
Tbt Fiat Gmrwr trfftomiwi IM* it AaM Į 
HAUJIBrtOt

• K* Daily Nev*
^ubliibed ky Tin iJtiiuaaiaa Newt PablUhiaf C*~ J*« 

1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 00609 
HAymarfcet 1-6100

Debesuota, dieną 40°, naktį 35.
Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:< Library of Congress Gr.

Periodical Division
' Washington, D. C. 20540
LVII xxxvcawVOL.

KAIP DABAR YRA SU BRAŽINSKAIS?
Marija Rudienė pasakoja apie savo kelionę 

ir įspūdžius Turkijoje
ČIKAGA. — Vakar pradėjome spausdinti žinomos čikagietės 

visuomenininkės Marijos Rudienės patyrimus Turkijoje, kur ji 
lankėsi gruodžio mėn. pradžioje. AL Rudienė pranešė: “Rusų 
atsivežti kriminaliniai kaltinimai Bražinskams sudaro didelę bylą, 
kurią turkų teisininkai atidžiai studijuoja. Trys rusų parlamen
tarai grįžo į Maskvą, bet du pasiliko Ankaroje ir laukia tolimesnio 
apeliacijos teismo sprendimo”.

Teismai dar nebaigti
“Antradienį, gruodžio 8 d. iš

vykom į Ankarą ir popiet aplan
kėm United Nations High Com
missioner for Refugees poną 
Klaus Feldman. Jis mums pasa
kė, kad jis nėra pasimatęs su 
Bražinskais ir nežada šu jais 
matytis, nes jie dar neturi “Re
fugee Status”. Jei kas yra pa
skelbęs, kad jie politinių pabė
gėlių statusą turi, tai yra netie
sa. Jis pasakė, kad jie yra Tur
kijos Saugumo Policijos prie
žiūroje ir greičiausiai yra laiko
mi kalėjime, nes kalėjimas daug 
saugesnis, negu kokia kita vieta. 
Jis pasakė nežinąs, kada bus 
teismas, jis gali būti greitai, o 
gal ir ne, nes teisminis proce
sas Turkijoje yra ypatingai sa
vistovus. Pasikalbėjom apie vi
zų ir pasų išdavimą, apie emi
graciją. Viza iš reikalingų įs
taigų bus teikiama tik tada, kai 
teismas bus baigtas ir bus oficia
lus sprendimas padarytas, kad 
jiems suteikiama politinė egzilė 
ir pabėgėlių statusas. -
- Priaugo svorio

Ponas Feldman patarė aplan
kyti Turkijos policijos pareigū
ną, poną Necdet Kahraman iš 
Emniyet Genei Mudurlugu. Jis 
pats patelefonavo ponui Kahra
man ir pranešė, kad jis mus pri
ims sekantį rytą, 10:30 vai.

Trečiadienio rytą nuvykom 
pas poną Kahraman. Jis mums 
pasakė, kad Bražinskų pozicijo
je nėra pasikeitimų, jie yra ge
roj ir saugioj globoj ir laukia 
teismo. Poniai Armonienei pa
sakius, kad ji nori juos pamaty
ti, nes yra susirūpinus jų svei
kata ir gerbūviu, jis atsakė, kad 
jų priežiūra yra ypatingai gera, 
jie net svorio užaugę Turki
joje ir niekas negali su jais pa
simatyti, nei prie jų prieiti, kol 
nebus išspręsta jų byla. Ponia 
Armonienė pasakė, kad ji nori 
pagelbėti turkų valdžiai, nes ji 
turėjo gana vargo su Bražins
kais. Ponas Kahraman nusišyp
sojęs pasakė, kad jie nenori ir 
nepriima vadinamos pagalbos. 
Turkija teikianti jiems nuošir
džią prieglaudą (čia jis pakarto
jo tą, ką mano vyras A. Rudis 
pranešė per Forum radiją ir 
spaudą, parvykęs iš Turkijos), 
būtent, Turkijos vyriausybė yra 
Bražinskams paskyrusi geriau
sius advokatus ir gynėjus, ku
rie rūpestingai tvarko bylą.

Turkai nenori gynėjų

Popiet p. Armonienė pakvietė 
aplankyti advokatą, kurį Vlikas 
pasamdęs ginti Bražinskų by
los. Tas mane be galo nustebi
no, nes žinojau iš vyro apsilan
kymų ir iš dabartinio savo apsi
lankymo, kad Turkija neprilei
džia ir nenori jokių kitų gynė
jų, nes valdžia pati paskyrė pa
rinktus gynėjus. Skaičiau spau
doje Vliko pranešimą, kad jie 
pasiuntė advokatą iŠ Amerikos 
ir padarė kontaktą su kitais Tur
kijoje, bet žinodama, kad Turki
jos valdžia, kol kas, nepriima ir 
neprileidžia jokių kitų norinčių

IŠ VISO PASAULIO
♦

WASHINGTONAS. — Buvęs 
Amerikos armijos žvalgybos 
agentas atidengė spaudai, kad 
Illinois valstijoje armijos žval
gyba sekė, šnipinėjo apie 800 
asmenų, jų tarpe dabartinį se
natorių Adlai Stevensoną, buvu
sį gubernatorių Kernerį, atsto
vą Mikvą ir kt. šis atidengimas 
sukėlė didelį triukšmą kongre
se, kur komitetai -žada pradėti 
apklausinėjimus.

MASKVA. — Tass agentūra 
paskelbė sovietų vyriausybės 
atsiliepimą į paskutinę prez. 
Nixono spaudos konferenciją, 
kurioje jis pagrasino atnaujinti 
š. Vietnamo bombardavimus. 
“Sovietų vyriausybė pasidarys 
išvadas iš naujų provokacijų ir 
grasinimų prieš brolišką socia
listinę valstybę”, sako pareiški
mas.

ČIKAGA. — Vakar Čikagoje 
susirinko Illinois demokratų 
centro komitetas apsvarstyti 
ateinančių- metų savivaldybių 
rinkimų. Meras Daley dar kartą 
kandidatuos.

ROMA. — Italijoje daug kur 
įvyko muštynių tarp naujųjų 
fašistų, demonstruojančių už 
ispanų diktatorių Franco ir kai
riųjų, demonstruojančių prieš jį.

BUENOS AIRES. — Argen
tinos teisme 3 asmenys buvo nu
teisti už buv. prezidento Aram- 
buru pagrobimą ir nužudymą. 
Vienas gaujos narys gavo 18 me
tų kalėjimo.

BONA. — Vokietijos valdžia 
suteikė politinę globą Amerikos 
negrui, kuris pabėgo iš kariuo
menės, bijodamas rasinių per
sekiojimų. Negras yra vedęs 
vokietę.

DETROITAS. — Volkswagen 
automobilių bendrovė jau antrą 
kartą pakėlė šių metų savo au
tomobilių kainas. Didajiausžas 
1971 metų “Super Beetle” kai
nuos 1,985 dol.

WASHINGTONAS. — Krau
tuvėse labai sumažėjo tūnos žu
vies pareikalavimas. Buvo pa
skelbta, kad dėžutėse rasta žu
vies su gyvsidabrio nuodais. Val
dininkai pridėjo, kad sveikatai 
tik tada atsirastų pavojus, jei 
žmogus suvalgytų per dieną po 
dvi dėžutes tūnos. Dėl tų nuo
dų, apskritai, sumažėjo žuvies 
suvartojimas.

ROMA. — Popiežius susirgo 
gripu ir atšaukė savo audienci
jas.

ginti advokatų, negalėjau tikėt, 
kad Vlikas būtų taip prasižen
gęs su svetimo krašto taisyk
lėm. Nežiūrint biauraus spaudi
mo iš sovietų, Turkijos valdžia 
garbingai ir su giliu supratimu 
apsiėjo su mūsų žmonėmis. Jie 
saugo juos dėl jų pačių gerovės. 
Jie yra žinioj ir atsakomybėj 
pačio aukščiausio ministerijos 
valdininko. Jų legaliniam gy
nimui paskirti patys kompeten
tingiausi asmenys” — pareiškė 
M. Rudienė. (B. d.)

Elektros jėgainių darbininku neoficialus stresas Londone užgesino visas kalėdines dekoracijas. ' 
Viršuje vaizdas prieš streiką, o apačioje — įo metu. Dabar šviesos vėl uždegtos, nes darbinin

kai sutiko palaukti bešališkos komisijos sprendimo.

“GIEDRESNItrDIENŲ MŪSŲjIAUTAI” : 
Vliko sveikinimai Kalėdų proga

BRANGUS LIETUVIAI! Į
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, susirinkęs į 

1970 metų Seimo sesiją Čikagoje, sveikina visk lietuvių tautą 
artėjančių Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga.

Prieš du tūkstančius metų 
paskelbtos taikos ir ramybės 
šiandien neturi mūsų Tėvynė 
Lietuva, tapusi komunistinės So
vietų Rusijos imperializmo au
ka. Tačiau mes tikime, kad lais
vės ir žmoniškumo idėjos su
griaus ir mūsų tautos pavergė
jų imperiją, kaip kad jos yra 
praeityje sužlugdžiusios visus 
kitus prievarta ir smurtu pa
remtus režimus.

Šiais metais lietuvių tautą su
krėtę įvykiai tesustiprina mu
myse brolišką tarpusavio meilę 
ir tegaivina tikėjimą, kad mūsų 
tauta laisvę brangina daugiau 
negu visa kita. Tegu tie įvykiai 
įkvepia mums dvasią ir pasiry
žimą kovai, kad greičiau išauš
tų laisvės aušra mūsų bran
giai Lietuvai.

Tegu ateinantieji metai atne
ša mūsų tautai giedresnių dienų 
ir tesutrumpina Lietuvos kelią 
į nepriklausomą gyvenimą.

Linkime visiems lietuviams, 
tiek gyvenantiems okupuotoje 
Tėvynėje, tiek ir išeivijoje, dva
sinės stiprybės ir asmeninės lai
mės.

Telaimina Aukščiausias mūsų 
pastangas ir žygius, besiekiant 
Lietuvai laisvės.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

Čikaga,
1970 metų gruodžio 6 diena

♦ Paryžiaus taikos derybose 
Amerikos delegacija pareiškė, 
kad Amerika be sąlygų išveš vi
sus kareivius, kada š. Vietna
mas irgi tą padarys, išvežamas 
juos iš P. Vietnamo, Kambodi- 
jos ir Laoso.

Over Om Million Lahnnman In Tb9 United Mu

LENKIJOS ĮMONIŲ STREIKAI VERČIA 
VYRIAUSYBĘ DIDINTI ATLYGINIMUS

VARŠUVA. — Lenkijos radijas pranešė: “Gyvenimas Gdan
ske sugrįžta į normalias vėžes”, tačiau iš kitų šaltinių pranešama, 
kad Gdansko darbininkų sukilimas persimetė į Varšuvą ir Pozna
nę, kur streikuoja dyzelio motorų fabriko darbininkai. Zerane, 
Varšuvos priemiestyje, darbas nutrūko automobilių įmonėje. Ofi
cialūs režimo pranešimai kalba apie 6 užmuštus ir 150 sužeistų. 
Kiti sako, kad užmuštų ir sužeistų buvo daug daugiau. Telefo
no susisiekimas su Gdansku dar neatstatytas. Uosto darbininkai 
dar nebaigė savo streiko. “Trybuna Ludu” sako, kad Gdansko 
riaušės turi būti pamoka visai partijai, dirbančiųjų klasei ir 
darbininkų masei. Visi atsakingi žmogžudžiai, plėšikai ir pade
gėjai turi gauti dideles bausmes.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
4 Lenkijoje vyksta demons

tracijos štetine. Lenkijos spau
da slepia riaušių ir demonstra
cijų apimtį. Darbininkų strei
kai prasidėjo ir tekstilės pra* 
monėje.

♦ Iš Izraelio pranešama, kad 
Washingtonas pažadėjo remti 
Izraelį ir duoti jam reikalingų 
ginklų dar 2 metus po dabarti
nės sutarties pasibaigimo. Ame
rika reikalauja, kad Izraelis pra
dėtu taikos derybas ir žada net 
vetuodama užkirsti kelią nepa
lankiom Jungtinių Tautų rezo
liucijom.

4 Sovietų “Pravda” pradėjo 
naują akciją prieš rašytoją Sol- 
ženiciną ir kitus režimui nepa
lankius intelektualus. Laikraš
tis juos vadina lunatikais, para
zitais, dvasios skurdžiais, kri
minaliniu elementu ir kt.

4 Pentagono komisija nusta
tė, kad negrų nepasitenkinimas 
Amerikos kariuomenėje didėja, 
ypač Europos bazėse.

4 Hagoje 50 valstybių pasi
rašė susitarimą, kuris reikalau
ja sugrąžinti oro piratus. Lėk* 
tuvų grobimai nepateisinami net 
jei jie daromi politiniais sume
timais. Sutartį pasirašiusios 
valstybės pažadėjo arba pačios 
bausti piratus už lėktuvo grobi
mą arba sugrąžinti juos į šalį, iš 
kurios jie lėktuvą pagrobė.

4 Izraelio kariuomenė įžengė 
į Libaną ir susprogdino keturis 
namus.

4 Bonoje lankosi Jordano ka
ralius Husseinas.

Baigta SALT 
derybų sesija

HELSINKIS. — Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos derybos Hel
sinkyje vėl buvo pertrauktos. 
Kita sesija numatoma Vienoje 
kovo mėnesį. Derybos dėl stra
teginių ginklų apribojimo vyks
tančios draugiškoje atmosfero
je, rimtai, dalykiškai. Sunku 
esą susitarti, kas įeina į strate
ginių ginklų kategoriją. Ameri
kos žvilgsniu, strateginiai gink
lai yra puolamosios, ilgų nuoto
lių raketos. Sovietų delegacija 
norinti tą kategoriją praplėsti ir 
įjungti: povandeninius laivus, 
ilgo nuotolio bombonešius ir ki
tas ginklų sistemas.

Įdomiausia, kad Sovietų Są
junga į uždraustinų ginklų są
rašą siūlo įrašyti ir gynybos ra
ketas. Rusai siūlo pastatyti ra
ketas tik Maskvos ir Washing
ton© gynybai.

Šiai derybų sesijai baigiantis, 
sovietų ambasada Helsinkyje su
rengė balių. Praėjusį savaitga
lį Amerikos delegacijom šefas 
Smith svečiavosi Leningrade, 
kaip rusų delegacijos šefo Se- 
mionovo svečias.

Geras žemėlapis
ČIKAGA. — Vakarykščio 

“Chicago Tribune” pirmame pus
lapyje straipsnis apie riaušes 
Lenkijoje buvo papildytas že
mėlapiu. Jame šalia Lenkijos 
matosi “U. S. S. R.” ir tomis 
pačiomis raidėmis pažymėta Ka
raliaučiaus sritis. Toliau paro
dyta “Lithuania” ir “Latvia” su 
teisingai nubrėžtomis tų kraštų 
linijomis.

Dažnai tenka matyti žemėla
pių, kur Baltijos valstybės įjun
gtos į Sovietų Sąjungą, šitoks 
“Chicagos Tribune” teisingas 
žemėlapis vertas dėmesio ir pa
dėkos.

Izraelio protestai 
dėl žydų teismo 

JERUZALĖ. — Leningrade 
prasidėjus sovietų žydų teismui 
už ketinimą pagrobti lėktuvą, 
Izraelio žydai, kilę iš Rusijos su
organizavo protesto demonstra
cijas. Keli šimtai žydų meldė
si prie Raudų Sienos. Hebrajų 
universitetas pertraukė paskai
tas, įvyko masinis mitingas, o 
Izraelio parlamentas sušaukė 
specialų posėdį.

Vicepremjeras Allon parla
mente paskelbė, kad iš 12 tei
siamųjų, 7 yra žydai. Vieninte
lis jų nusikaltimas yra tas, kad 
jie norėjo sugrįžti į savo tėvy
nę — Izraelį.. Dabartinis teis
mas primenąs carų pogromus 
ir Stalino laikų teismuš. Niekas 
nenustebtų, jei šiuose slaptos 
policijos surežisuotuose teismuo
se kaltinamieji prisipažintų, kal
bėjo Allonas. Daugelis mūsų 
jau tikėjo, kad tas laikotarpis 
yra pasibaigęs.

Mažiau pritaria 
Nixono politikai

PRINCETONAS. — Gallupo 
viešosios opinijos institutas vėl 
patikrino prezidento Nixono po
puliarumą Amerikoje ir rado, 
kad tik apie 52% žmonių galvo
ja, kad prezidentas atlieka sa
vo pareigas gerai. Kiti 34% sa
ko, kad prezidentas nepatenki
namai sprendžia Amerikos pro
blemas, o 14% neturi savo nuo
monės.

Tai yra žemiausias nuošimtis 
pritariančiųjų. Paskutinis že
miausias nuošimtis buvo 53%, 
kada buvo pašto darbuotojų 
streikas. Sarbiausios nepasiten
kinimo priežastys: infliacija ir 
darbų mažėjimas.

Daug vokiečių 
nori išvažiuoti

BONA. — V. Vokietijos ir 
Lenkijos Raudonojo Kryžiaus 
organizacijos yra užverstos pra
šymais iš Lenkijos žmonių, ku
rie norėtų išvažiuoti į V. Vo
kietiją. Pasirašius Vokietijos- 
Lenkijos sutartį, Lenkijos vy
riausybė pažadėjo išleisti asme
nis, kurie įrodys savo vokišką 
kilmę. Apie šį sutikimą lenkų 
vyriausybė savo gyventojams 
nieko nepranešė.

Niekas nežino, kiek vokiečių 
Lenkijoje atsiras. Manoma, kad 
tas skaičius bus tarp 300,000 ir 
500,000. Daug vokiečių Lenki
jon pateko, kai jai buvo priskir
tos Silezijos ir kitos provincijos. 
Daug jų priėmė Lenkijos pilie
tybę. Kai kurių vaikai jau ne
temoka vokiškai.

Lenkijai nelengva bus atsiskir-

Lenkijos vyriausybė kaltina 
dėl riaušių “chuliganus ir nuo
tykių ieškotojus”, tačiau gyven
tojai žino, kad dėl riaušių kalta 
pati valdžia ir jos ekonominė 
politika.

Pirmasis apie riaušes radijo 
bangomis paskelbė Vokietijos 
laivo “Gend Hovald” kapitonas. 
Jo laivas, riaušėms prasidėjus, 
buvo išsiųstas iš uosto į atvirą 
jūrą. Prekiniai laivai į Gdans
ko uostą neįleidžiami. Kapito
nas pranešė, kad mieste dega ko
munistų partijos štabo pastatas, 
geležinkelio stotis ir didelė ko
operatyvo krautuvė. Riaušės 
prasidėjo, kai apie 500 darbi
ninkų ir studentų surengė pro
testo demonstraciją. Ją bandė 
išardyti policija su ugniagesių 
vandens žarnomis. Po to prasi
dėjo muštynės ir deginimai.

Trys Baltijos pajūrio mies
tai Gdanskas, Gdynia ir Sopo
tas Lenkijoje laikomi turtingiau
siais miestais. Sopotas, su 40,- 
000 gyventojų, yra turizmo cen
tras, kurortas kurį per metus ap
lanko 2.3 milijonai žmonių. Gdy
nia yra moderniausias Lenkijos 
miestas su 170,000 gyventojų, 
čia yra didelės laivų statyklos, 
antras didumu uostas, po Šteti- 
no ir daug pramonės. Gdanskas 
su 380,000 gyv. irgi turi daug 
pramonės ir gan judrų uostą. 
Visi šie miestai yra daugiau va
karietiški už kitus Lenkijos 
miestus, nes čia lankosi daug 
užsienio laivų. Prekyba ir pra
monė šioje srityje labai gyva.

Užsienio stebėtojai lygina 
Gdansko riaušes su 1956 metų 
Poznanės sukilimu, kuriame žu
vo 53 asmenys ir virš 300 buvo 
sužeistu.

Lenkijos premjeras Cyrankie- 
wicz skubiai paskelbė, kad bus 
pakeltos darbininkų algos. Jis 
ragino angliakasius ir uostų dar
bininkus grįžti į darbus.

JA V-japonų derybos 
artėja prie galo

TOKIJO. — Amerikos ir Ja
ponijos derybos dėl tekstilės 
prekių pasiekė savo kritišką 
tarpsnį. Amerika reikalauja, 
kad japonai savanoriškai suvar
žytų savo eksportuojamų me
džiagų kiekį, nes Amerikos tek
stilės pramonė pergyvena krizę. 
Šią savaitę vėl užsidarė 6 fabri
kai š. Karolinoje ir 1,600 darbi
ninkų buvo paleisti iš darbo. Ki
tu atveju, jei japonai patys ne
suvaržys eksportų, Kongresas 
gali nustatyti kvotas.

Japonija iki šiol nesutinka su
mažinti eksportų, nes apie 2 
milijonai japonų darbininkų dir
ba tekstilės pramonėje. Japonų 
spauda šias derybas lygina su 
Dovido kova prieš Galijotą.

ti su savo vokiečiais, nes dauge
lis jų turi specialybes, reikalin
gas Lenkijos pramonei.
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ŠALFASS-gos atstovų metinio 
suvažiavimo 1971.1.23-24, 

Detroite darbotvarkė

METAMS 
UŽ CERTIFIKATUS

WEST BEND AUTOMATIŠKAS KAVOS 
VIRPULIS. Įjungus elektrą išverda kvapi 
kava, kuri laikosi geriamoj temperatūroje., 
visai^ąutomatjškai. Nuo 5 iki 9 pUoduky 
kavos gražiame .užgrūdinto alumini jaus inde.

Centro Valdybos nariai ir kan
didatai. Sporto Apygardų Va
dovai ir 2 apygardų komitetų 
nariai 
komisijos nariai. Paskirų spor
to šakų-Komitetų ar kitų Sąjun 
gos pagalbinių organų vadovai. į šauską 
ŠALFASS-gos Garbės teismo na
riai 
sporto žurnalo “Sportas” Redak
torius ir redakcinė kolegija, ad
ministratorius. ŠALFASS-gos 
Garbės nariai. Centro Valdybos 
nuožiūra pakviesti asmenys, ne 
daugiau kaip 3.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, DECEMBER 18, 1970

G. E. MASYVUS. LAIKKRODIS - RADIJAS. 
Pažadina nustatytu laiku automatiškai 
kontroliuojant garsą, švelnaus medžio 
atspalvio kabinetas turi apšviestą chromo 
skalę, kristalinį priekį.

TOASTMASTER FIRMOS BROILERIS IR 
TOSTERIS. Iškepa mėsą, sušildo sumuštinius, 
išverda užšaldytus pietus. Dvieju poziciją 
lentyna, išimamos broilerio rinkės. Automatinė 
temperatūra nuo 200 iki 450 laipsniu.

Suvažiavime taip pat dalyvau
ti yra kviečiami Fizinio lavini
mo mokytojai, sporto darbuoto
jai, lituanistinių mokyklų, bei 
jaunimo organizacijų atstovai ir 
visi, kurie domisi lietuviška 
sportine veikla Šiaurės Ameri
koje.

Kreipiamės į visus mūsų Są
jungos narius prašydami pain
formuoti savo vietovėse gyve
nančius virš minėtų organizaci
jų ar institucijų atstovus ir as
meniškai juos paraginti daly
vauti suvažiavime.

šį suvažiavimą planuojame 
pravesti skirtingai nuo buvusių
jų atkreipiant ypatingą dėmesį 
į reikalą bendradarbiauti Sąjun
gai su lituanistinėmis mokyklo
mis ir kitomis lietuviškomis jau
nimo organizacijomis.

Tik bendrai įsijungę į darbą 
galėsime atsiekti savų tikslų.

Visais organizaciniais ir spe- 
ŠALFASS-gos Revizijos ■ eiliniais suvažiavimą liečiančiais 

klausimais prašau kreiptis į ŠA
LFASS-gos pirmininką Sig. Kra- 

i, 32 Pasadena Gardens, 
Toronto 325, Ont., Canada. Tel. 

Šiaurės Amerikos lietuvių • RO 6-5367 (Code 416).
Centro Valdyba

BULOVĄ KELIONĖS LAIKRODIS • ŽADIN- 
TO J AS yra parankus ir praktiškas visai 
šeimai. Jis tinka namuose ant stalo ir 
patogus keliaujant. Tamsore šviečia numeriai 
ir rodyklės, gražiais odiniais viršeliais.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKA IT YTI " NAU J IENAS’"

Kap jau buvo skelbta (Prane
šime Nr. 136 — 1970.11.23), Š. 
Amerikos -Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Sąjungos me
tinis atstovų suvažiavimas įvyks 
3^(1 m. sausio mėn. 23-24 d. De
troite. Suvažiavimas vyks — 
“Continental Congress Inn” vieš
butyje, konferencijų patalpoje. 
Šiame viešbutyje prieinamomis 
kainomis suvažiavimo dalyviai 
galės naudotis nakvyne, valgyk
la ir kt. Adresas: 12800 Michi
gan Ave. Dearborn, Michigan 
48216 (tel. 582-9232 Code 313). 
Suvažiavirpas bus pradedamas 
labai punktualiai, šeštadienį, sau
sio 23 d. -;i v. p. p.

Vadovaujantis statutu, visuo
tiniame . ŠALFASS-gos suvažia
vime pilnateisiais nariai daly
vauja:

Pagal senas tradicijas kiek
vienais metais prieš Kalėdas ir 
Naujus Metus Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje vykdo su
stiprintą SLA naujų narių įra
šymo vajų. Visi organizatoriai 
ir veiklūs nariai turi gauti bent

Sporto klubų atstovai, nuo 
kiekvienų Sąjungoje registruo
tų 20 narių po vieną atstovą, šie 
atstovai yra renkami visuotino 
klubo susirinkimo. Nepilni 20 
narių skaitomi pilnais.

Sporto klubų pirmininkai ar 
jų vieton įgalioti kiti klubų val
dybų nariai , (tik po vieną iš .klu-

Įneškite $1000 ar daugiau ir Jūs galėsite pasirinkti parankų Bulovą kelionės laikrodį arba 
West Bend kavos virdulį. 5000 dol. ar didesnis indėlis Jums suteiks galimybę pasirinkti 
Toastmaster broilęrį arba G. E. radiją ir laikrodį. Pasiūlymas pradeda galioti gruodžio 
3 dieną ir baigiasi 1971 m. sausio 30 d.

STALO INDAI
4 gabalu stalo indu komplektas, International 
Silver Co. gamybos, veltui duodamas atidariusiems 
naują SI00 taupymo sąskaitą arba Jokią sumą 
įnešusiems į esamą taupymo sąskaitą. Po to, 
su kiekvienu $25 ar didesniu indėliu Jus galite 
pirkti tokį pat 4 gabaly komplektą tik jūž $2,95 — 
mažą krautuvių kainos dalį. Yra daugiau gražiy 
namams reikmenų už,žemą .kainą. .Tie puikūs 
indai yra tikras stalo papuošalas ir kelia malonurrją 
prie bet kurio valgio. Mes kviečiame Jus pasinaudoti 
šiuo pasiūlymu ir dar šiandieną paimti dovanas. 
Tik vienas komplektas veltui duodamas sąskaitai 
šios programos metu. Pasiūlymas prasideda 1970 m. 
gruodžio mėn. 3 dieną ir baigiasi 1971 m. gegužės 
mėn. 15 dieną.

jei šeima nesiryžta imti regu
liarios apdraudos, taip pat ge
ra. Už 1,000 šios apdraudos į 
metus mokama tik $3.00.

Svarbu SLA organizatoriams: 
jau paskelbta SLA Lietuviškos 
šeimos Vajaus taisyklėse, kad 
kiekvienas organizatorius, ga
vęs 50 naujų narių, gaus $400 
premiją, o kiekvienas organi
zatorius, gavęs į reguliarią ap
draudę 20 naujų narių 
$200 premiją. Tai puikus pa
skatinimas ir proga laimėti šias 
papildomas prie nuolatinio at
lyginimo premijas.

Norintieji daugiau informa
cijų ar aplikacijų gali kreiptis 
į Lithuanian Alliance of Ame
rica, 307 W. 30th St., New York, 
N. Y. 10001 arba patelefonuo
ti 212 — LA 4 - 5529.

Mes tikime Jūsų gera valia 
ir laukiame atsiliepimų.

SLA Vajaus Komisija

po keletą naujų narių. Kiek
vienas SLA narys, kuris pagel
bės šiame kalėdiniame vajuje 
atliks gerų darbą savo organi
zacijai.

Čia primenant, kad:
Naujus narius su daktaro 

sveikatos tikrinimu galima įra 
šyti iki 70 metų amžiaus.

Non-Medical be daktaro svei 
katos tikrinimo, nariai prii
mami iki 55 metų apdraudos 
sumos iki $5,000 į visas klases.

Jaunuolius geriausia įrašyti 
į endowment (taupomąją) ap
draudę, kad laikui atėjus jie 
atsiimdami apdraudos sumą, 
turėtų pinigų aukštojo mokslo 
studijoms.

SLA nariai gali įrašyti savo 
šeimas, žmonas, vaikus ir auk 
lėtinius.

Jeigu maža apdrauda, narys 
ją gali padidinti (iki 70 metų 
amžiaus), kad tikrai būtų nau
da pašalpgaviams.

Organizatoriai įrašykite ir 
svetimtaučius, kurie turi arti
mus ryšius su lietuviais.

Tėvai ir globėjai padovano
kite SLA apdruadų jaunuo
liams. Tai bus geriausia ir ne
pamirštama Kalėdinė dovana.

Vaikų terminuota apdraudę.

$ĄLFASS-gos .metinis 
suvažiavimas

.... ...............ui,1.... jįjj
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punktualiai pradedamas simpo
ziumas.

Tema: “Fizinis auklėjimas ir 
sportas, kaip auklėjimo progra
mos dalis, bendruomenės, švieti
mo ir ŠALFASS-gos požiūriu”.

Simpoziumo dalyviai: p. Sta
sys Barzdukas, P. L. B. Valdy
bos pirmininkas; p. Vytautas 
Volertas, JAV Lietvių Bendruo
menės pirmininkas; Dr. Silves
tras Čepas, Kanados L. B. Kraš
to Valdybos pinr.ininkas; p. Jo
nas Kavaliūnas, JAV L. B. švie
timo Tarybos pirmininkas; p. 
Liudas Tamašauskas, L. B. švie
timo Tarybos pirmininkas; p. 
Jonas Gustainis, ŠALFASS-gos 
C. V. vicepirmininkas; p. Anta
nas Rinkūnas, PLB švietimo Ta
rybos pirmininkas — simpoziu
mo moderatorius.

Simpoziumui numatoma 2-3 
valandos laiko. Po trumpos per
traukos bus pradedama antroji 
suvažiavimo dals kuri tęsis ir 
sekančią dieną, 24 sausio.

Antroji suvažiavimo dalis:
Suvažiavimo prezidiumo kvie

timas. Mandatų komisijos suda
rymas. Praėjusio suvažiavimo 
protokolo tvirtirimas. ŠALFAS 
S-gos pirmininką Sig. Krašaus- 
ko pranešimas. C. V. iždininko 
J. Uoginto pranešimas. ŠALFAS 
S-gos revizijos Komisijos prane-. reikalai, Suvažiavimo uždary
simas V. Rugimius. ŠALFAS . mas. Centro Valdyba

S-gos garbės teismo pranešimas. 
Diskusijos liečią 4, 5, 6, 7 punk
tus. Apygardų vadovų praneši
mai: Rytų — A. Vakselis, V. 
Vakarų — A. Bielskus, Kana
dos — K. Lukošius. Spjorto šakų 
vadovų pranešimai: Krepšinio
— J. Valaitis, Tiklinio — Z. 
žiup>snys. L. Atletikos — A. 
Bielskus, Lauko teniso — J. šen- 
bergas, 'Plaukimo — S. Kėkštas, 
Slidinėjimo — V. Čiurlionis, 
Šachmatų — K. Merkis, Stalo te
niso — J. Nešukaitis, Golfo — 
J. Baris, Diskusijos liečią 9 ir 
10 pninktus, 1971 metų sąjun
gos sportinių žaidynių kalendo
riaus aptarimas A. Nausėdas, 
ŠALFASS-gos spiorto ženklo 
programos projektas. Referuo
ja : J. Gustainis, A. Kuolas, A. 
Bielskus, Pabaltiečių sp>orto fe
deracijos reikalai — H. Stepai- 
tis, Sportinės spaudos reikalai
— Centro Valdyba, Einamieji



Delko Amerikos lietuviai daugiau 
negu kiti apsėsti raudonojo brudo

Paklausus bet kurio padoraus 
lietuvio, dėlko mes pakenčiame 
savo tarpe tą įaudonąjį brudą 

rusiškąjį raudoną fašizmą, 
tebesivadinantį “komunizmu”, 
daugiausia gauni atsakymą, pa
imtą iš pačių rusų priežodžio: 
“Kam reikalingos utėlės? — Ogi 
tam, kad miegantis mužikas ga
lėtų atsibusti!” Atsibudęs mu
žikas savo utėles išsvilina, o mes 
ranka numoję pasakome “šuns 
balsas dangaus nesiekia”.

Tokių šuns balsų, lietuvių kal
ba lojančių, maskolių batlaižiai 
Amerikoje turi net du — laik
raščius “Laisvę” Brooklyne ir 
“Vilnis” Chicago je. Kad jų 
vampsėjimas “dangaus siekia”, 
parodo tuose pačiuose laikraš
tukuose atsiliepimai į jų skel
biamus savo žmogaus lietuvio, 
jei tik ne raudonas, šmeižimus.

Štai prieš kiek laiko drama
tiškiausiomis aplinkybėmis, ri
zikuodami gyvybėmis, iš sovie
tinio tautų kalėjimo pabėgo tė-

vas ir sūnus Bražinskai.
ir skaudu, kad pabėgimas neap
siėjo be vienos gyvybės aukos 
ir poros sužeistų, tačiau mas
koliai, matydami, kad vien tais 
kaltinimais jie neprivers Tur
kiją grąžinti jiems pabėgusius 
lietuvius, prigalvojo visą lita
niją visokiausių kaltinimų bei 
defamacijų, labiausiai . morali
nio pobūdžio. Kas skaitė, pui
kiai dar pamena veik tokius pat 
šmeižtus ir kaltinimus, kokiais 
maskoliai bandė priversti anglus 
grąžinti jiems į Londoną išleis
tą ir atsisakiusį į Sovietų tautų 
kalėjimą begrįžti pačių rusų žy
mų rašytoją Anatolijų Kuzne
cova. Naujausiai skaitome Eu
ropos spaudoje, kad panašiais 
kaltinimais sovietai apteršia vi
sus šiuo metu gausiai į Tatrų 
kalnus bėgančius, Čekoslovaki
joje bevakuojančius raudonosios 
armijos kareivius. Tik apie Si
mą Kudirką tie budeliai nebega
lėjo pridėti, kad “žmoną pame

Gaila
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Sony Sunset
Portable TV
The Sony TV-720U is called the Sun Set Be
cause its black screen gives the same sharp 
picture outdoors that it does indoors. Even 
when the glare is strong And since it weighs 
a little over 9 lbs., you can take it anywhere-* 
beach, boat, boudoir or backyard. Plus a 
7-inch diagonal screen that lets you share 
the fun with the whole family. Sharp picture? 
You bet TV-720U owes it all to Sony’s ad
vanced solid state circuitry—and a forward, 
AGC system for sensitive reception. Operates 
on AC or rechargeable battery (optional) that 
can be recharged with set's built-in battery 
charger. Plugs into cars and boats with op
tional accessories. You’ve got to see it to be
lieve it SONY*

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO.
5115-5123 So. Kedzie Ave; Tel: PR 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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tęs, su kita susidėjęs”, kadangi 
Kudirka kartu su kitais asmeni
niais popieriais paliko amerikie
čių rankose ir savo žmonos ir 
vaikučių nuotraukas, tad Kudir
kai išgalvojo, kad iš “Sovietska- 
ja Litva” laivo kapitono spinte
lės pavogęs pirma 2,000, pas
kiau jau 3,000 dolerių, nors ame
rikiečiai pas jį tokių pinigų ne
rado, taigi ir šį vienintelį sku
biai sugalvotą inkriminavimą 
demaskavo.

Vis tiek, mūsų išeivijos tarpe 
įsimetęs raudonasis brudas iki 
šiai dienai tebeplatina tuos mas
kolių komunistų šmeižtus ir sa
vo sukvailintuose skaitytojuose 
randa tokių avies galvų, ku
rios patiki ir kaip papūgos pas
kui kartoja kas jiems įkalama. 
Kas apsiveža pasklaidyti tą ru
sų mylėtojų Chicagoje leidžiamą 
“Vilnį”, gali pastebėti tai iš vie
nos, tai iš kitos kolonijos, o ypa
tingai iš Floridos, ten parašo
mas korespondencijas, kur lyg 
koks aidas dažnai pažodžiui pa
kartojami tie patys sovietų sau
gumiečių per Andriulį, Jokub- 
ką ir Jonikienę paskleidžiami 
mūsų veiksnių dergimai ir Lie
tuvai laisvės siekiančiųjų bei 
iš sovietinio tautų kalėjimo į 
laisvę ištrūkti bandančiųjų šmei
žimai.

Naudodamiesi šios laisvos ša
lies laisva spauda tie Maskvos 
skalikai yra tiek įsidrąsinę, kad 
loja, kandžioja ir teršia kiek
vieną lietuvį ir lietuvių organi
zaciją, kurie kelia aikštėn Lie
tuvą smurtu ir apgaule oku
pavusių rusų bolševikų lietuvių 
tautai taikomą genocidą. Jie 
turi išsidirbę gana efektingą sa
vo papūgoms įtikinti baubą, bū
tent kiekvieną aikštėn iškeltą 
okupantų Lietuvai padarytą ža
lą apšaukti kaip Lietuvos “šmei
žimą” kiekvieną rusų lietuviam 
daromos skriaudos aikštėn iš
kėlimą — kaip neapykantą pa
tiems lietuviams tėvynėje (beje, 
tėviškėje, nes tėvynės sąvoka 
rezervuo j ama Visasąj unginei 
Sovietų imperijai apibūdinti).

Laikas Į tą maskolbernių iki 
šiol nekontestuojamą pragaiš
tingą lietuvių išeivijos apgaudi
nėjimą ir kiršinimą atkreipti 
rimtą dėmesį. Tiesa, šitie keli 
ar keliolika maskolbernių per 
du laikraščius ir gerą tuziną pa
sigrobtų draugijėlių bei klubų 
monija ir apgaudinėja tik seno
sios kartos ateivių dalį. Tačiau, 
nepamirškime, kad ir ta dalis 
yra to paties mūsų tautos kū
no dalis, kuri pateko į rusiško
jo komunizmo voratinklį jokiu 
būdu ne savo valia ir ne dėl sa
vo kaltės.

Pirmieji lietuviai ateiviai 
Amerikoje buvo sunkiai dirban
tieji juodadarbiai, bet buvo jau
ni, energingi ir užtenkamai pro-

rusų agentas
į veidą brudo sifjją t ūk j 
tūkstančiams 
prijaučiančių

Chicago Savings
ind Loin Association ^SAFETY OF^ 

YOUR SAYINGS

INSURED
UP TO 

. $20,000. .

PER ANNUM '0 PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

'0 PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100X0 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Ch>lrm«n of th* Baird Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M, Toe,, ft to 4, Tturs, & Frt.fttoS.Sat.ftto 12:30

tingi Įsijungti į anuomet Ame
rikos darbo mases žadinančias 
socialistines organizacijas.

Juos į maskoliškųjų komunis
tų bolševikų bučį nuvedė Ame
rikos spauda ir pati valdžia, kuo
met Amerikos valdžios viršū
nės milijonų žmonių žudiką ir 
tautų skerdiką Josifą Džugosvi- 
lį-Staliną ėmė malonybiniai va
dinti “Uncle Joe” (dėdė Juozu), 
ir galingoji Amerikos viešosios 
nuomonės formuotoja spauda iš 
kruvinųjų čekistų padarė baltus 
angelus.

Per ilgą karčią patirtį Ameri
ka pažino “Uncle Joe” ir jo opri- 
čnikus bei jų baisius darbus, bet 
per vėlu bebuvo pabusti tos so
vietų rusų liapsinimo muzikos 
užmigdytus jnūsų brolius ir to-' 
dėl juos šiandien Kremliaus sam
diniai visokiausiais monais to-,vas mobilizuotis kovai dėl tau- 

; tinės egzistencijos kultūriniais 
' ginklais, niekuomet neužmirš
dami Mažosios Lietuvos, kurią

jie komunistai, te-

liau migdo, kad tik nepraregė
tų, kas ir kokiam tikslui juos 
taip kvailina,

Tegul būtų
gul sau išpažintų tą Markso 
mokslą, kad
dindami. Višokių gi partijų ir 
sektų pasaulyje yra ir visos po 
saule turi vietos bei daugiau ar 
mažiau pasekėjų. Tegul jie bū
na lietuviai 
kių yra, bet tbneapg;
munizmo pr iedanga pakišdami 
lietuviams rusiškiausią despotiš- 
kiausią impe/ializmą ir koloniz- 
mą!

ir kaip jį bepava-

iomunistai, jei to- 
audinėja ko-

Laikas Amerikos lietuviams 
apsivalyti to 
mums seniai 
taučiams įtarimą kelia. Pavyz
džiui, lenkų Chicago j e yra apie 
10 kartų daigiau negu lietuvių, 
o ar kas girdėjo, kad Chicago- 
je lenkai savo papūgoms leistų 
specialų “komunistišką” laikraš
tį? Mūsų giminaičiai, draugai 
ir artimiausi kaimynai latviai, 
estai, suomiai neturi nė vieno 
maskolių agentų lizdo savo tar
pe. Neteko girdėti nė vienos 
Rytų Europis tautinės grupės, 
kurią ėstų toks piktšašis, koks 
ėda mūsų lietuviškąją išeiviją.

“Vilnis” pagaliau sulaukė 
instrukcijų

Senai lietuviškieji maskoliai 
“Vilnyje” betĮrėjo toki sumez
gimą, kaip lietuvio jūrininko Si
mo Kudirkos g laisvę pabėgimo 
ir atgal budeliams išdavimo at
vejis.

Po tragiškoji įvykio, kada vi
so Laisvojo Pasaulio spauda ir 
radijas buvo pini pranešimą ir 
pasakojimų apie tą Amerikos 
veidą suteršusį' veiksmą, Chi- 
cagos “komunisų” “Vilnis” ty
lėjo lyg burną Vandens prisipy- 
lusi. Po keleto dienų kai ką pa- 
vapaliojo, esą, reikią palaukti 
“tikrą” žinių, o tuo tarpu vis
kas tebesą labai neaišku. Tik 
gruodžio 10 dieną pasidarė “aiš
ku”, ir pats Andrulis savo skil
tyje “Kasdien” apie Kudirkos 
tragediją parašė šiuos žodžius:

“Lietuviškų reakcinių nacio
nalistą antitarybiniai mūšiai, 
nors ir darosi skystesni, bet da
rosi įžūlesni ir žiauresni.

“Daugelis klausia, dėlko jie 
vis negali suprotėti: kelia aliar
mą dėl Bražinskų, dabar dėl ka
žin kokio Simo Kudirkos, ban
džiusio pabėgti iš tarybinio žve
jų laivo”...

Tai parašė lietuvišką pavar
dę nešiojantis aiškus Lietuvos 
ir lietuviu tautos priešų bolše-

svetimo brudo, kurs 
gėdą daro ir kita-
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imperialistai bemiai. Reikia juos tiesos fak- 
pasiskubino burliokais koloni-1 tais išvilkti Į dienos šviesą ir to- 
zuoti ir visiškai surusinti, kad 
Lietuvą galėtų apsupti rusų ant
plūdžio bangomis. Kad tai yra 
aiškus genocido planas, tik ap- 
jakelis nemato. Bet pasakyk 
ar parašyk tai, kaip maskolių pa
kalikai lietuviškame kailyje pra
deda rėkti, kad “šmeižiama Lie
tuva”. Net Genocido parodą 
jie savo apmulkintiems pasekė
jams perstatė kaip Lietuvos 
“šmeižimą”!

Vargu gera yra taktika j 
parsidavėlių zaunas ranka 
moti, esą, “palos-palos ir 
stos”. Jie Maskvos palakinami 
loja ir nenustoja begėdiškai ty
čiotis iš viso, kas lietuviams 
šventa. Laikas to brudo nusikra
tyti ir to niekas kitas nepada
rys, jei ne lietuviai patys. Visi 
piktadariai bijosi šviesos ir tie
sos. Jos taip pat bijosi maskol-

Andrulis.! rusu komunistai

lietuvių ir 
kitų tautų

vikų 
Drėbė 
tančių 
jiems
žmonėms.

Kai kas aiškina, 
tautos vardas lietuviai yra iš
vestas iš jos lėto būdo. Greites
nio būdo mūsų pusbroliai latviai 
lietuvius dėlto net “leišiais” pa
vadina. Kaip gi kitaip vadinti 
tokius, kurie savo išeivijoje lei
do įsigalėti ir tiek ilgai paken
čia tą pūliuojančią votį — mas
koliškąjį bolševistini komuniz
mą.

Šiandien per mažai mūsų beli
ko, kad galėtume atmušti germa
nų “llrang nach Osten” iš Va
karų ir rusų maskolių invaziją 
iš Rytų, tad turime visi kas gy-

kad mūsų

tas
nu-
nu-

kių Bimbų, Andriulių, Jokubkų 
tikruosius veidus pamatę jų pa
sekėjų likučiai nuo jų pasitrauks 
kaip nuo pavietrės ir maro, o 
maskoliai Kremliuje tai pamatę 
pinigų nebeduos ir raudonasis 
šašas be operacijos dings nuo 
lietuvių išeivijos kūno.

Amerikos lietuvių pareiga yra, 
be kitko, padėti iš maskolių vo
ratinklio išsipainioti tiems “pa
žangiesiems” ir “progresy- 
viams”, kurie savo prigimtimi 
yra geri žmonės ir geri lietuviai, 
tik per ilgai buvo mūšų veiks
nių nurašyti ir palikti raudonie
siems šakalams ganyti. Priešin
gai teks dažniau išgirsti užme
timą, esą kaip jus norite iš 
Kremliaus maskolių vaduoti oku
puotą Lietuvą, jei patys nepa
jėgiate išsivaduoti nuo kelių ma- 
skolberniu monu. J. Pr.* •

į . . s
der grosse Weinbrand 

aus Rudesheim am Rhein
Ein feiner alter Weinbrand, 
vorzueglich wenn man ihn 
pur geniesst, anregend als 
ASBACH MIT SODA Oder 
ASBACH “On the Rocjcs”

SOLE AGENTS: GERMAN DISTILLERIES LTD. NEW YORK 1COO1r

Raginkite savo apylinkę 
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 prie!
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. * .

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indeliai 
Apdramti Iki $20,000.

UNIVERSA
1800 So. Halsted St Chicago, HL 6060

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliam* pastatyti
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Teisybe svilina akis
Viena čikagietė, veikli kelių lietuviškų organizacijų 

narė, pasinaudojo pirmą kaitą pravertais vartais ir nu
važiavo i rusų okupuotą Lietuvą. Ji buvo Vilniuje, Tra
kuose, Druskininkuose, Kaune, Klaipėdoje ir Palangoje. 
Tai buvo 1961 metais suruošta pirmoji turistinė kelionė Į 
'‘tarybinę” Lietuvą.

Kelionė Į gimtinį kraštą tada tiek paveikė čikagietę, 
kad ji, parvažiavusi į Chicagą, dvi savaites sirgo. Nemie
gojo, verkė, su nieku nesikalbėjo, kol pamažu atsigavo, 
pasilsėjo, ir pradėjo pasakoti, ką ji matė ir ką išgyveno. 
Pradžioje pasakojo tik artimiesiems, o vėliau savo įspū
džius surašė.ir atspausdino keliuose Naujienų numeriuose.

Nuoširdžiai papasakoti įspūdžiai buvo išleisti atski
ra knygele, kuri pavadinta “Įspūdžiai komunistų pa
vergtoje Lietuvoje”. Knygelė nedidelė, vos 95 puslapių. 
Bet tuose puslapiuose sudėta labai daug kančios ir jaus
mo, kad dar ir šiandien ji jaudina kiekvieną skaitytoją. 
Knygelė kainuoja vieną dolerį. Ją dar ir šiandien galima 
gauti Naujienose.

Knygelėje aprašyti “tarybinės” Lietuvos gyvenimo 
faktai buvo tokie žiaurūs, kad Amerikos Lietuvių Tary
ba 1962 metais išvertė Čikagietės įspūdžius angliškai ir 
išsiuntinėjo įstatymų leidėjams ir tiems amerikiečiams, 
kurie domėjosi pavergtos Lietuvos likimu. Angliškai 
knygelė vadinasi “A visit to Soviet Occupied Lithuania” 
by a Chicagoan. Angliškoji laida jau yra išparduota. 
Knygutė buvo siūloma pasiskaityti kiekvienam, besiren
giančiam kad ir kelioms dienoms vykti į rusų okupuotą 
ir komunistų valdomą Lietuvą.

Praeitą pavasarį Chicagon buvo užsukęs vienas Kau
no Universiteto profesorius, kuris rado reikalo pavog- 
čiomis pasimatyti su vienu naujieniečiu ir “perduoti jam 
sveikinimus” nuo bendro pažįstamo. Kalba palietė Ame
rikoje išleistas lietuviškas knygas, kurias profesorius bū
tų norėjęs pasiimti Kaunan. Apgailestavo, kad neturįs 
pinigų knygoms pirkti. Knygos jam buvo dovanotos. 
Knygų tarpe buvo ir čikagietės kelionės įspūdžiai. Visas 
kitas knygas svečias susidėjo į krepšį, bet Čikagietės įs
pūdžius pradėjo vartyti, o vėliau ir skaityti. Nuo knygos 
nesitraukė, kol po geros valandos jos nebaigė skaityti. 
O vėliau tarė:

— Niekad nemaniau, kad Amerikos lietuviai būtų

Ir kas iš mūsų gali abejoti, 
kad mums gyvenant svetur nė
ra vienas iš gyvybinių uždavi
nių išlikti lietuviais. Tam gi 
tikslui siekti yra mobilizuoja
mos įvairios priemonės, būdai, 
ieškodami keliai. Tam tikslui 
yra šuakiami suvažiavimai, ren
giami tautinių švenčių minėji
mai, dainų ir šokių šventės, ku
riuose sakomos gražios patrio
tinės kalbos, o spaudoje dedami 
ilgiausi straipsniai apie reika
lingumą išlaikyti lietuvybę. Lie
tuvių Bendruomenė sielojasi ir 
ieško būdų ir priemonių, kaip 
apjungt visus išblaškytus lietu
vius po laisvąjį pasaulį, kaip juo
se palaikyti lietuvišką dvasią, 
puoselėti lietuvišką kultūrą. Tam 
ji steigia ir remia lituanistines 
mokyklas, organizuoja tautinių 
šokių ansamblius, ruošia vaidi
nimus ir t. t.

Bet šalia šių visų dedamų pa
stangų ieškomų kelių ir naudo
jamų priemonių lietuvybės vei
kėjai retai prisimena lietuviškas 
parapijas, kurios buvo, ir dar 
yra. ir ateityje turėtų būti lie
tuvy’' palaikymui židiniais. 
AŠ ča neturiu omenyje tų lie
tuvių, kurie dėl vienokių ar kito
kių priežasčių iš viso kat. pa
rapijoms nepriklauso, žinoma, 
tai yra kiekvieno žmogaus lais
vė priklausyti ar nepriklausyti, 
o ypač tiems, kuriems Bažny
čia iš viso yra svetima, kurie sa
vo širdyje religijos atžvilgiu ne
šioja kitokius niuansus ne
gu tie, kurie save laiko tikin
čiaisiais. Tokie lietuviai daž
niausiai priklauso įvairiems lie
tuviškiems sambūriams bei klu
bams ar organizacijoms.

Aš šiuo rašiniu noriu grynai 
paliesti tuos, kurių vardai fi

taip gerai informuoti apie gyvenimą šiandieninėje Lietu
voje ir apie lietuvių nuotaikas...

Profesorius patvirtino, kad Čikagietė parašė teisybę. 
Keli jos aprašyti įvykiai jam pačiam buvo žinomi, o ki
ti aprašyti faktai galėjo vykti taip, kaip ji aprašė. Jos 
aprašytą teisybę patvirtino ir keleiviai, kartu su Čika- 
giete važiavę toje pirmoje kelionėje į rusų pavergtą Lie
tuvą. Važiavusių tarpe buvo keli “raudcnieji”, kurie, 
pamatę kas Lietuvoje darėsi, atraudonėjo. Jie nustojo 
prenumeravę Vilnį, nes Lietuvos gyvenimo tikrovė buvo 
daug baisesnė, negu jie bet kada gale j) įsivaizduoti. 
Apie bet kokį gyvenimo pagerinimą ir kalbos negalėjo 
būti, Vilnies pranešimai buvo melagingi...

Tuo tarpu prie katalikų prisiplakęs ir JAV bend- 
ruomenėn koją įkėlęs vienas '‘kultūrinio bendradarbia
vimo” šalininkas neduoda ramybės Naujienoms ir čika- 
gietei. Šių metų spalio 8 dienos Vienybėje jis paskelbė 
straipsnį, kuriame Čikagietės įspūdžius Lietuvoje vadi
na “dirbiniu”. Jis bando vienybiečius įtikinti, kad 
Čikagietės Įspūdžiai nurašyti, kaip Petro Cvirkos “Frank 
Krukas”, nuo Dr. Algirdo Margerio rankraščio nupla
gijuotas. Kaip Cvirka, nebuvęs Brooklyne, rašė apie gra- 
borių, taip ir Čikagietė, nebuvusi Lietuvije, rašė apie 
gyvenimą Lietuvoje, čikagietei nieko plagijuoti nerei
kėjo. Gyvenimas Lietuvoje yra daug .baisesnis, negu 
Vienybės bendradarbiai bando jį gražinti. Gaila, kad tas 
nuolatinis Vienybės bendradarbis, kitiems patariąs 
“bendradarbiauti”, pats Lietuvon nenuvažiuoja ir ne
pasižiūri į gyvenimo tikrovę. Jis pats pamatys, kad kai
miečių gyvenimas yra daug sunkesnis, negu Čikagietė 
aprašė.

Per paskutinį dešimtmeti veik niekas Lietuvoje ne
pasikeitė. Kaip anksčiau parvažiavusieji buvo laikomi 
okupanto nustatytose vietose, ir saugojami, taip jie sau
gojami ir šiandien. Prieš dešimt metų buvo pasakoja
ma, kad okupacijos varžtai atliš, kad ateinančiais metais 
nuvažiavusiems leis daugiau pamatyti ir laisviau pasi
kalbėti. šie pranašavimai neišsipildė.

Čikagietės pasakytoji teisybė ištisą dešimtmetį svi
lino akis teisybės bijantiems komunistams ir jų bendra
darbiams. Ta teisybė svilina akis ir šiandien.

gūruoja lietuviškų parapijų pa- 
rapiečių sąrašuose, tuos, kurie 
savo aukomis jas remia ir jas 
išlaiko. Aš noriu iškelti tai, kad 
lietuviška parapijos bažnyčia 
buvo, o ypač ji šiandien su sa
vo lietuviška liturgija yra, ne
paprastai svarbus lietuvybės iš-( 
laikymo veiksnys. Ir vargu ar 
šiandien kuri nors kita svetur 
gyvenant institucija ją galėtų 
atsverti. Tik, deja, mes nau
jieji lietuviai ateiviai ją per ma
žai vertiname, permažai įsigi
liname į jos reikšmę lietuvybei. 
Per plačiai blaškomės.

Mūsų tautos praeitie^ isto
rija liudija aną skaudų faktą, 
kad Lietuvos sulenkinimas vyko 
ne per mokyklas, kurių praeity
je mūsų krašte būta labai ma
žai. Ją lenkino dvarų ponai, bet 
užvis daugiausia dedamos pa
stangos sulenkėjusių kunigų, 
kurie tuomet buvo lietuviškųjų 
parapijų vadovai, šiandien Ame
rikoje lietuvybei nykti taip pat 
nemažai patarnauja suameriko- 
nėję lietuviai kunigai, kurie va
dovauja lietuviškoms parapi
joms. Tiesa, mes kartelio apim
ti dažnai juos kaltiname, kaip 
lietuvybės naikintojus ir juos 
vadiname lietuvybės graboriais...

Bet svarstant objektyviau 
faktą, man atrodo, kad reiktų 
skaudžiai pakaltinti jau ne vie
ną mūsų naujųjų lietuvių atei
vių. Ypač tada, kai mes kalti
name čia gimusius ir augusius, 
niekad Lietuvos nemačiusius, 
reikalaujant, kad jie būtų dides
niais Lietuvos patriotais, negu 
daugelis mūsų, kurie Lietuvoje 
gimime, augome, ten mokyklas 
baigėme, šie gi, mūsų smerkia
mieji, gimė šioje šalyje, jie ne
lankė tokių lietuviškų mokyklų, 
kaip mes naujieji ateiviai. Jų 
ir išmokta lietuvių kalba iš jųjų 
tėvelių tokia, kuria kalbėta prieš 
50-60 metų. Dauguma jų tėve
lių savo pasakojimais apie Lie
tuvą jiems ją atvaizdavo tamsią 
ir juodą, kaip amžino vargo ir 
skurdo šalį. Jie jos nepažįsta. 
O ko žmogus nepažįsta, , j am sun
ku tai ir pamilti. Juos kaltin
dami, mes permažai įsigiliname, 
į nutautėjusio žmogaus dvasios 
būseną. Mes užmirštame at
kreipti dėmesį Į tas jų aplinky
bes, kuriose jie augo ir brendo. 
Jų tėveliai retai kurie temokė 
juos pamilti Lietuvą, ja gyven
ti ir jai dirbti. Ir tai ne iš pik
tos valios, bet dėl menko išsila
vinimo, dėl nežinojimo didingos 
Lietuvos praeities. Juk ne daug 
kas iš jų temokėjo rašyti ir skai
tyti. 0 vis tik, kad ir tokiose 
aplinkybėse jų vaikai užaugę, ne 
vienas jų jaučia Lietuvai didelę 
simpatiją, dalyvauja lietuviško
se draugijose, sielojasi Lietu
vos likimu, savo suvažiavimuose 
viešai skelbia pasididžiavimą sa-

Rusai žiauriai suvaržė 
Klaipėdos uosto žvejus
Kaip maskoliai šeimininkau

ja Lietuvos uoste Klaipėdoje, 
skaitome Lietuvos komunistų 
laikraštyje “Tiesa” gruodžio 10 
d. nr., kur rašoma:

“Tą dieną vidutinysis žvejy
bos traleris Nr. 47 išplaukė ke
turiems su puse mėnesio į Va
karų Atlantą. Palydėti žvejų į 
tolimą reisą susirinko daug ar
timųjų bei draugų. Su gėlėmis, 
su nuoširdžiausiais linkėjimais. 
Bet jų į jūrų žvejybos uosto te
ritoriją neįleido. Antrasis ka
pitono padėjėjas bandė susitar
ti su uosto vadovybe, bet nie
ko nelaimėjo. Nieko negalėjo 
padėti ir Okeaninio žvejybos lai
vyno bazės kadrų skyriaus dar
buotojai, nes jiems uždrausta 
išrašyti vienkartinius leidimus. 
Ir gėlės, skirtos jūreiviams, at
sidūrė šiukšlių dėžėje.

Panašiai atsitinka ir tiems, 
kas ateina pasitikti grįžtančių iš 
žūklės jūreivių”.

Kadangi lietuvio jūrininko 
Simo Kudirkos pasikėsinimas 
pabėgti ir jo nežmoniškas pri
mušimas ar užmušimas ir at
gal į sovietų laivą nusitempimas 
įvyko lapkričio 23 naktį, tai “Tie
sa” kalba apie vėlesnį išplauki
mą. vėl į Amerikos pakraščius.

Jei šitaip žiauriai barbariškai, 
rusai elgiasi su lietuvių žvejų 
artimaisiais, tai kaip jie besiel
gia su pačiais žvejais?...

vo lietuviška kilme. Ir kleboni- 
jon užėjus, ne vienas jų ban
do lietuviškai kalbėti.

(B. d.)

"Tegul pučia šiaurės Šis
vaikas gerai pasirengęs sunkti žiemos 

šalčius New Yorke.

ANTIVITAMIN AI
Vienoje JAV farmoje, kurioje 

auginamos sidabrinės lapės, ne
seniai kilo nežinoma epidemija, 
ir netrukus visi žvėreliai susir
go. Veterinarijos gydytojai nu
statė, jog sidabrinės lapės su
sirgo dėl vitamino BĮ stokos. 
Bet kodėl žvėreliams pritrūko 
vitaminų, jeigu jie kasdien jų 
pakankamai gaudavo su mais
tu?

Šis faktas sudomino biochemi
kus. Pasirodė, kad vitaminas 
BĮ skyla, veikiamas nežinomos 
medžiagos, esančios šviežioje ka
potoje žuvyje, kuria buvo mai
tinamos sidabrinės lapės. Moks
lininkai šią medžiagą pavadino 
antivitaminu BĮ.

IIlIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIlKinilEKEEIlSSŠ

APLANKYS KASDIENA...
Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos” 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...
Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” 

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovoj ančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $20.00. Prašau siuntinėti'“Naujienas” kaip Kalė
dinę dovaną metams (pusei metų $11.00).

VARDAS, PAVARDĖ ......................................  i..........

NR. IR GATVĖ ....................... .............. ............ ........ ......................

MIESTAS VALST.

ZIP CODE.................

Siuntėjo Pavardė, vardas ________ __ ____......................... ........

Adresas: _________ _ ___ ___ _____ ____ ;_______ _____ ______
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HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

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

Vytautas Mačiuika

30

Iš Viksvų kaimų vakaruose yra Didjurgio, Kuraičių
• ir Kvietkaičiu šeimos.

V

Kada tik Pakalnės apskrities pabėgėliai Vakarų 
Vokietijoje suvažiuoja į savo sąskrydžius, čia pasirodo 

' ir nemažas skaičius iš Skaisgirių valsčiaus gyventojų. 
^Susitikę senus savo pažįstamus, jie neiškenčia kartu 

nepastebėję, jog “šiandieną nuolaikos primena senų 
dienų turgus ketvirtadieniais Skaisgiriuose”. Tikrai, 
iš senų laikų Skaisgiriai garsėjo savo turgais, kurie 

: būdavo ruošiami ketvirtadieniais ir Į kuriuos suplauk-
• davė ūkininkai ir pirkliai ne tik iš Skaisgirių apylin

kių, bet ir iš kur kas platesnių kaimyninių sričių ir iš 
didesnių miestų.

Ketvirtadieniais Skaisgiriuose į turgaus aikštę su- 
plafrkdffvo nenutrūkstamos vežimų eilės, traukiančios 

-Ir traukiančio iš visų apylinkių Tilžės, Įsruties, Kara
liaučiaus, Metežerynų, Plyviškių ir Aulavėnų gatvėmis. 

. Tikras kelių susikryžiavimas iš visų kaimyninių apy- 
linkių buvo Skaisgirių turgaus aikštė ir gal dėl to be- 
kcisdami visus lietuviškus gyvenviečių pavadinimus 
hitlerininkai Skaisgirių vardą pakeitė vokišku Kreu- 
zingen vardu. Tačiau skaisgiriečiai, tarpusavy kalbė

damiesi savo miestelį tebevadina Skaisgiriais, gi prisi
mindami jo turgus, apie juos kitaip ir neprasitaria, 
bet kalba senu papratimu tik apie Skaisgirių turgus.

Į turgus apylinkių gyventojai priveždavo daugybę 
galvijų, kiaulių, arklių, javų, vaisių, daržovių, sviesto, 
uogų. Kas savaitę iš Skaisgirių apie 15 vagonų būdavo 
pakraunama čia supirktomis kiaulėmis, išgabenimu? 
į Ragainę, Labguvą, Tilžę ir net i Berlyną. Skaisgirių 
kiaulių rinka apėmė net 20 margų aikštę, i kurią antra
dieniais taip pat būdavo suvedami arkliai, skirti par
davimui. Nenupirkti antradieniais arkliai būdavo ga
benami i Tilžę, kur arkliu turgai būdavo sekančia die
na, trečiadieni.

Vaisių ir daržovių turguje, tarp vaistinės ir seno
sios mokyklos, suvažiavusios gaspadinės laukdavo pir
kėjų savo ūkių ir daržų produktams, čia jos galėdavo 
parduoti namuose pagamintą sviestą, bei surinktus 
kiaušinius. Šioje rinkoje rasdavo savo stalams prie
glaudą ir žvejai su sugaudytomis žuvimis.

Vyšnių sezono metu Skaisgirių turgun būdavo su
čežami kalnai vyšnių, kurių pirkti atvykdavo pirkliai 
net ir iš didesnių miestų.

Bet patys didžiausi turgai vykdavo pavasario ir ru
dens metu, kada i Skaisgirius suvažiuodavo iš tolimų 
miestų arklių ir galrijų pirkliai. Tada ne tik visi mies
telio viešbučiai būdavo perpildyti, bet ir miestiečių 
namuose išnuomojami kambariai būdavo išgraibstomi. 
Tokiomis progomis ir miestelio 15 traktierių bei resto
ranų turėdavo tikrą rugiapiūtę. Tuos rudeninius ir 
pavasarinius jomarkus visuomet apvainikuodavo tra
diciniai užbaigiamieji baliai Baužiaus (Bauszus) vieš
butyje.

Tremtyje besirandą skaisgiriečiai turi ir savo dai
nelę, kurioje jie išreiškia savo tėviškės pasiilgimą, sa
kydami, kad ir kaip gražūs ir žali Reino krantai, už 
juos skaisgiriečiams yra mielesnės Uosos, Parves ir

Laukius pakrantės, pasilikusios ten toli Pakalnės ap
skrity.

9. KITI PAKALNĖS APSKRITIES LIETUVIŠKI 
VALSČIAI

Nors ir neįmanoma čia aprėpti kiekvieną šios ap
skrities lietuvišką kaimeli, bet vis tiktai reikėtų čia 
dar paminėti ir Metežerynų miesteli su valsčiumi tarp 
(rastų ir Skaisgirių. o taip pat ir kitus iki šiol nepami
nėtus tos apskrities valsčius.

Metežerynų miestely 1939 metais gyveno apie 900 
'gyventojų, kurių tarpe randame šias lietuviškas pavar
des: Buckus. Bajoras, Baučys, Dandcris, Barkauskas, 
Dangelaitis, Dodžiuvaitis, Gudaitis, Griečius, Gerulis, 
Grikšas, Juozuvaitis, .Taškys.. lankstai lis, Kakšys, Klap- 
šiuvaitis, Kugelis, Kurauskas, Padienis, Plonus, Palu
binskas. Piekoraitis, Stankevičius. Simančrnkas, Stun- 
kaitis. Vilkas, Visbaras, Zaraitis, Kervelis, Kunkaitis, 
Nuklys,, Necelis, Joniškaitis.

Metežerynų valsčiui priklauso be paties Metezerx- 
nų bažnytkaimio dar ir Mažųjų Metežerynų, šilelvie- 

čių, Sergėnų, Stuobingių, Ožkės, Doblėnų, Rūkų, šne
kės, Skirbsto, Mažojo Skirbsto ir kiti kaimai bei dvarai.

Ožkės arba Ožkos kaimas randasi 10 km. Į vaka
rus nuo Gastų miestelio, tarp šalteikės upės ir šnekės 
kanalų eina plentas i Juodagatius — Kryžionus ir i Me- 
težerynus — Skaisgirius, gi arti tilto yra Įrengimai 
nusausinimo vandenims kelti Į šalteikės upę. Kaime 
buvo stambi pieninė, o gyventojų kaimas 1939 metais 
turėjo 694 asmenys, tarp jų Bruškaičių, Kukštaičių, 
Kiršininkų, Motikaicių. Rupšių, Žemaitaičių, šilgalių, 
Tėvelaičių, Trybės, šorio, Rino. Barkauskų ir k t. šei
mas.

Taip Naujosios miestely buvo paruošiami pagarsėję lietuviški 
Tilžės sūriai. Beveik kaip Andriulio suriy fabrike...

(Bus damfiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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me. ANNA BAUUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Rezid. telef.; WAIbrook 5-5076

*2. ryto.

Rez. tel. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsHiepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S
- GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad.. ofisas uždarytas 
__ Rez.: 3241 WEST 66th PLACE

 Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1_ 7 vaL,
antrad., penKtadienį nuo 1—5, treč’ 
_____ ir sestad, tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą per Am ė 
optometristas.

DR. EDMUND E. C1ARA 
z/vr w. oisr iiKtcf 

Tet.: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—a, amraa., penKt. lu—4. ir 

sestad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISiNAS
AKUŠSR1JA ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS: 

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

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

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus 

Valandos: pinnad., ketvirtad. 5—8, 
antrad. 2—4.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VAT.ANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1-^ po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

& • wifeiki i k i * z. G

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

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

Telef.: PRospect 6-5084

DE LUXE

AM - FM RADUAS
$59.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
ATID. SEKM. 11-4

ms

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. 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

susirinknuui peuKiadieuį, sau
sio 8 d. Hollywood salėje.

Susirinkimui užsibaigus ir G.Praeitą penktadienį, gruo
džio 11 d. Hollywood salėje!Joniko orkestrui grojant sma- 
įvyko Našlių ir Našliukių klu- giai pasišokta ir puikiai pasis- 
bo priešinetinis susirinkamas, veČiuota. A. J ūsas
kurį pravedė pirmininkė Mary —--------
tė Nebeneza. Iš valdybos ne- pagerbė Anatolijų Čepuli 
buvo gerbiamo veikėjo iždinio .
ko Jono Joniko, nes jis šiuo Kaip buvo sutarta, gruodžio 
laiku serga. Taip pat serga Y d. v akare Jz. Kapačinsko mi
kitas veikėjas Petras Bellon, muose „ (68H So. Maplewood 
jis yra West Side Veteranų Ii- Ave.) įvyko spaudos bendra- 
goninėje, prie Polk ir Damen jdarbio ir LžS-gos nario Anato- 
Ave. lijaus čepulio pagerbimas.

Prie klubo prisirašė šie nau-p^a^ sulau^ė garbingo arn- 
ji nariai: Antanas Rimkus ir!^au^- §į jo pagerbimą suren- 
Harriet Petkus. Vakaro apys- Į S® vietos LžS-gos Čikagos sky- 
kaita parodė, kad padaryta r*aYs ya^yba, o maistą ir jo 
nemažai pelno. z patiekimą suorganizavo p. Ka-

Kalėdų švenčių proga nutar- pačinskienė. Už tai jai pri- 
ta svikinimams paskirti po $20 klauso padėka, šiose vaišėse 
Naujienoms, Sandarai, Margu- dalyvavo apie 20 asmenų, ku- 
čiui ir Daukams ir Dariaus-Gi- jPa£»erbė jubiliatą, 
rėno Veteranų postui $15, Bra • ,
zinskų reikalams Turkijoje pa A. Gintneris, 
skirta $100. UubiL Anat

Naujųjų 1971

Iškilmes pradėjo skyr. pirm, 
p as veikindamas 

-epulį. Dėkojo už 
metų gra žus Į atliktą darbą sąjungai per 12

linksmybių pasitikimo vaka-Įme^’ Par®nkėviltį, kad ir to
ras įvyks ketvirtadienį gruo
džio 31 d. L _
2417 W. 43 St, prasidės 7 vai. S08 reikalui, 
vakaro. Vakaro komisijon įęi-Į

-• - . Įliau — kitą
Hollywood salėje, sveikas ir p

dešimtmetį būtų 
fisidarbuotų sąjun-

L Gintneris — So-

ūmiai pokalbiai, kurie jungė 
dalyvius į vieną šeimą. Visi 
buvo patenkinti gražiu A. če* 
pulio pagerbimu ir įdomiai 
praleista valandėle.

A. Gintneris

EVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET

(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

Antroji žurnalistinė popietė
Popietė, kuri dėl susidėju

sių aplinkybių iš gruodžio 4 d. 
buvo nukelta į gruodžio 7 d., 
įvyko L. L. red. patalpose, 2618 
W. 71st SL, Marquette Parke. 
Joje dalyvavo apie 20 nariui ir 
svečių. Ją atidarė vicepirm. P. 
Dirkis, o pravedė skyr. pirm. 
A. Gintneris.

Kalbėtoju buvo pakviestas 
mok. Jz. Tamulis, kuris šiemet 
savo atostogas praleido Euro
poje. Jis ilgesnį laiką buvo 
Čekoslovakijoje, todėl apie ją 
ir kalbėjo. Palygino ją su kito
mis valstybėmis, bei šių dienų 
žmonių gyvenimą su anksčiau 
jo matytu. Padarė savo išva
das apie prekių kainas, darbi
ninkų uždarbius, svetimųjų 
įtaką ir jų atžvilgiu žmonių 
nuotąikas. Vėliau, buvo daug 
paklausimų, į kuriuos buvo 
tinkamai atsakyta, 
jimas buvo didelis, 
žymėta, kad dabar 
nejaučiama jokios 
tos svetimtaučiams, 
tuoj po karo, išskyrus okupa
cijos padarinius.

Paskui buvo rodomas spal
votas filmas apie Čekoslovaki
jos okupavimą 1968 m. Filmas 
nebuvo ilgas, bet jis parodė so
vietų tankų įvažiavimą į Pra
hą, čekų demonstracijas šv. 
Stepono aikštėje, jaunimo ryž
tą iškelti čekiškas vėliavas ir 
žygiuoti gatvėse. Parodė pa
degtus sovietų tankus, šiurpias 
kitas scenas, kurios įvyko tuo 
metu Čekoslovakijoje. Filmas 
yra orginalus ir vertas pama
tyti!

Antrosios žumalis-tinės po
pietės dalyviai buvo labai pa
tenkinti tokios kultūrinės pra
mogos surengimu. Apie tre
čiąją popietę,bus pranešta ats
kirai. Buvo pageidauta tokių 
popiečių* surengti daugiau.

A. Gintneris

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

Susidomė- 
Buvo pa- 
Europoje 

neapykan- 
kaip buvo

na Agnes Deikus, Onutė Cou- cialinio Klubo vardu, ipasi- 
ir būrelis džiaugdama^, kad jubil. yra 

Į to klubo rūkalų vedėjas ir 
daug padeda socialiniuose rei
kaluose; M. Pėteraitienė — LŽ 
S-gos Čikagos skyriaus vardu 
tarė nuoširdi žodi; Pov. Dirkis 

Į Vilniaus gimnazijos buvusių 
moksleiviu vardu, mok. Jz, Ta
mulis — mokytojų 
reiškė solidarumą ir džiaugs
mą , kad ir jubiliatas kadaise 
yra buvęs mokytojas; VI. Paš
kevičius — ^geležinkeliečių var 
du, prisimindamas jų tarny- 

aldyboje; A. Sta- 
kėnas pareiškė padėką už jo 
jautrumą ji ištikusioje nelai
mėje, mirus motinai Lietuvo
je; Jz. Kapaiinskas kaip namų 
savininkas u skyr, sekretorius 
pakvietė svečius pobūviui.

Tarė padėkos žodi visiems ir 
Rašto rašvtojų, Saliamonas, ku-ll11^^- Anat Čepulis, pasižadė- 
riam Dievas buvo davės daug damas kooperuoti su spaudos 
išminties ir žinojimo, taip sako darbuotojų bjunga ir toliau, 
apie mirusius: ‘^Nes gyvieji ži- Buvo sugied.iĮa Ilgiausių Metų, 
no, kad jie mirs, mirusieji gi Vėliau vykų vaišės ir asme- 
nieko daugiau nebežino ir ne- — 
turi jokio užmokesnio, nes jų 
atsiminimas paliktas užmiršti. 
Ir meilė, ir neapykanta, ir pa
vydas draug žuvo, ir jie nebetu
ri dalies šiame pasaulyje ir vi
same, kas darosi po saule. Ką 
tik tavo ranka gali padaryti, 
tuojau daryk, nes nei darbo, 
nei proto, nei išminties, nei ži
nojimo nėra kape, į kurį tu sku
biniesi”. — Pamokslininkas 9:5, ' 
6,10.

Klaidinga nuomonė, kad žmo
gus turi nemirtingą sielą, kuri 
mirties valandoje atsiskiria nuo 
kūno ir skrenda į vieną iš trijų 
vietų, buvo šėtono, paties Vel
nio išperėta. Jėzus teisingai pra
minė jį melagiu ir galvažudžiu, 
kurs nepasiliko tiesoje, ir kuria
me nėra tiesos. Nes pačioj žmo
gaus istorijos pradžioje jis me
lavo žmogui, sakydamas “Judu 
visai nemirsite”.

Dievas gi, Sutvertojas, aiškiai 
pasakė į pirmąjį žmogų Adomą, 
kad patsai žmogus. Dievo sutvė
rimas, buvo gyva siela, kuri po l 
prasižengimo prieš dieviškąjį įs
tatymą turėjo numirti. Pirmoje 
Biblijos knygoje, aprašančioje 
apie žmogaus atsiradimą, meste 
skaitome: “Viešpats Dievas pa-' i 
darė iš žemės dulkių žmogų ir'I 
įkvėpė į jo nosį gyvybės kvapą. F 
ir žmogus pasidarė gyva siela”. L 

Šitai Dievo sutvertai sielai, 
esybei arba žmogui nusidėjus, 
patsai Sutvertojas pasakė į jį:į 
“Žemė bus prakeikta dėl tavo I 
pasielgimo. Ji tau želdins erskė- į 
čius ir usnis, ir tu valgysi lauko 
žolę. Savo veido prakaite tu vai- j 
gysi duoną, iki nesugrįši į žemę, I 
iš kurios esi paimtas, kadangi ’ 
tu esi dulkės ir vėl dulkėmis I 
parirsi”.

(Bus daugiau) !
Kas domisi apie Tiesą, reika

laukite veltui Spaudos, šiuo ad-.J 
resu: L.B.S.A., 212 E. 3rd Street, ‘ 
Spring Vaiky, III. 61362, USA. Ii 
kalų aptarimas atidėta kitam’J

dux, Mrs. Cicėnas 
svečių patarnautojų.

Renkant valdybą 1971 me-i 
tams nieko naujo, visi pasiliko! 
savo vietose toliau darbuotis 
ir maršalkai Justinui Žemai
čiui paskelbtas metinis atlygi
nimas. Patikrinimui valdybos 
knygų revizijos komisijon pa
skirti Jonas Šulcą, A. Macaitis 
ir R. Tamlisonas.

Klubo šeimininkių rinkimas 
bei sekančių metų banketo rei-

bą Gelež.

vardu pa-

KELIONĖS J LIETUVĄ
LR Iš LIETUVOS

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 būti 
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 i

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

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

Tel. 238-9787-8

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad. trečiad. 
ir penkt. 2-4 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 telefu HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

Priima ligonius pąęal 
valandos skambinti telef HE 4-2įg. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 3-619o

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

’ LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)

Pigūs automobilių draudimai.

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
x - •« z išsimokė-

f* i’"*0 Miyoos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

The iron Curtain 
Isn't soundproof.

She cen*t come to you for the 
truth, but you cen reach her. 
Red*o Free Europe does get 
Vuth through.
ftva tc ftaa# frse Earns 
B011868. ML vemon. MJ.

Fubf *t a eubftc Mfviee to

Žinios
(Tęsinys)

3.
Vienas iš įkvėptųjų šventojo

Gyv. 7037 So. Campbell Avė.
ml gruodžio 17 dieną, 2:00 vai. ryto, sulaukęs 79 metųMirė 1970 bn. gruodžio 17 dieną, 2:00 vai. ryto, sulaukęs 79 metų 

amžiaus. iGmęs Lietuvoje, Raseinių aps., Girkalnio parapijoj, Bliū
džiu kaime.

Amerikoje [išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Sally, jos vyras Rudy Rochwarter ir 

Lucille, jos vyiįs Edward Kuypers, du sūnūs — Adolph, jo žmona 
Margaret ir Peter, jo žmona Rose, 13 anūku, 2 proanūkai ir kiti gi
minės, draugai bei pažįstami.

Velionis buvo vyras mirusios Anna Bakutis.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
šeštadienį, gruodžio 19 diena 10:15 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios į St. Adrian parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Ralph R. Bakutis giminės, draugai ir pažįstami t nuo- '■ 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

JULIA TRAKANOVICH i(TRAKIN)
Pagal ?tėvus Zalba

Gyv. 4045 So. Maplewood Ave.

ĮSTAIGA
(Mini

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO
BuiinuittiitriMiniitiiiiniiiKitiiiiiimuitAiiiiiiitniiiitiiiiititii un

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tek: YArds 7-1741 - 1742

, Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktoriųt
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLymptc 2-10C3

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

Mirė 1970 m. gruodžio men. 16 d., 9:30 vai. ryto, sulaukusi se- L ' 
natvės. Gimusi Lietuvoje, Kauno aps. -j -

Amerikoje išgyveno 63 metus. r i
Paliko nuliūdę: 3 sūnūs — Charles Zalba, marti Helen, Vincent ■ 

Trakam žmona Ann, John Trakan, duktė Anna Kutka, žentas Vincent, 
16 anūkų, 11 proanūkų, marti Virginia Trakanovich, mirusio sūnaus 
Michael žmona, Valeria Trakan ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. 1

Velionė buvo mirusio Michael žmona.
Priklausė Keistučio pašalpos klubui.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 So. California Ave.
Šeštadienį, gruodžio 19 dieną 8:45 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal- 
dų bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Julia Trakanovich giminės, 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, marčios. Duktė, 

ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Gaidas ir Daimid. Tel. LA 3-0440.

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

draugai ir pažįstami nuo- 
sutcikti jai paskutinį pa-

žentas, anūkai, proanūkei ’

.MH UW.M

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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darbai ir planai Per Kalėdas; Naujus Metus 
negerti arba nevairuoti
Išgėrusio automobilisto per

Paštininku *
Yra žmonių, kurie nedirba 

jokio visuomeninio darbo, bet 
kritikuoja kiekvieną organiza- šias šventes laukia labai nema
tinį viepetą. Vieni jų nemegs-,Jonus prablaivėjimas. Chica- 
ta klubų, kiti — draugijų, tre-'gos trafiko teisino vyr. teisėjas 

kas tik organizuo- Raymond Berg ir policijos su- 
tokių perintendentas James Conlisk 

pranešė spaudai, kad pagan
ytas prie automobilio vairo nors 
'kiek išgėręs vairuotojas gaus 

valdvba !“‘kiaušiai 7 dienas kalėjimo 
netrukdo iPa*a*sos namuose ir metams 

’(bus atimtas leidimas vairuoti.
“Mes gaudysim ne tokius, 

'kurie iš kojų virsta, bet tokius, 
kurie vra išgėrė ketvertą ar 
penketą taurelių ir atrodo vi
siškai normalūs, tačiau jų su
gebėjimas vairuoti yra smna- 

'žėjęs ir dėlto turi kūli apsau- 
Igoti, kol patys save ar kitą nc- 
!sužalojo ar neužmušė”, paša- 
kė policijos viršininkas.

Suimtas už vairavimų išgė- 
rusiame stovyje turės ,atiduoti 
policijai leidimų automobiliui 
vairuoti ir užstatyti S50 arba 
eiti i kalėjimų, o užstatas iki 
(eismo bus $500. Tas potvar
kis galios nuo penktadienio, 
gruodžio 18 d. iki sausio 1 die
nos.

ti — visko, 
lai veikiama. Tačiau 

-“kritikų” niekas nebepaiso.
Gruodžio 4 d. K. Repšio lia

unuose turėjo posėdi Lietuvių 
paštininkų sąjungos 
8i sąjunga niekam 
nes jos nariai nemoka jokioj 
nario mokesčio Ir susirenka* 
tik vieną kartą per metus, ne-i 
skaitant vienos gegužinės. Tai 
tyra solidarumo organizacija, 
prisimenanti laimingą gyveni- 
aną tėvynėje, šiame posėdyje 
Imvo paskirta $25 lietuvių fila- 
lelislų sąjungai “Lietuva’’ pa
rodos premijoms paremti, kal
bėta apie susirinkimo ir po
būvio surengimą gruodžio 13 
ji. bei II tomo paštininkų atsi- 
jninimų medžiagos rinkimą, 
nes I tomas jau baigiamas iš
platinti. Knygos vardas: “Nuo 
krivūlės iki raketos”. 550 psl. 
su 300 nuotraukų bei spalv. 
Lietuvos pašto ženklais. Da
bar ateina daug naujos medžią 
gos, kaip tai atsiminimų ir be
letristikos, kurie galima būtų 
panaudoti kitos knygos išleidi
mui. Apie tai bus kalbama ir 
metiniame susirinkime.

A. Gintneris

Mokytojai reikalauja 
pakelti algas 25 nuoš.

Chicagos mokytojų unijos 
pirmininkas John Desmond de

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.i)0, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokia adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago 8. Illinois

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

Tvairin prekių pasirinkimai motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas ErŽ U K A U S K A S

HIGH RATES

Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

Garsios New York© Metropolitam Ope
ros direktoriumi iŠ daug kandidatu 
buvo išrinktas švedas Goeran Gentele, 
kuris pakeis ilgametį direktorių Ru

dolf Bing.

rvbom.s su švietimo taryba Įtei
kė reikalavimą pakelti moky
tojams algas 25 nuošimčiais. 
Mokytojai reikalauja naujame 
kontrakte iki 1972 metų algas 
pakelti iš $800 iki $1000 mėne
siui.

Mokytojų unija nusistačiusi 
laikytis politikos “no contract, 
no work” ir jei kontraktas ne
bus pasirašytas iki bus galuti
nai priimtas švietimo tarybos 
1971 melu biudžetas, mokyto
jai planuosią streiką.

Lawlor apskundė teismui į 
Chicagos švietimo tarybą
Blokų klubų sąjungos sekre

torius kun. Francis Lawlor ap
skundė federaliniam. distrikto 
teismui Chicagos švietimo ta
rybą, prašydamas teismo spren 
dimo, kad švietimo tarybos 
veiksmai mokykloms integ
ruoti yra prieškonstituciniai. 
Tarybos politika yra padau
ginti negrų mokinių skaičius iš 
10 iki 25 nuošimčių negrams 
artimose kaimyninėse mokyk
lose. Taip pat prašoma teismo 
sustabdyti barakų statybą prie 
O’Toole, prie Kari ir Harper 
mokyklų, švietimo taryba to
kius barakus pradėjo statyti 
prie tokių mokyklų, kurioms 
nori priskirti daugiau negrij 
mokinių, bet mokyklų patal
pose nebėra vietos.

$920.00 — t. y. 16 Vasario G. — 
$700.00 Saleziečiams — .*200.00 
ir Punsko G. — $20.00.

— Jonus Jasaitis pravedė 
praėjusį sekmadienį įvykusį 
pasitarimą Vasario- 16-tosios 
gimnazijai bendrabučio staty
bos reikalu Jaunimo -Centre. 
Susirinkime išsamų pranešimą 
padare tėvas Alfonsas Bemato 
uis. Bendrabučio reikalauja 
Vokietijos valdžia. Nutarta 
prie apygardos valdybos suda
ryti specialų komitetą telkti lė
šoms bendrabučio -.statybai. 
Keli iš susirinkusių sutiko i 
mitetą Įeiti, kiti bus dar 
kviesti.

ko
pa-

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

FOR SALE
■M

Must sacrafice 7 rooms Mediterranean 
uraiture. 2 velvet sofas, hide-a-bed, Mr. 

& Mrs. ehair, dishes, chain and tiffany 
lamps. Zig Zig sewing machine, mir
rors, paintings, antiques, wrought iron 
wall decorations, suede kitchen set, 
heavily carved AM FM stereo, 8 track 
tape player. African weapons, skins, 
carvings, all authentic. Many miscel
laneous. Original cost over $10,000 

— sacrifice all for $2,500.
Will separate.

CALL 
-327-1632 or 327-2920

2235 No. CLIFTON

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

— Chicagoje veikiančių litu 
anistiniū mokyklų vedėjai ar 
jų atstovai susirinkę praėju
siame 
naują 
limo 
rinkti
ras, Sofija Jonynienė ir. Stasys 
Rudys’. Susirinkime išsamius 
pranešimus padarė buv. komi
sijos pirmininkas / Juozas Ma- 
silionis ir Apygardos- vald. at? 
stovas Andrius. Juškevičius- 
Buvo aptarti mokykloms para
mos telkimo, mokyklų*pavasa
rio šventės ir kt rtikalai.

■ ;

— Stella Pavilionis, Ameri
kos legiono J. Swift posto Pa
galbinio moterų vieneto pir
mininkė, suoiganizayo dova
nas, paruošė kalętfinįus pakie 
tus ir juos įteikė West Side li
goninėje esantiems karo vete
ranams. ~ j

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

sekmadienyje išrinko 
Chicagos apygardos švie 
komisiją. Komisijon iš- 
mokytojai Juozas -Plu-

PARDUODAMI
15 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimia ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

su

IŠNUOMOJAMA 
NAUJAI IŠDEKORUOTA 
UŽEIGA

visais įrengimais, gerame biznio 
rajone, nuo Nauju Metų.

1409 So. 49th AVĖ, CICERO, ILL. 
Teirautis tuojaus — 

Tel. 652-5121

TAVERNA

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir vir
tuvė vyrui ar moteriai netoli Jaunimo 

Centro. 2301 W. 55 St. 
Tel. 776-3727

PLATUS PASIRINKDIAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
;. INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

— Xe po Kalėdų, bet dabar. 
Gradinsko kraumvėįfe jau) visa 
savaitė kaip sumažintos kai
nos spalvotoms televizijoms. 
Sakysim, geriausios firmos 23 
inčų paveikslu .971 metų, spal
vota televizijai iabar ten par
duodama už $4-9.95. Aparatas 
pastatomas ant žemės/. Dvigu
ba garantiją^ Tokia'. .'kaina 
prieš Kalėdas?' Manonie, kad 
tai tikrai geras pirkinys. Krau
tuvės adresas i 2512: W. 47th St 
Chicago, Ill. tel FR 61998.

: (PrJ
— Eugene Jankaitis, Kenne

dy aukšt mckvklos studentė

atstovauja mokyklą tradicinė
je ŲS marinų akcijoje surinkti 
žaislų vaikams. Chicagos piet
vakarių apylinkės surinkimo 
punktas yra Fordo prekybos 
centre.

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

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43.000.

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC. INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET 
CL 4-2390

a

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

I

$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

' ...... ......Hm. .Į......n.,^aĮĮĮ_ !' JINLIHLW... ■■ ||„1JWI1L..

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:

— Kristijono Donelaičio li
tuanistinių mokyklų Kalėdų 
Eglutė Įvvksta ši šeštadieni, 
gruodžio mčn. 19 d. Francis 
M. McKay mokyklos patalpose, 
6901 So. Fairfield Ave., 11 vai. 
ryto. Maloniai kviečiame tėve
lius ir svečius į mūsų tradicinę 
Kalėdą šventę atsilankyti. Ka
lėdų atostogos prasideda tuoj 
pat po eglutės ir tęsis iki 1971 
m. sausio mėn. 9 d. Pamokos 
vėl prasideda sausio 9 d. 9 vai. 
ryto. Tėvu komitetas ir Moky
tojų Taryba nuoširdžiai svei
kina visus tėvus, mokinius ir 
mokyklos rėmėjus šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų švenčių proga, 
linkėdami tvirtai eiti lietuvy
bės išlaikymo keliu, išugdyti 
vaikus pilnai susipratusiais 
lietuviais ir rinitais šio krašto 
piliečiais. Mokyklų Vadovybė

— Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Ralfą už šių metų gruodi

— Bridgeporto Lituanistinė 
mokykla ruošia Kalėdų eglutę 
apylinkės lietuvių vaikams 
gruodžio 20 dieną 3 vai. popiet 
parapijos mokyklos salėje. Bus 
Įdomi programa, kurią atliks 
tos mokyklos mokiniai. Kvie
čiami visi vaikai ir jų tėvai.

— Adolfas ir Barbora Virkš
čiai, atidarė lietuvišką užeigą 
A & B Club, 3601 So. Lowe Ave. 
Chicagos miesto mero kaimy
nystėje. šioje verslo šakoje jie 
turi ilgametį patyrimą.

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
$17,000, gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh- 
ton Parke. Duoda virs $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už S48,000.

PLATUS LOTAS. Marauette Parko 
centrinėje gatvėje; Kaina — susi
tarsim.

PUIKUS. DIDELIS 2 no 6 mūras. 
Gazu šildvmas platus sklvpas, mūro 
garažas arti ofiso. $29.500.

2 BUTU. 14 mehi modernus mūras, 
3 auto mūro garažas. Marquette Par
ke. S360O0.

9 KAMR. MŪRAS, gražus 
naujas. 
$19,600.

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

kaip 
Geros pajamos, arti mūsų.

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd SL

Tek GR 6-3134 arba GR 6-3353

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

Čikagos Jūrų šaulių Gene
rolo Daukanto Kuopos Vadovy
bė skelbia gerbiamų skaitytojų 
•dėmesiui, kad antros Kalėdų die
nos vakare Čikagos Jūrų Šauliai 
ruošia Plaukiojimo sezono už
baigimo Balių, kuris įvyks Vyčių 
salėje, 2455 W. 47 St, Čikagoje.

Gausus ir paslaugus baras, 
turtingos dovanos ir skanus 
maistas užtikrins kiekvienam 
atsilankiusiam gerą nuotaiką, o 
modernus ir pagarsėjęs vokie
čių 5 asmenų orkestras Mond- 
schein moka išjudinti seną ir 
jauną. Vakaro pradžia 6 vai., 
o įėjimas su maistu 5 dol. Tad 
užbaigimui ateinančio ilgojo 
Kalėdų savaitgalio prašoma gau
siai apsilankyti šiame Čikagos 
Jūrų šaulių Tradiciniame Plau
kiojimo sezono užbaigimo Ba
liuje iš anksto rezervuojant sau 
vietas, skambinant šio parengi
mo pirmininkui Mykolui Maks
vyčiui tel. CL 4-2665. Pelnas 
skiriamas Jūrų šauliu Jachtos 
išlaikymui ir įvairiai mūsų 
veiksnių paramai.

Kuopos Valdyba. (Pr).

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
Z

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

5 KAMBARIU mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. Šilima ga
zu. moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. £20.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE -(vir
šus neužbaigtas), aovnaujis mūrinis, 
šilima gazu. aluminijaus langai, 2 au
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. $18 900.

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvmai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar
quette Parke. $32.000.

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

Call: Frank Zapoils1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

GA 4-8654 INlUtAMCI

HOME INSURANCE

Sate Farm fee and Casualty Company

/" 1 rt*n
SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Šveicarijoje bandom! nauji šarvai sli- 
dinėtojams. Tai lyg trumpos kelnai
tės, kurios apsaugo pradedančius sli- 
dinėtojus nuo sėdynės sutrenkimo.

z
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SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Dėl informacijų sta- 
rezervuoti prašoma 
telef. GR 6-8417 arba 
(Pr).

♦ TAURAGĖS KLUBAS ren
gia Naujų Metų sutikimą gruo
džio 31 d. 7:30 vai. vakaro Mar
quette salėje, 6908 So. Western 
Avenue, 
liukams 
skambinti 
476-4228.

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
su 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 Įdedame.

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

Skambinkit

Įkainavimas veltai, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TORI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


