas Įsiti
kinimas, ar paprastas kvailu
mas, lygiai kaip Pakrančių Sar
gybos karininkai, . taip Valsty
bės Departamento valdininkai, 
atsakingi už tą tragediją, kokia 
Įvyko Amerikos pakraščių van
denyse, neatsižvelgiant jų padė
ties ir kilmės, turi būti išmesti 
iš savo užimamųjų pozicijų.

Chicago Tribune korespon
dentas William Kling praneša 
iš Washington©, kad kongres- 
manas Roman G. Pucinski. (De
mokratas iš Ulinojaus) Įteikė. 
Atstovų Rūmams rezoliuciją, 
skatinant prezidentą “imtis sku
bių asmeninių žygių kreipiantis 
Į Sovietų Sąjungos vyriausybę, 
kad paleistų tą žmogų, žinomą 
Vakarų pasauliui tik kaip “Si
mas”, taip pat ir jo šeimą.

Mes rėmėme tuos, kurie rėmė 
mus. Be spaudos ir radijo pa
galbos mes nebūtume atsiekę 
to, ką mes'esame atsiekę, bū
tent išauginę šią organizaciją į 
didžiulę ir puikią seimą.

. ' Stasys Patlaba

LIETUVIŠKA EGLUTĖ
BISMARCK VIEŠBUTY
Jau antri - mėtai-—Bismarck

, . HELP. WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

BAKERY STORE ‘

Good hourly wages to'start. 
• ■ 2- week vacation and many! 

company benefits.
4501 W. OAKTON ST. 

SKOKIE

j -GENERAL OFFICE’ 'GIRL
. v. i Good typing, file clerk, answering

viešbutis pasipuošia lietuviška phones and record work. 9—5 P M. 
kalėdų eglute. Chicagos yidur- 
miesčio Bismarcko .viešbučio Call 561^156-between 9—4 P. M. for 
vadovybė džiaugiasi lietuviška 
eglute. Kalėdinė lietuviška ;eg- 
lutė išpuošta šiaudinukų orna
mentais. Tamsiai žalia-eglutė 
ir pakabinti balti šiaudinukai, 
ne tik puošniai,: bet ir Įspūdin.- 
gai atrodo, j -. jui;-'

Papuoštoj e eglutėje visi tie 
šiaudinukų papuošaiai l^bhi skiėnė^atstovįvo ‘Lietums pilk 
originaliai padaryti ir 'primena feriš ir buvo atsivežusi iš nę? 
žvaigždes, žirandėliušy kryžius tortingų šeimį Į1U vaikučių^

- r Į ■ jš^i^ihgų;TKaĮčdipių; eg-

Be lietuviškos ^eglutės, dar lučių atidarymo, programos da 
yra danų, švedų, vokięęių nV^ihi.Jjųyp . payąišintL.pietu- 
’ 1 * ’ - '' ' .įmis. ‘

■ Į...Kiekviena--tautinės—grupės 
tės Bismarck viešbutyje pažiū- ^alėdinė -ęgĮutą :turęs5^ayo pro 
rėti susirenka
Eglutė pastatyta ^viešbiiČto vės-; Pr0Srama bus gruodžio 7 d. 
tibiulyje. šios eglutės šiti&di-į|^ Xa? 
nūkų ornamentų ^ pūpuošalų' ..■ujl;

autorės*-yra-S ! rfiSŠų- lietuviškų BĮ 
reikalų1; bitelės1 Kruti-11 a
chuni enėf ir dr. -Phuliira V aitai- Bfe* 
tienė. Jos dąu^yĮdąndų dirbo . .
ir triūsė prie^“ žpąpupšalų.j ; '-k. 
Reikia padėkot^--jemš ųž taip; Vyčių .Į112, kuopo$,ipirinimnkąs 
šauniai atliktą darbą. ’ jį)rąpešąv kad-kuopa užprašė 

Kalėdinės eglutės'buvo ati—mišias lietuvio jūreivio ,,Simo 
darytos lapkričio : Š7 d; Priė^ Grūz’dėš -k- Kudikos jnfeiįčija. 
kiekvienos buviJ sŪsirihkę, tos ivy^s, gruodžio 17 fd,
tautinių‘eglūčiųkphsuiai, spaū-’7 vaf/rytb
dos atstovai, programų iŠpil-'jtiiHricr ^arapijoš’ IraznySiojėĮ 
dytojai ir t. t. Lietuviška spau-įMarguęttėV^rŠ^ 
dą atstovavo: kun. X Rrunskis .
— “Draugą”, Pr. šulas. —• “San 
darą” 
“Naujienas”.

bendra, visų, tąutų.į^ j,:,

Kalėdinės lietuviškos. eglu-

: appointments

BUSINESS CHANCES“77
Biznio Progos g J?? ’ •

SKUBIAI, IR GALUTINAI parsiduoda 
Brighton Parke gera' ir pelninga ta-; 
___ r vęma su mūriniu pastatu.
> ; •r - Teirautisf tėl. 247-4698,

Al Būd
4 » ‘ ’

.'<U' “

T R U M P A I

Jonas Evans, ;|.Lietuvos

PLATUS PAS1RINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233.

VERTIMAI

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TĘL. 925-6015

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie- 
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
ireigimai — 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 -i

h 2737' W. '43rd STREET

LAKEFOREST
~ —By OWNER’ "
6.-Room house, 3- bedrooms, 2 baths; 
. basement, garage. In the 20s.

(it'-. •-*. , <•’

. 234-4283^.
Call after-5:00 P. M.

'■ > . ----------------------------------------- -- -------------------- ------------------------ ------------- - ----------------------

V , 0.;W:N.E.R 5 / ( .
5 room brick bungalow, octagon front 
plus 2' rms.f& batb um bsmt. W. W. 
carpeting, tiled’ bath, enclosed porch, 
22Q wiring & 12 car gaYagej Also ’tin!! 
^i-2-end- tables, 2- occasionaL chairs 
-t c p- & range.

767-3282 ’ -
3 y

ŽMONĖS PERKA NAMUS
2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh

ton Parke. Duoda viri $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 viliojamčiai už $38,800. Ban
ko užtikrinta paskola viri $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. Kama —' susi
tarsim-.. s .. r ,

PUikUS, DIDELIS -Z bo 6 mūras. 
Gązū šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso.' i$29:500,\.{

2 BUTU. -14 metu modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000. . 1;

9 KAMB. MŪRASį.graziis T-rakąįp 
naujas. Geros pajampš, arti' mūsų. 
$19.600. •

PAJAMŲ Mūras, švarūs 4r; gražūs 
2 butai. 5 ir. 3 kambąriai. -garažas, 
arti 71-mos ir Calilorniai -Kaina/tin
ka — $25,000. f '

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

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio Jiamus;.visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą, ap- 
draūdą, veikia notariatas. ’ ■' -■

SIUNTINIAI Į Į.ĮETUVĄ 
ir kitus kraštus

—P.- NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 6O<S32. Tel. YA 7-5980

' California super service
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

rtune-ups irt. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILU /; u TEL. VI 7-9327

PRospect 8-5454’

5 KAMBARIU mūrinis,: 6-tas 'paįtlf- 
rytas šildomam ,'porčiuje. šilimai gą- 
zii, moderni' virtuvė' ir vonia, 2 autj>- 
mobiliu garažas. $20.500. ?

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūriais, 
šilima gazu, aluminijaus langai, 2.au
tomobiliu garažas. Šoninis įvažiavimas, 
platus sklypas.. $25,000.-

5 KAMBARIU mūrinę r^idėneį-ją.
šilima, gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. $18.900. 1 -

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

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė • Gage Parke. 
$43,000.

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

-Y" Lietuvių Kalėdinė Progra- 
. jna Mokslo ir Pramonės mu-
n Alg._ Budrec as —ZJ’ejuje 'jyyks ^ketvirtadieni, 

Lietuviškos eg- 10 d. 7:30 vai. vakaro,
lutės papuošalų autorės Mari- Mlftiejaus va!gyklojė tą diena 
ja Krauchunienė ir dr. Paulina. patieįiamj lietuviški val- 
Vaitaitienė buvo pasipuošusios Gražjais orMmenJafį g. 
T,^t“??.!“t!^“S!.!drabrZ!"S.' Pu°šta lietuvių kalėdinė eglutė 

yra be .žvakelių bei šviesų. Tai 
primena ir atkreipia lankytojų 
dėmesį, kad Lietuva yra oku
puota. j

— Balsavimas dėl naujosios 
Illinois valstijos konstitucijos 
Įvyks gruodžio 15 d. Įprastose 

i balsavimo vietose. Kai kurie 
! konstitucijos skyriai gyvento- 
j juose sukėlė abejones, kurias 
prieš balsavimą reikia išsiaiš-

Spaudos mėnuo
Lietuvių Bendruomenės Chi- 

cagos Apygardos Valdyba pa
skelbė šį mėnesį — spaudos 
mėnesiu, šiuo aš norėčiau pra
nešti mūsų organizacijos šiais 
metais įnašą spaudai. Kada Liucija Grigaliūnaitė — LazauY 
----1 -- ------  .—u-

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Sį-SŠSį:

išsiaiš-

Kalėdy senelis lenko vaikus ne tik Amerikoje, čia matomas Olandi
jos senelis, priimąs vaiko pageidavimus Kalėdoms.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

3009 WEST 63rd STREET
Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

kįnti. ..’Y L,. .
— Algirdas Žemaitis 

bos reikalais visai savaitei bu
vo nuvykęs Į Ugandą, iš kur 
tėvui Vincui žemaičiui atsiun
tė Į Chicagą atviruką, kuriame 
matosi šokantis Giriamo gen
ties jaunimas. Algirdas že
maitis yra Jungtinių Tautų Ag
rikultūros skyriaus atstovas 
Romoje.

— Artistas Stasys Pilka iš
skrido Į Londoną, o iš ten ket
virtadieni rengiasi skristi Į 
Vilnių ir Kauną.

tarny-

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629 

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

maistas, pinigai.

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.

TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

REMSITE TUOS BIZNIERIŲ?
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE-

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS 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 ii lauko ir at
liekame “tuckpointing’* darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

if* Ml

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”.—TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


