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Sprendimas liečia tik federalinius rinkimus
WASHINGTONAS. — Amerikos Aukščiausias Teismas pir

madienį nusprendė, kad Kongresas pasielgė pagal konstituciją, 
leisdamas balsuoti 18 metų turintiems amerikiečiams, šis Kon
greso sprendimas tačiau liečiąs tik -federalinius rinkimus, — 
balsavimus renkant Prezidentą, Senato ir Atstovų Rūmų narius. 
Amžiaus sumažinimas negali liesti valstijų ar savivaldybių rin
kimų, jei jos to'nenori. Šis teismo sprendimas įneša visai naują 
dalyką. Neseniai Illinois gyventojai atmetė pasiūlymą, leidžiantį 
balsuoti nuo 18 metų. Panašiai pasielgė dar 10 valstijų gyven
tojai. Tik dvi leidžia balsuoti nuo 18 m., kitos keturios — nuo 
19 m., trys

/ Aukščiausio Teismo sprendi
mas sudarys rinkimuose daug 
keblumų. Reikės atskirų balsa
vimo, lapų 18 metų balsuotojams, 
renkantiems tik federalinius pa- 

- reigūnus, ir senesniems, renkan
tiems federalinius ir valstijų pa
reigūnus. Nauja tvarka gali pa- 

. reikalauti didesnių išlaidų, naujų 
mašinų ir t. t. ,

Ateinančiuose 1972 metų pre
zidento rinkimuose galės daly
vauti apie 11: milijonų naujų 
balsuotojų/ Įvairūs nuomonių 
apklausinėjimai rodo, kad jau
ni universitetų/ studentai laiko 
save daugiau liberalais, negu 
konservatoriais, šiais metais li
beralais pasisakė 36.6% studen
tų, o konservatyviais —18%.

Patebėta, kad keturiose vals- 
/ tijose, kur leidžiama balsuoti ne

sulaukus 21 m. tik vienas kęt- 
• virtadalis jauniį jjalsuotojų pa- 
Ąsinaudojo tą teise ir balsavo pra- 
į ėjusio mėnesio rinkimuose. Tos 

valstijos: Aliaska, Georgia, Ken
tucky ir Havajai šį jaunųjų ne- 

*; norą dalyvauti rinkimuose pa- 
stebėjo, nurodydamos, kad tarp 

• ' 45 ir 64 metų amžiaus bal
suotojų, rinkimuose dalyvavo

x :• 65%. ' \ .

IŠ VISO PASAULIO

ČIKAGA. — Jau paskelbti 
kandidatai į vasario 23 d. alder- 
mano rinkimus. Jų yra 176 as
menys, jų tarpe 11 moterų, vie
nas komunistų partijos narys, 
vienas katalikų kunigas. Trylik
tame warde/kandidatuoja 7 kan
didatai, jų tarpe Juozas Bace
vičius, o 19-tame . Kazimieras ; 
Oksas, kuris turi du konkuren
tus. Pagarsėjęs kovotojas prieš 
vaikų vežiojimą autobusais, kun. 
Francis Lawlor kandidatuoją 15- 
tame warde.

Bendras protesto dėl Simo Kudirkos išdavimo vaizdas Detroito vidurmiesty 1970 m. gruodžio 5.
- Nuotr. K. Sragausko

PAKRANČIŲ SARGYBA REKOMENDAVO 
TEISMĄ, VOLPE SAKO: NIEKO NEDUOS

WASHINGTONAS. — Pakrančių Sargyba baigė savo tar
dymą Simo Kudirkos išdavėjų: admirolo Ellis, kapitono Brown 
ir “Vigilant” kapitono Eustis byloje. Pakrančių Sargybos virši
ninkas, admirolas Bender, susipažinęs su tardymo duomenimis, 
rekomendavo kariškius: Ellis ir Brown teisti kariniame teisme. 
Transporto sekretorius Volpe, kurio įstaigai priklauso Pakrančių 
Sargyba, šią rekomendaciją pakeitė ir leido abiem karininkam pa
sitraukti iš tarnybos. Abu jie buvo tardymo komisijos pripažinti 
apsileidimu pareigose. Kartu Pakrančių Sargybos tardymo komi
sija pareiškė kritiką? Valstybės departamentui, kuris “nedavė pa
kankamo, laiku ir padedančio patarimo, kaip tinkamai elgtis su 
pabėgėliais”.

Reikalauja žydams

Čikagos žydai 
pritaria lietuviams
ČIKAGA. — Čikagos žydų or

ganizacijų. centras “Community 
Council of Jewish Organiza
tions”, kurio įstaiga yra 176 W. 
Adams Street, parašė laišką 
“Naujienoms”. Laiške, kurį pa
sirašė organizacijos viceprezi
dentė Anne Blitstein, sakoma: 
“Kaip žydų bendruomenės Či
kagoje narė, aš esu sukrėsta Pa- 

■ krančių Sargybos elgesiu su pa
bėgančiu lietuvių žvejui Aš sa- 

;-vo nuomonę pranešiau preziden
tui Nixonui. Čikagos lietuvių 
bendruomenė teisingai elgiasi 
protestuodama ir demonstruoda
ma Čikagos Civic Centre,

. Mes žydai, savo nelaimei, iš- 
. mokome, kaip totalitariniai re

žimai interpretuoja tylą. Savo 
kalboje 1970 lapkričio 15 d. bu
vęs JAV ambasadorius Rusijo
je, Charles Bohlen pasakė: “Pro
testai žydų Rusijoje vardu gali 
padėti, nes sovietų vadai nemėg
sta pasipriešinimo žydų ir in
teligentų tarpe. Jie nežino, kaip 
veikti toje situacijoje”.

Neseniai “Daily Telegraph” 
vedamasis Londone rašė: Bolšoi 
teatro gastrolių . atšaukimas 

‘ Amerikoje dėl žydų demonstra
te! jų baimės prieš valdžios re

miamą antisemitizmą Rusijoje 
parodo, kad protestai dėl to klau 
simo rusams yra skaudūs”.

Patyrimas, kuri turi žydų ir 
lietuvių bendruomenės, turi bū
ti išmoktas ir visos Amerikos 
bendruomenės. Sovietai laiko ty
lą silpnumu, baigia savo laišką 
p. Blitstein.

LONDONAS. — Britanijos 
valdžios dokumentų įstaiga pa- 

LOMBARD—- Elsie Moore iš skelbė 89 tomus Jungtinio? Są- 
Lombard, III., rašo “Chicago jungininkų štabo Praėjusiame 
Tribūne“ laiške, kad įdomu bū- Pasauliniame kare protokolų iki 
tų patirti kokiose aplinkybėse 1945 metų gruodžio 31 d. Britų 
yra vargšas lietuvis jūreivis, įstatymai reikalauja, kad slapti 
kuriam nebuvo suteikta politinė valdžios dokumentai 25 metus 
globa. Ar jis gyvas ar miręs, nebūtų skelbiami. Kai kurios- 
ar vis dar kankinamas? Ar tu-. štabo protokolo vietos ir dabar, 
rėš drąsos Amerikos “ponai” pa-1 saugumo sumetimais, išleistos, 
siteirauti ar net eiti taip toli ir Iš tu protokolų matosi, kad bai- 
reikalauti jo sugrąžinimo,: klau- giantis karui, britų ir amerikįe- 
sia-Elsie Moore. z ėų karo .vadai jau bijojo galimo.

.TOKIJO. - Amerika išveš.v t . i Amerikos stabo virsimnkas genis .Japonijos ir Okmawos salos r • - ,T - . .. T. •'tn aaA i • • -i • i x (George Marshall klausinėjo bn- 17,000;kareivių, iki kitų metų'/ J . . .1
vidurio. Šiuo metu Japonijoje .
yra 39,000 ir Okinawoje 80,000 
amerikiečiu.

ėų karo vadai jau bijojo galimo

■ SAIGONAS. — Amerikos ka- 
reivrų skaičius.?-. Vietname su-

tų štabo viršininką lordąiAlan- 
brobke, ar vokiečiai leistų sąjun
gininkams įžengti j Europą su
stabdyti rusų.

Lordas Allanbrooke, pasitąręs 
su Čekoslovakijos politiku Edu-

mažėjo iki 339,200, o iki gegu- anju Be;ne§U) priėjęsišvados, 
žės .-l-mos jų bus. 284,000. rusaj bu» labai -nuvarginti

BUDAPEŠTAS. — Vengrų karo ir. nesieks užimti Europos, 
fechtavimo meisteris, vienas sti- Benešo manymu, rusams ,reikė- 
priausių šio sporto atstovų pa- SU kelių metų ;atstatyti, ekono- 
saulyje, dr. Jonas Kalmar pabė- miįaj ir 
go į Austriją ir dabar yra Va
karų Vokietijoje.

MADRIDAS. — Ispanijos adm.
Louis Carrero Blanco, Franco i 
pavaduotojas, pagrasino savo' 
kalboje, kad valdžia griežtai su
tramdys visus komunistus ir są
mokslininkus.

Generolas Giapas 
grasina Amerikai 
TOKIJO. — šiaurės Vietna

mo gynybos ministeris Giap pa
sakė kalbą kariuomenės įsteigi
mo 26 metų minėjime. Jis pa
reiškė, kad Amerika neturinti 
teisės siųsti savo žvalgybos ar 
kitokiu lėktuvu virš šiaurės Viet
namo ir kad tokie skridimai bus 
‘‘mūsų liaudies nubausti”.

Generolas Giap atmetė Ame
rikos aiškinimą, kad Hanojaus 
vyriausybė sutiko su žvalgybos 
lėktuvų skraidymais. Tas- aiš
kinimas esąs Nixono valdžios fa
brikacija. “Amerikos imperia
listai užpuolė mus”, pareiškė 
Giap”, o dabar reikalauja, kad 
mes nesigintume”. “Mes turime 
teisę sunaikinti priešą, puolantį 
mūsų šalį ir mes jį sunaikinsi
me”. pagrasino generolas.

Britų štabo viršininkas pasa
kė gen. Mashallui, kad jo nuo
mone, rusai i-eikalaus dideles Len 

jkijos, mažiausiai dalies Baltijos 
Į valstybių ir privilegijų Balka
nuose.

Britų admirolas Sir Percy No
ble ragino karo vadus pulti na
cius pas Balkanus, o ne per 
Prancūziją. Tuo keliu būtų už
kirstas rusų įsibrovimas ,į Ry
tų Europą, tačiau gen. Eisen- 
howeris norėjęs pulti pietų Pran
cūzijoje.

•MASKVA. — Sovietų proku
roras Leningrado žydų teisme 
Sergejus Solojevas pareikalavo 
kaltinamiems sąmokslu lėktuvą 
pagrobti žydams sunkių baus
mių. Dviem jų reikalaujama mir
ties bausmė, o kitiems kalėjimo 
bausmės nuo 5 iki 15 metų.

Mirties. Ąrusmės. prokuroras 
reikalauja majorui Markui Dim-' 
šicui, kuris > sugalvojo planą ir 
suorganizavo kitus ir kaltinama
jam Eduardui Kuznecovui, pas 
kurį milicija radusi revolverį'. 
Iš kaltinimų paaičkėjo, kad Le
ningrado žydai planavo susėsti 
į: Leningrado-iTalino lėktuvą ‘ir, 
xjam pakilus priversti lakūnus 
skristi Į Kareliją ir vėliau į Suo
miją. Karelijoje į lėktuvą tu
rėjo įlipti dar keturi asmenys.

■ Kaltinamieji žydai nesigynė 
planavę pabėgti ir aiškino, kad 
sovietii valdžia galėjo išvengti 
šio- įvykio, išleisdama kaltina
muosius laisvai išvažiuoti, kaip 
jie pakartotinai prašė.

Prancūzijos “Le Monde” ben
dradarbis Andre Fontaine, ra
šydamas apie kietėjančią sovie
tų .valdžios - laikyseną, nurodo, 
kad paskutiniu laiku visi įvy
kiai rodo Maskvos kietėjimą. 
Tarp tų įvykių autorius nurodo 
“Lietuvos žydų teismą dėl lėk
tuvo grobimo”. Tai yra pirmas 
šaltinis, nurodęs Leningrado tei
siamuosius. esant “Lietuvos žy
dais”.

Brežnevas pritaria 
lenkų politbiurui

VARŠUVA. — Sovietų Sąjun
gos valdžia ir komunistų partija 
atsiuntė Lenkijos komunistų 
partijai laišką, kuriame palai
minamas naujas lenkų partijos 
vadas Edward Gierek, kuris esąs 
“nuoširdus Sovietų Sąjungos 
draugas”. Brežnevas, kuris pa
sirašė laišką, ‘ reiškia, viltį; kad 
Lenkija “nugalės dabartinius 
sunkumus ir sujungs visus dar
bo žmones į pirmas socializmo 
idealų eiles”.

Varšuvoje sklinda gandai, kad 
prieš Gomulkos pašalinimą, Var
šuvoje slaptai lankėsi pats Brež-

Abu minėti Pakrančių Sargy
bos karininkai gavo ir po tar
nybinį papeikimo lapą. Admiro
las Ellis tuo metu, kada Kudir
ka buvo-išduotas, sirgęs, tačiau 
jo padėjėjas Brown /‘netinka
mai ėjo pareigas, nesusgebėjo 
vykdyti viršininko atsakomy
bės”.

VATIKANAS. — Paskutinie
ji j vykiai Lenkijoje visai suma
žino, viltis, kad Popiežius galėtų 
ten vykti vizito.

RIO DE JANEIRO. — Brazi- 
lija pažadėjo teroristams paleis
ti iš kalėjimą 51 politinį kalinį 
už Šveicarijos ambasadoriaus pa
leidimą, 
rą. Kai 
bausmės 
žiuoti.

Jie bus išsiųsti į Alži- 
kurie kaliniai, kurių 
baigiasi, nenori išva-

PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS IR

VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS LINKI

pasilikti namie
BELGRADAS. — Jugoslavi

ja vilioja sugrįžti namo visam 
laikui savo užsieniuose gyve
nančius darbininkus. Jie šiuo 
metu grįžta Kalėdoms namo ir. . . . ., , v,• . .. , i nevas ar kuris kitas aukštas so-visuose sienos perėjimo punk-1 . , ■
tuose jiems dalinamos valdžios iv,et? Partllos paragunas. < 
išleistos knygelės, kuriose su-Į Varšuvos radijas paskelbė, 
rašyti darbai ir progos geros ‘. kad apie 80 nuošimčių visų uos- 
gyventi ir daug uždirbti. Jugos
lavijoje. -į • . -

Tūkstančiai jugoslavų gyve
na Austrijoje, Vakarų Vokieti
joje ir Šveicarijoje. Jie išmo
kę’ spcialybių . gerai uždirba ir 
negalvoja apie pasilikimą,. na
mie. Slovėnijoje vietinė vado- J 
yM užsienio darbininkėms siti- Varšuv6s jr gtetin0. 
lo galimybes steigti savo biznie- 
lius. Bosnijoje vienas batų fa- . . . ...
brikas prašo užsienio darbinin- 'ac^0 Pakeitimas privertė

to darbui inkų- Gdanske ir Gdy- 
nioje jau sugrįžo j darbus, tačiau 
nieko nesakoma apie pądėtį šte- 
tįne, Sopote, Slupskę. ąr -Elbla- 
ge. žiniomis iš Stetino, čia' bu
vo sudeginta komunistų parti
jos būstinė. Telefono ryšiai tarp 
Varšuvos ir Gdansko jau atsta
tyti, tačiau jų dar ‘ nėra tarp

Lenkijos komunistų partijos
y J U.K7V Miniu # r •-

ku paskolinti fabrikui pinigu—, savos pakto valstybes atidėti 
350 dol. vieniems metams. ‘ Už Pirmadienį turėjusį įvykti gyny- 
šią paskolą darbininkai galėtų ministerių suvažiavimą Su
gauti garantuotą, pastovų dar- dapeste. Vienoje -kalbama, kad 
bą ir nemažas algas, o-fabrikas ( dabartinis lenkų premjeras Cy- 
už paskolintus pinigus įsigytų 
naujas mašinas.

• rankiewicz politbiure vadovau
ja liberaliniam komunistų spar
nui, o buvęs vidaus reikalų mi-

Jugoslavija negali darbinin- nisteris Moczar yra kietosios Pi
kams mokėti tokių algų, kaip nijos galininkų vadas. Naujas 
užsienio valstybės, todėl darbi- pirmasis partijos sekretorius 
ninkams siūlomos kitos lengva- Gierek turėsiąs balansuoti tarp 
tos: nauji namai, žemės plotai,,įu dvieju linijų.

Transporto departamentas 
pranešė, kad Ellis ir Brown pa
reigas baigs sausio 31 d. Kores
pondentams klausiant, kokias 
pensijas karininkai gaus; trans
porto departamento pareigūnas 
atsakė nežinąs.

Sekretorius Volpe sutiko su 
admirolo Benderio rekomenda
cija, kad kapitonas Eustis būtų 
perkeltas į kitas pareigas su tar
nybinio papeikimo raštu. Volpe 
pareiškė, kad, jo nuomone, kari
nis teismas dabar nieko neatsiek
tų, Klaidos Pakrančių Sargybo- 
je^buvo pataisytos, daugiau to
kių Įvykių- nebus, abu karinin
kai mato savo klaidą ir jau bu
vo iš įvairių-šio krašto šaltinių 
gerokai nubausti. Admirolas 
Ellis yra 56 metų, .o kapitonas 
Brown — .50 m. Jų ankstyvą 
pensiją irgi galima laikyti baus
me.

Atstovų Rūmų pakomitečio 
pirm.. Wayne Hays kritikavo 
transporto sekretorių Volpe, kad 
jis leidžia karininkams išeiti 
.pensijon be’ teismo, i Jis žada 
kviesti juos į komiteto apklau
sinėjimas' pažiūrėti1 “kas juos 
verčia taip galvoti, kaip jie gal
vojo”. Atstovas Hays pareiškė^ 
kad kapitonas Eūstis buvo pa
darytas atpirkimo ožiu. Jo kar
jera yra sugadinta, o kitu du iš
eina pensijon, priekaištavo Hays*

Priminė išduota
atleidimai nuo mokesčių.

WASHINGTONAS. — Ameri
kos cigarečių vartotojai kiek
vienas surūkė šiais metais vi
dutiniškai po 4,030 cigarečių, kas 
yra vienam žmogui daugiau, ne
gu pernai. Tai didžiausias kie
kis per ketveris metus.

ROMA. — Italijos elektrinių 
darbininkai streikuoja ir ita
lams gali tekti Kalėdas švęsti be 
elektros.

Stebėtojai galvoja, kad lenkų 
valdžioje bus daugiau pakeiti
mų. Manoma, kad premjero vie
ta bus atiduota kitam, o Cyran- 
kiewicz taps prezidentu Spy- 
chalskio vietoje. . 1

Iš Paryžiaus Milt Freuden
heim, “Daly News” koresponden
tas, praneša, jog ten galvojama, 
kad vokiečių- lenkų santykiai bus 
paliesti Gomulkos pašalinimo. 
Dabartinis partijos sekretorius 

.Gierek buvo nekartą pasisakęs 
prieš vokiečių išleidimą iš Len
kijos dėl ekonominių sumetimų.

SANTIAGO. — Čilės prezi-

. LINKSMŲ KALĖDŲ ■ ŠVENČIŲ . S
nacionalizavima. Kairiųjų spau- 

NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS, BIZNIERIAMS, da jau seniai reikalauja nusa- 
vinti užsienio kapitalą vario pra
monėje. ‘ Daugiausia nukentės 
amerikiečiai.

PHNOM PENHAS. — Kam
bodžoje komunistai puola ne
baigtą statyti upės užtvanką, 
kuri Kambodijąi kainavo 20 mi
lijonų dol.

ČIKAGA. — “Chicago Tri
bune” vakar išspausdind skaity
tojo John Switalski laišką, ku
riame jis sako, kad lietuvio pa
bėgėlio atidavimas primena jam 
panašų negražų įvykį Amerikos 
civilinio karo metu. Po 1883 me
tų Lenkijos sukilimo ir jo numal
šinimo Rusijos caras pasiuntė 
į Ameriką savo laivyną geros 
valios vizito. Amerikos uostuo
se iš tų rusų laivų pabėgo 85 jū
reiviai ir įsirašė savanoriais į 
Amerikos armiją.

Vienas tų jūreivių neslėpė, 
kad jis yra lenkas. Rusija pa
reikalavo jį sugrąžinti. Tuome
tinis karo sekretorius Stanton 
lenką surado jau fronte, Virgini
joje ir atidavė jį rusams. Jis bu
vo teisiamas karo lauko teisme 
ir New Yorko uoste pakartas 
nuo rusų

Laiško 
nežiūrint 
opinijos
Lincolnas nepašalino Stantono 
iš jo vietos.

laivo stiebo.
autorius prideda, kad 
spaudos ir viešosios 
protestų, prezidentas



LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St, Chicago, Hl. 60629

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname Seserijos va
doves, seses, tėvelius ir visus talkininkus bei rėmėjus. Linkime j 
Jums sėkmingų ir laimingų metų asmeniniame gyvenime. Sese- j 
rijos vadovėms ir sesėms linkime darbingų ir skautiškais darbais i 
gausingų metų!

Budime!VU-JI METAI’ NR. 44 (304)

Tik vyresniosioms skautėms:

s. Lilė MilukieSė,
Vyriausia Skauthnnkė

... .. ' ir
Liet. Skaučių Seserijos Vadi ja

* ‘ v ** -■ • i ■’ ‘ *♦ t ♦. $ , į, k * . - — r f f' * ’ i .<

Projektai atsiunčiami ligi kovo 15
Vyresniosioms skautėms pageidaujant, yra skelbiamas vyr. 

skaučių ženkliuko projekto konkursas. Konkurso laimėtojos pre
mija — apmokėta kelionė j Europos skautų stovyklą, įvykstan
čią 1971 metų vasarą Vokietijoje.

ženkliuko-projektai-riunčiamlūki+1971 metų kovo 15 d. ps. 
A. ^ačkąįŲpnei, Liet. Skąučių Seserijos Vyr. Skaučių Skyriaus I 
vedėjai. Su projektu atsiunčiamas ir ženkliuko paaiškinimas: 
ką raiškia pasirinktos spalvos, simboliai ir ženkliuko pavidalas.

^Konkurse gali/dalyvauti t jk grąžinusios? kartotekos lapus 
vyr.| skautės ir vyf;. skautė^ kandidates.; Kartotekos lapų grą-. 
žiniitio data — sausio. 15 d. _ .

įVyr. "skaučių skyriaus vedėja kviečia sėses gausiži šiame 
konkurse dalyvauti:

Į
; ../i .<■ Kai j si,

‘ainio - <Liet/ Skaučių Seserijos 
Vyresniųjų Skaučių Skyrius

t. tt-ri« ji *

Žemaites d-ves sesės 
mielai mini buvusius*

žemaitė buvo lietuviai'lit^fe 
tūros klasikė, kuri <ymzdav$; 
žmones su užuojauta, gaivia 
diesfšiluma ir psichologiniu tik
rumai. Vardas atitinka šią drau
govė, kuri sąžiningai dirba ir

ne nip, m usf ,,|ein^|ės- /parengę 
gos bus”.į-

žeinaitės'draugovė — vįeną. 
iš didžiausių draugovių 'ČAfi> - 
cagos Aušros’ -Vartų 4untetTr
D-jvę sudaro 35 skąuįės įr+kan- 

didajės. Kūrimosi " laiku,’’*195^ 
m. ižigsėjo mėn. 27 d., draugo
vei vadovavo sesė Regina Ku- 
čientį. Tuo metu draugovėje bu
vo keturios* skiltys. Sueigos vyk
davo} Brighton Parke, vėliau, 
perskėlė Į Jaunimo Centrą. Tais 
pačiais metais draugovė įsigi
jo vėliavą, ir Aušros Vartų tun
to dęšimtmecio minėjimo progą, 
L. S| Seserijos dvasios, vadovas^ 
kunigas Stasys ‘ Yla. , velia-' 
vą pašventino. Priklkušaričioš 
šiai praugovei skautės vykdavo 
Į iškylas Lemonte ir prie Maple 
ežerą; kartais dalyvaudavo lie- 
tuvii| radijo programoje.

Džiaugsmingi) šv. Kalėdų, sėkmingų ir skautiškai darbingų 
11971-jų metų linki

Vidurio Rajono Vadija

Pirmasis planas įvykdytas: ■ 
nustatyta Kaziuko mugės data. 
Tradicinė skautų-čių Kaziuko 
mugė Chicagoje įvyks kovo 9 d., 
Jaunimo Centre. Atidarymo 
apeigoms vadovaus Nerijos vie
tininkijos jūrų skautės. Rankų 
darbai dar neprasidėjo, bet va
dovai ir vadovės su tėveliais ir 
meistrais — instruktoriais yra 
pramatę netrukus atidaryti lais
valaikio dirbtuvėles Kaziuko 
mugės eksponatams.

. Po visų pratybų ateis gra
ži vasara ir stovykla Rako miš
ke. Ateinančios vasaros Chica
gos skautų-čių stovykla įvyks lie
pos 11-25 dienomis. Tėvai la
bai prašomi pasižymėti šią datą 
šeimos Įvykių kalendoriuje, pla
nuojant atostogas, išvykas ar 
naminius darbus.

žvaigždžių vakaras Omą- 
hoje. Omahos vyr. skaučių Ša
trijos Raganos būrelis lapkričio 
14 d. suruošė šaunų žvaigždžių 
vakarą, į kurį atsilankė nema
žai svečių.

Programą išpildė viena Živi
lės draugovės skiltis, padainuo
dama dainelę, kuriai gitara pri
tarė Rūta Radžiūnaitė. Buvo 
suvaidinti du vaidinimėliai, su
kurti pačių skaučių; jie labai vi
siems patiko. Vyr. skautės pa

šoko Bačkų Valsą ir padainavo..
Po programos ps. Irena Li

leikienė pakvietė įsijungti ir sve
čius, bendrai dainuojant “Mie
li draugai”. Dainai pianinu pri
tarė vyr. skautė si. Danguolė 
Antanėlytė.

Programos pranešėja buvo 
vyr. skautė sli Violeta Kazlaus
kaitė, o viso žvaigždžių vakaro 
vadovė — ps. Irena Lileikienė.' 
Prie šio vakaro pasisekimo tal
kino ir broliai vyčiai.

Jaukiai išpuoštoje salėje prie 
geros muzikos svečiai vaišinosi 
skaniais skaūčių-rėmėjų suat> 
kotais kepsniais ir linksminosi.

Filisterių skautų knygų 
leidimo fondo sumanymai. Filis
terių skautų centro valdyba vyk
do originalų knygų leidimo fon
do planą, kuris rado reikiamą 
pritarimą, penkiolikai filisterių 
pasirašius pasižadėjimus aukoti 
po'100 dol.

Pagrindą sudaro FSS-ASS rė
muose esanti organizacija su 
daugeliu pajėgių narių tarnauti 
išeivių lituanistiniams reikalams. 
Bus rūpinamasi rasti lėšų ir ad
ministruoti trijų rūšių litera
tūros leidimą: a) originalią gro
žinę kūrybą; b) literatūrą pa
augliams pigia vienkartinio nau
dojimo forma (“pocket books”) 
ir cc) mokslinius-publieistinius

velkius. Veikalų atrinka bus 
vykdoma su LB švietimo Tary
ba.'

Nors knygų leidybos fohdas 
dirbs ASS priežiūroje, jo rėmė
jais gali tapti visi. Fondo pa
stangos nesiribos akademikų- 
skaitytojiį gretomis, bet bus 
kreipiamos visų lietuvių naudai.

Jau spausdinama knyga 
“Kovos dėl Lietuvos nepriklau
somybės”. Autorius — K. Ali
šauskas. Redagavo Pr. Čepėnas. 
Spausdina dr. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje.

Knyga apima laikotarpį nuo 
1917 m. iki 1920 m. pradžios. 
Pagrindą sudaro lietuvių kovos 
su bolševikais ir bermontinin
kais. Bus atspausdinta 1971 m. 
kovo-balandžio mėn.

Iki šiam laikui istorijos apie 
kovas dėl Lietuvos nepriklauso
mybės mes neturėjome, tad ši 
knyga bus vienintelis liudinin
kas apie mūsų kovas dėl lais
vės. Joje bus santrauka anglų 
kalba.

Veikalui išleisti reikalingos lė
šos. šį aplinkybė verčia kreip
tis į lietuviškąją visuomenę ir 
organizacijas, prašant paramos. 
Autorius karys veteranas K^ 
Ališauskas kviečia Į talką būti 
knygos mecenatais, rėmėjais ar 
prenumeratoriais,/ Iš. anksto už- 
sisakiusiėms ir pinigus sumokė

mugėję, • gražiai •Įręngdama vai
ku kambarį. Draugovės dalis 
įu^-sa^o-3^SV&nig^:aplankė “ — - — ~- —--—ft-* • ft •

susipažindamos su“Draugą”

(Indianoj e) iškylai. 
Viį&š įsųėigos buvo pradedamos 
fc^mąliąi^u žvakės uždegimu ir 
^įfitižk^-fdienos mintimi, ku- 
jrięš pagrindu, norėta'praleisti sa-

vadovybę perėmė sesė 
*Dahuže1""'Cierštikienė, buvusi 
draugininkės pavaduotoja. Kiek
viena savaitė buvo paskirta tam 
tikram tikslui: pvz.,- vieną su- 
?riiąVPi'ąl®sdąvome. >da^Įų- mo- 

ir 
skilties" sueigai, kitą'patyrimam 
įsigyti?, .ketvirtą — draugovės 
'speigai ir t.- tj- Įvyko kaukių'ba- 
lįu^ -ar. rimta Kalėdinė : progra
mą; kartu ’ su penkių skilčių 

‘vaizdingais f pasirodymais. Taip 
pat buvo renkami geriausieji pa
čių skaučių, padaryti kalėdiniai 
ornamentai, išdalintos Įvairios 
dovanos. Draugovės dalis su di
deliu -entuziazmir atliko pasiro- 
kįhrih L\Iąšt^mo Dienos sueigo
je; pavaizduodama vienybę ir 
taiką tarp tautui; Teko ir pla- 
ifiAgai : paširuoŠti' Tautinei ’ sto- 
'Vyk-rair J ’ ’ -
iii/ ’ žC*1 ■ ’• 1 ž/..1969 ‘nu ’ buvusi draugovės* 

sesė Loreta- Ple- 
- "pyte?‘ peirėm ė d-vės pareigas 

ir'iki šios dienos’vadovauja' 
^pasiryžimu; • patenkinti 

jaunimą.

joms padėkojant už kooperavi
rifą iri gerą skautišką pavyzdį. 
Skautės buvo paskirtos į naujos 
skiltis pagal laipsnius ir patyri
mus. Kiekviena skiltis dirbo 
vieningai, tarp' savęs rinkdamos 
autentiškus ' skilties vardus ir 
dainas; SI; Rūta Mikriaitytė pa
skirta nauja adjutante, o si. No
rai ■ Sugintąiteį įteikta draugo
vės knyga ateinančiųjų metų 
įvykiams ir prisiminimams Įra
šyki. Psl. Irena Paronytei, nau
jai fotografei, Įteiktas foto al
bumas: Toliau buvo paskirtos: 
laužaVedė, sporto'vedėja, naujos 
skiltinirikėš' ir sudaryta draugo
vės i laikraščio redakcija.

Greit laikas prabėgo ir net ne- 
pajutom, kai rikiuotėje sudai-

su-navom savo’draugovės dainą 
eigos baigmei: •' •

Per pasaulį margą 
. Žengiame* smagiai1,-.
, Ir, pamiršę vargą, 

v! šypsomės linksmdi: 
'. Tra lia lia*...

Kur laukuos žiedai
Supasi lengvai, 
Ten širdis jauna 
Plaka su gamta.

si. Nora Sugintaitė

kėm^-pSrSaiiler satien'ėfrrSe-šalžd" originaliai pa
šei Dbmijonaitienei — jų parei
gas perėmė ps. Regina Smolins- 
kiene, kuri vadovavo dvejus me
tus. I Kadangi buvusios skautės 
išėjo? į vyresniųjų skaučių. gy-; 
venfm'ą; darbas buvo pradėtas 
su naujomis skautėmis. Ųrati-5 
govėįf skaičius didėjo, ir'^'bpvė 
įvykdytas konkursas vešiai-: ;---- 7- . ;
prapįėsti. Taškai buvo gau^^, tiftp jų Įdomiausių Į
mi u^ patyrimo laipsnio ir sĮSė4; 
cialypių Įsigijimą, dalyvavimą; 
sueigose, tvarkingumą, už me^ 
ninitis pasirodymus tunto ar 
draugovės laužuose, rankdar
bius,; iliustracijas ir lietuviškai 
parašytus straipsnius. Stebė
damas iškilmingą draugovės Su
eigą,; dalyvavo ir keletas ameri
kiečiu skaučių’ Mąstymo- Drenos 
progp. I 

(Vadovėm keičiasi, bet 
gera nuotaika nesikeičia

Vienerius metus sėkmingai 
vadovavusi, pasitraukė sesė Vi
da Meilųvienė. Toliau su links
ma huota^fe frražiom pastan
gom! vadovavo* sesė Eleonora 
Šalčtūnienė. Tuo laiku draugo
vei priklausė 22 skautės ir 11 
kandidačių, kurios buvo pa
ruošos įžodžiu. Bi$o Suruošta į eiti skaučių programą. Taip pat, 
Kalėdinė eglutė, Motinos dienos s stovykloje pasižymėjusios buvo

puoštoje ir smagioje kavinėje 
Kaziuko mugėje. Pavasarį bu- 

^čo’ pailelbtas dainų konkursas, 
'kurį laimėjo “Liepsnos” skiltis, 
išrandamos 170 jomis žinomų 
d^htū.**v ■; S 
y, ‘N V$ 
^-.šiutĮhętųčhaujos rudens suei- 

■ įgos prasidėjo skirtingai — su 

:|;bųdatnąs*iškyla Į “Swallow Cliff I 
; /Woods’***•’šSU Lituanieos tunto 
Ėėr^uno draugovė, “žemaitės” 
gausiai dalyvavo ir skiltininkų- 
kių suvažiavime, kur teko ben
dradarbiauti ir įsigyti naudin
gų skautiškų žinių. Be to, Bučo 
sode,, skautiškų žaidimų šventė- 
je, gerai nusiteikusios žemai- 
tėš ’ draugovės sesės, pasiryžu-| 
sios, laimėjo pirmųjų vietų pre- j 

■mijas'.
Po vienos sueigos Marquette 

Parke, lapkričio 1 d. buvo pra
vesta pirmoji neformali draugo
vės sueiga Jaunimo Centre. Įvai
rūs stovykliniai ir Dainavos su- 
važi^vfrno įspūdžiai buvo išreikš
ti ‘ir svarstomos idėjos, kaip pa
gerinti ateities planus.

AntraąjąJ savaitę jau kiekvie- j
na skautė savarankiškai pradėjo

miniįimas, o šv. Kazimiero pro- s pasveikintos, Stovyldinės skfl- j 
ga draugovė dalyvavo Kaziuko j tinūikės nuo pareigų atleistos,

VEIDAI

-į- Ruošiamasi jungtinei šven
tei dviems įvykiams paminėti. 
Liet. Skautų S-gos Vidurio Ra
jono vadovybė ruošia Chicagos 
skautams ir skautėms bendrą 
Vasario 16-tos ir šv. Kazimiero 
minėjimą, kuris įvyks vasario 28 
d. Tėvų Jėzuitų koplyčioje,;; Jau
nimo Centre. Dėl patalpos ribo
tumo, šventėje dalyvaus po 
dvi draugoves iš kiekvieno 
Chicagos tunto: Lituanieos, Auš
ros Vartų, Kernavės ir Nerijos 
vietininkijos'.

Nauja staigmena skautiš
kame sąjūdyje -T meninės var
žybos. Balandžio 17 d. Chica- 
goje įvyks visų Vidurio Rajo
no skautiškųjų vienetų meninių 
pasirodymų varžybos. Laimė
tojams bus teikiamos premijos. 
Artimoje ateityje bus paskelb
tos smulkesnės informacijos. 
Šiose varžybose dalyvaus De
troito, Chicagos, Clevelando ir 
Omahos miestai, kurie jau anks
tyvą rudenį buvo painformuoti 
rajono vadi jos bendraraščiais.

VIEKAS Iš NAUJŲJŲ SKAUTININKŲ — 
ps. SIGITAS MIKNAITIS,

paaukštintas lapkričio 1 d; LSS Pirmuos nutarimu, praėjusios 
vasaros "Nemuno" stovyklos viršininkas Rako miške.

i

f

MALOhTŪS CLEVELANDO“ VASAROS ATSIMINIMAI;

kada per 200 skautu-čųj ir tėveli^ iškylavo Metropolitan parked 
Nuotraukoje V..Nasvytyte ir N. Mainelytė vaidina prie laužo.

V. Bacevičiaus nūotr?

jusiems kainuos $12. Veikalo 
mecenatus Bik Įmokėjusieji ne
mažiau- $200. Veikalo rėmėjais 
Bus ^mokėjusieji nemažiau $25. 
Mecenatų ir rėmėjų sąrašai bus" 

''paskeR)|i knygos pabaigoje.
■ /'Čekius ar perlaidas siųsti: K. 
Ališauskas; 7312 Sb. Washte
naw Ave., Chicago, BL 60629, 
arba M. Rėklaitis,-6643 So. Ma
plewood Avį Chicago III. 60629.

^NAUJIENAS’ SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ

■ KAI,' BfeNBĖRtAl, PROFESIO 
JNĄUAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO’ KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA; TEISINGIAUSIAS 

a f ŽINIAS'IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

•<•••- ' /: • i • i ; t» ^-. ‘ : * * f'ifj _ / Jo! ; ,U../rLz’"
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K M. AUGUST'  .......... ............4^. Iždininkas

DIREKTORIAI:
K. M.-AUGUST WILLIAM V. MANKUS^ "1 ■
JOHN E. HARTNETT BETTY J. S ANN -
NORBERT JANKOWITZ LILLIAN A. TOTH
PAUL J. RIDIKAS ARTHUR & TUMOSA
OLGA RYPKUŠ '

• - * -.4*

UNIVERSAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION

1800 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL 60608 ■
1 telefonas: 421-3070
<
•r »f_ _______________ -

2 - NAUJIENOS, CHICAGO », ILL. - WEDNES., DECEMBER 23, 1970



I

i I I.'T 4 O

I

i 
i

t 

"• 
■f/- 
i 
?

V

Lyja. Bet namai jau čia pat. 
Senyvas vokietis jam pasto

ja kelią.
— šitaip mieste negalima 

vaikščioti. — Jis pasako, žiūrė
damas į jo nougą krūtinę.

— Man viską pavogė.
—4 Tai neturėtų atsitikti.
— Taip, bet vistiek atsitiko. 

Mano rūbus pavogė parko pliaže.
— Pavogė ar nepavogė, vis

tiek negalima šitaip vaikščioti. 
Kur gyveni ?

— čia pat. — Ir nurodė ran
ka. .. .

— Kas pavogė?
— Nežinau... Man ir nesvar

bu.
Lietus dabar pradeda kristi su 

ledais. Jis žaidžia, ir šokinėja 
mažom žvakelėm ant asfalto. Se- 

z nukas, didesnę logiką ir darnu
mą matydamas tarp jo ir lie
taus, kaip tarp savęs ir savo 
sušlapusių rūbų, pasitraukia į 
šalį, murmėdamas kažką pano
sėj.

Įšokęs į namų koridorių, jis 
bėgte užkopia į trečią aukštą. 
Girdi atsidarant vienas duris, 
nustebimo balsus ir Įietaus ūži
mą.

Savo kambary, šluostydamas 
šlapius plaukus, jis. stebi sunkiai 
krentančius lietaus lašus barbe-

nant į lanko stiklus. Iš kito kam
bario ateina pianino garsai. Pra
deda griauti.

Jis ramiau atsidūsta. Staiga 
muzika nutyla. Žingsniai prieš
kambary. Frau Bohlen kažką 
įsileidžia į vidų. Jis girdi balsus. 
Po to kažkas pasibeldžia į jo du
ris.

Jis nusijuokia ir, žengda
mas prie durų, rengiasi atrasti 
pasiteisinimo žodžius.

Bet ką? Ir visa diena, kaip 
žaibas, jam švisteli akyse...

Vandųi buvo vėsokas ir, kai 
debesio kraštelis užsidegė gais
ru ir saulė jam parodė savo pil
ną karštą veidą, jis apako va
landėlei: kur bežiūrėtų, maži 
taškeliai, kaip sniegas dengė vi
są upės paviršių...

Jis išlipo į krantą ir, berda
mas lašus ant degančio smėlio, 
nustriksėjo, kaip žiogas, prie sa
vo rūbų.

Iš po krūmų kyšojo jo rankš
luostis, bet jo antklodė, marški
niai, rūbai ir batai dingo... Dar 
saulės apakintas jis patikrino 
porą gretimų krūmų. Lyg pro 
rūkus jis matė kažkieno besi
šypsantį veidą ir girdėjo žodžius

to skausmą krūtinėj — vieną

Ui*

SIMO KRAUJO PUTA
Virpa pakrantėj lapkričio naktį 
Mayflower balzganos vėlės: 
šauksmas iš laivo — didis, bekraštis 
Iš kapinyno prikėlė.

— Kelia vaizbūnai kruviną puotą, — 
Krūpčioja vėlės, — pražuvę! 
laisvės maldaujantį žmogų parduoda 
Mūsų vaikaičiai už žuvį!...
Plaukia Atlante glostoma vėjo 
Simono kraujo puta, . *
šaukia pasaulį — tylintį, kietą:
— Laisvės! Jau kraujo gana!

S. M. Nomeda

Cadiz, Ohio miesto centre yra telefono būde ė, pas^aty.'a iš dviejy tony akmens, angliy.

tai jūreiviai pabėgo iš rusų lai
vo ir įstojo į Unijos Armiją.

Vienas tų pabėgėlių nematė 
reikalo slėpti savo lenkiškos 
pilietybės. Rusams pareikala
vus jį išduoti, karo sekretorius 
Stanton liepė šį lenką pašaukti 
iš fronto linijos Virginijoje ir 
jį sugrąžino rusams. Jis buvo 
teisiamas karo teisino ir pakarjlintas iš pareigų...

tas ant rusti karo laivo skersi
nio stiebo New Yorko uoste.

Su apgailestavimu reikia 
pridurti, kad nepaisant dide
lio spaudos ir visuomenės pa
sibaisėjimo ir protestų visoje 
šiaurėje, prezidentas Linkol- 
nas atsisakė įvykdyti reikala
vimą, kad Stanton būtų pasais tų, kurie tęsiasi ir tęsiasi — 

. ir kai jis galu gale atsigriebė, 
jo mintys buvo dar bespalvės.

Jis klajojo ratu, bet nieko ne
matė ir rūbų nerado. Laikas 
bėgo. Debesys užgulė saulę ir 
parke atsirado daugiau šešėlių.

Jis kartais galvojo — jo marš
kiniai nudėvėti, bet gaila -sun
kios antklodės ir naujo vasari- 

. Kartu dingo ir 
jo piniginė, apie penkiasdešimt 
markių ir maisto kortelės. Din
go pieštukas, nosinė ir adresų 
knygutė su poezijos juodraščiais.

Jis atsigulė ant vėsios žolės ir 
stebėjo parką apleidžiančius 
žmones. Lengvas vėjelis vėsi
no krūtinę ir jis kiek apsirami
no. Oras atšalo, sutemo ir jis 

■ apsisprendė grįžti namo. Dar 
kartą, apsidairęs, apžiūrėjo krū
mus, patempė trusikus -ir paju
dėjo į miesto pusę.
* Jo‘ narnai nepertoliausiai nuo 
parko krašto. Frau Bohlen gal 
ruošia vakarienę? Jos sesuo gal 
skambina pianinu? Nepastebės.

Išėjęs iš parko, jis perėjo į ki
tą gatvės' pusę. Asfaltas lipo 
prie jo basų kojų, pažadindamas 
•jį naujon realybėn. Jis pajuto 
lipnumą ir savo jautrių padų eg- 
žištėhėųąū Kažkas štfstdjo 'ir at
sigrįžęs palydėjo jį akimis.

Pro šalį pralėkė dviratininkas, 
mesdamas vėjo bangą ant jo 
vėsaus kūno.

Pradėjo lyti. Dideli lašai, kaip 
šalti pinigai, byrėjo ant jo vei
do, nuogos krūtinės ir kojų ir 
jis vėl pasijuto šaltos upės gi-

Simo Komitetas Bloomingtone

, piliečių grupė 
Specialų komite- 
“The Simas Com

Indiana, 47401, 
’ra Jungtinėms

‘Viele banke”. Tada Jis pajų- j kostiumo.

tikslu paleisti apy- 
visą kraštą “Simo

yra “palaikyti gy
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Tautinės,v demokratinės^minties■ laikraščio, 
leidėjai, Redakcija ir Administracija

S'

1649 N. Broadway, Melrose Park, Ill. 60160 
Tel.: FI 4-9033

Chicagos lenkų Dziennik 
Zwiaskowy korespondencijo
je iš Bloomington. Ind., rašo:

Jokiai politinei grupei ne
priklausančių 
suorganizavo 
tą, pavadintą 
mittee”, 103 
Bloomington, 
kurio tikslas
Valstybėms ir pasauliui pri
minti tragišką įvyki su lietuviu 
Simu Kudirka, kurs pabėgęs i 
laisvę buvo iš Amerikos laivo 
vėl išduotas sovietams i rankas. 
Komitetas susidaro iš studentu 
ir kitų Bloonųngtono piliečių. 
Komitetas imsis bendradar
biauti su visomis organizacijo
mis krašte 
varton po 
Peticiją”.

Reikalas
vą” tragiškąjį Simo reikalą ir 
stengtis Simui pagelbėti gali
mybių ribose, o mažų mažiau
siai, kad tokie tragiški įvykiai 
Jungtinių Valstybių teritorijo
je nebepasikartotų. Toliau rei
kalas eina, kad būtų pravestas 
nuodugnus ištyrimas, dėl ko 
Simas taip skubiai buvo iš

luinoj, purkšdamas ir šokinė
damas, kaip vaikas, ant asfaltuo
to,’slidaus upės dugno...

* <■

Jis praveria duris. 
Vestibiulyje stovi jo draugai.

Amerikos laivo išduotas i sbvie 
tų rankas.

Politinė padėtis pasaulyje, 
deja, yra tokia, kad žmonės 
dėl tautinių, religinių ir politi
nių priežasčių turi ieškotis prie 
glaudus kituose kraštuose ir ta 
prasme reikia veikti, kad prie 
glauda tiems žmonėms būtų su 
teikia. -

Platindamas “Simo Peticiją” 
ir nuolat diskutuodamas tą tra
gišką reikalą Simo Komitetas 
pagelbės sukurti labiau forma 
lią organizaciją, kuri pasis
tengtų pravesti tarptautinę 
teisę politiniams pabėgėliams, 
apsaugoti. , /

Visais tokiais klausimais pa
klausimus galima siųsti Simo 
Komitetui aukščiau nurodytu 
adresu.

Panašus pabėgėlio 
likimas 1863 metais

John Switalski Chicago Tri
bune gruodžio 22 d. nr. rašo:

Sukrečiantis lietuvio pabė
gėlio ir Jungtinių Valstybių Pa
kraščių Sargybos įvykis prime 
la panašų negarbingą inciden
tą Amerikos Civilinio karo me 
tu. ; ;

Nepalanki Vakanj reakcija 
dėl lenkų (ir lietuvių. Vert.).

1863 nr. sausio mėnesio suki
limo paskatino Rusiją pasiųsti 
geros valios misijon savo karo 
laivyną į Jungtines Valstybes. 
Esant Amerikos uoste 85 rekru

Frau Bohlen veido išraiška dirb
tinai santūri.

— Atrodai išsigandęs ir šla
pias, kaip viščiukas... — Jis gir- j 
di balsą ir kvatojimą.

— Prašau į vidų. — Jis sako 
ir juos įsileidžia. — Nepatikėsit, 
šiandien pliaže man pavogė kos
tiumą... — Jis pradeda ir su ma
lonumu stebi draugų veidus, kai 
jo nuotykiai braižo veiksmo ei
gą jų veiduose.

Kai jis užbaigia: ,
— Nesirūpink. Karo metas.

— Įsiterpia vienas.
— Padėkok lietui ir gal... die

vui Perkūnui. Aš prisimenu, 
vienas visą dieną skambino te
lefonu namo... Bet rūbų nedrį
so per miestą eiti. — čia visi 
staiga įsiterpia su fantastiškais 
nuotykiais apie drabužių vogimą, 
bet jo mintys sukasi tik apie jo 
nelaimę ir tik kalbas fragmen
tai pasiekia jo ausis:

“ ... saloj gyveno tris dienas, 
kaip Robinzonas...”

“ ... Mirė persišaldęs ...”
... Kaune, žiemą buvo šalta, 

kad net...”
“ ... su taksiuku, ar ligoninės 

greitąja, neatsimenu...”

Draugų balsai maišėsi. Jis, 
lyg sapne, dabar regėjo labai 
užsiėmusį urvinį žmogų... Jis 
lupo odą. Sumedžiotas priešis
torinis gyvulys nejudėjo ir pa
klusniai leidosi urvinio žmo
gaus peiliui slankioti po jo skū
rą...

Ištrauka iš V. Nabokovo
romano 
ką kiek 
vino P.

šiomis dienomis išėjo iš spaudos kun. M. VALATKOS 
parašyta knyga

kurioje autorius nagrinėja gyvus mūsų išeivijos ir pavergtos 
Lietuvos klausimus, 408 puslapiai, kaina $5.00.

Knygą gausite pasiuntę pinigus šiuo adresu:

Kun. M. VALATKA

1743 N. Sumer Ave., Scrantoii, Pa. 18508
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“Dovana”. Ištrau- 
pakeitė ir sulietu- 
L.
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bet prokurorui Rudenkai parei
kalavus, vėl buvo suimta ir grą
žinta Į darbo stovyklą. Suimtoji 
kalta neprisipažino.

Šie ir kki paaiasus sovietinių 
teismų sprendimai įrodo, kad 
Sovietų Sąjungoje nėra taip ra
mu ir nėra ten visi taip paten
kinti, kaip bolševikų spauda ra
šo ir įtikinėja. - I*. B-

bran.
i ir

1

VIŲ ŠIŲ mery gruoaxio Uieną ucmonsrravo LOS, ... ...
Jie protestavo prieš jurininko Simo Kudirkos ati- tlJOS, mokslo

turinys, kuris šiuo metu plin- 
tijoš pogrindyje, čia jis 
as laisvai išverstas.
ūs darbinyokai, ūkinin- 
inteligentai! Mauzolėjo 
yje pasirodė Stalino še-

s. Budelis, tiek daug kančių 
atnešęs sovietinei liaudžiai, vėl 
ant papstato. Ant jo sąžinės guli 
milijonai nekaltai nuteistų į Si
biro stovyklas. Ant jo sąžinės ka
ro viršinininkų, komunistinio in
ternacionalo veikėjų, inteligen- 

s jau-vyrų,
nimo kraujas

Sušukim:
Nes J. V. Stalinas

šalin stalini 
linas grubiai pazei-
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į ’Linksmų švenčių linkime
Linkime skaitytojams, bendradarbiams, rėmėjams ir 

^visiems geros valios lietuviams linksmų Žiemos švenčių ir 
ar laimingų Naujųjų Metų. Dėkojame už atsiųstus sveiki- 
-nimus, ,nuoširdžius linkėjimus ir dovanas. Laisvesnes 
švenčių valandas panaudosime gautus linkėjimus perskai- 
ttyti ir padėkas parašyti., šiandien Kalėdos ir Nauji Metai 
^yra dvi skirtingos šventės, bet mūsų eros pradžioje buvo 
^švenčiama viena šventė. Tiktai laikui bėgant matemati- 
'kąLpraiKokd" skaičiuoti,' o astrononjai tuos apskaičiavi- 

: mus atidžiau taikyti. Kalėdos buvo naujų metų pirmoji 
diena': Mėnesiaitada buvo po 30 dienų, o metų gale ar 
viduryje tekdavo dar .pridėti, po kelias dienas. Atrodo, 

. kad gruodžio 25 dieną pradėjo švęsti graikai. Istorikai
■ tvirtina, kad pirmiausia Kalėdos buvo švenčiamos mažo- 
|je Egina šalbje-- V vėliau jas šventė visa Graikija. Bra
ndžioje šventė buvo ruošiama- graikų dievo Poseidono gar- 
fbei, o vėliau ji buvo ruošiama dievui Dionisijui. Tai buvo 
; ne tik Naujų- Metų, bet ir gyvenimo džiaugsmo šventė. 
.Rudens derlius Jau. būdavo nuvalytas, javai, daržovės, 
^Tyges--H--¥^^ogės-surmktos ir - išdžiovintos ir naujas vy- 

: .nassusifęrmentąyęs, jGpiodžio.ž^-oji buvo metas džiaugs
mo šventei,

it i . i r:- ./?

Istorikai taip-pati tvirtina, . kad krikščionys pirmą 
Įkartą Kalėdas šventė 325-tais mūsų eros metais. Gruo- 
j džio'^5-pjijbu^p Jdidėl^ ^vente ^visoje romėnų'imperijoje, 
į bet krikščionys* ''oficialiai į ją įsitraukė tiktai ketvirto
■ šimtmečio pfadšiojė. Katalikų bažnyčios vadovybė įpa- 
i peigojo vienuolį*.. gadinamą Dionisijum, tiksliai nustatyti 
j Kristaus gimimo dieną.' Jis surinko visus . to meto kalen- 
i dorius,.- tarėsi su geriausiais, specialistais' ir nustatė, kad 
į Kristūs gimė gruodžio 25 dieną. Katalikų bažnyčia, pasi- 
■. semdama vienuolio Dionisijaus apskaičiavimais, gruodžio 
j254ą-dieną-pradėjo švęsti-kaip Kristaus gimimo dieną.

i . ,ą,Matytu kad vienuolio Dipnisijaus apskaičiavimai ne- 
1 būvo Joki it® ftsV Q j e. gyvęnantieji krikščionys
I buvo tikslesni matematikai.: Jie, pasiremdami tais pa- 
1 čiais duomenimis, nustatė, kad Kristus gimė sausio 9 
i dieną, todėl graikų'Kalėdos '.švenčiamos sausio 9 dieną.
1 Dar tikslesni buvo ; Armėnijos krikščionys. Tais laikais 
I Armėnija buvo galinga valstybė, '.užimanti didelius Per- 
I sijos, Rusijos, Turkijos, Sirijos ir kitų valstybių plotus, 
į Armėnų dvasiškiai apskaičiavo, kad Kristus gimė, ne 
/saiislo~9^' kaipl^graikams atrodė,, bet sausio 19 dieną. 

; Armėnai pradėjo Kalėdas švęsti ir dar šiandien jas te- 
bešvfehčia sausio 19 dieną. Bet lietuvių daugumas, kartu 
su vakarų pasaulųų. Kalėdas švenčia gruodžio 25 dieną, 
pagal vienuolio Dionisijaus padarytą apskaičiavimą. Šven- 

. eių metu pasikeičia sveikinimais, prisimena pagrindinius 
krikščionybės principus, pasimato su giminėmis, sueina, 
pasikalba, pasilinksmina...

Šiais metais kalėdines nuotaikas lietuviams sudrums
tė labai žiaurus Amerikos nemokšų pareigūnų elgesys su 
laisvę pasiekusiu lietuviu jūrininku Simu Kudirka. Vi
sam laisvam pasauliui labai skaudu buvo skaityti apra
šymus- apie sovietų mušeikų elgesį su beginkliu lietuviu. 
'Suprantame, kad nepatogu buvo ir tiems pareigūnams, 
neturėjusiems jokio supratimo apie naujus tarptautinius 
papročius, naujai išaugusių chamų taikomus atsilikė
liam^/Džiugu, kad kiti Amerikos pareigūnai taip nesi
elgs su laisvėn pabėgusiais žmonėmis, Amerikos vyriau
sybė ėmėsi priemonių panašiai gėdai išvengti.

Liūdnas buvo ii* ponios Marijos Rudienės, šiomis 
: dienomis grįžusios iš Turkijos, pranešimas apie laisvę
• pasiekusių, bet rusų dar persekiojamų Bražinskų likimą.
• Sovietų valdžia daro didelį spaudimą į turkus, pabėgėlius 

kaltina ir šmeižia. Reikia būti labai apdairiems, kad mes
; patys bepadarytume neatsargaus žingsnio ir nepakenk- 

jtume laisvę pasiekusiems mūsų tautiečiams... Bet mes 
girdėjome tiktai vieną liudijimą. Žinome, kad be p. Ru
dienės, Turkijoje buvo dar kita atstovė, kuri informavo 
atsakomingus mūsų pareigūnus. Laukiame Vliko prane
šimo apie jų pasiuntinės padarytus žygius Bražins
kams padėti... Laukiame, bet prieš šventes nesulaukė
me. .. Gal čia kaltas ir paštas, kuris kiekvieną metą šven
čių metu sušlubuoja, bet niekad nebuvo toks netvarkin-

Sovietų pagrobtos
Pačiam okupuotos Lietuvos 

šiaurės-rytų iškyšulyje (Ignali
nos rajone), kuris okupantų ru 
sų malone buvo priskirtas prie 
Lietuvos, yra dalis vieno gra
žiausių Lietuvos kampelių. Eže 
rų, miškų, kalvų, klonių apsup 
ti, upelių išraižyti, gilia seno
ve alsuojantys čia tūno du nedi 
deli miestukai — Gaidė ir Rim 
šė. Apie šias dvi vietoves ir nuo 
stabaus .grožio apylinkes nese
niai Lietuvoje pasirodė 421 psl. 
knyga “Gaidės ir Rimšės apy
linkės”.

Tai tikrai vertingas ir labai 
naudingas leidinys. Linkėtina, 
kad tokių veikalų daugiau pasi 
rodytų, ypač apie rytines, pieti 
nes ir vakarines dabartinės Lie 
tuvos pakraščių vietoves.

Eilė Įvairių sričių autorių 
knygoje aptaria šių dviejų vie
tovių bei apylinkių istorinę pra 
eitį, verslus, švietimą,sodybas, 
statybą, žemės darbus, mitybą, 
pasakas ir dainas, vietovar
džius, gėlių darželius, šeimos 
sudėtį, sveikatingumą, vietos 
tarmę, tautosaką. Įdėta daug 
nuotraukų, iliustracijų su me
niškai apipavidalintu apylin
kės žemėlapiu.

Skaitydamas šią knygą tarsi 
filme seki mūsų tautos dalies 
laimėjimus, džiaugsmus, kultū 
rą ir daugeliu kryželių vaini
kuotą jos buitį. Šiek tiek kar-j 
tūlio įneša knygoje įdėtas sa
vos tautos išdavikės Melninkai 
tės, nuėjusios rusams tarnauti, 
aprašymas. Išmetus tą nerei
kalingą ir koktu skyreli, knygą 
tenka įvertinti kaip labai nau
dingą Įnašą lietuvių tautos pa
žinimui ir jos dabarties užfik-1 
savimui ateičiai.

Nesigilindami į.atskirus kny 
goję Įdėtus aprašymus, liečian
čius Įvairias gyvenimo sritis, su 
stokime prie dviejų : šio mūsų 
žemės kampelio vietovių bei 
pavardžių šimtaprocentinio lie 
tuviškumo ir tokiais pat vieto
vardžiais- nusagstytų sričių, pri 
skirtų sovietinei Gudijai ir Lai 
A'ijai-

Knygoje yra ilgas Gaidės ir 
Rimšės apylinkių kaimų pava
dinimų sąrašas. Jis skamba gry 
nai lietuviškai — be jokių sve-1 
timybių priemaišų, štai keli iš 
jų: Kutkutėnai, Pasamanė, Vii 
karagis, Rudžiai, Mantvilai, 
šaukšteliai, Gojus, Magūnai, 
Tiltelis, Ramybė,Žibakliai ir tt. 
Ežerai ar jų dalys: Kumelinė. 
Kupra, Dėlinis. Raginė, Sama
nė. Tarbelinė, Žąsino ragas, žil 
vitynė. Tokie pat mielai lietu
viški upelių, kalnelių, pilkalnių 
pavadinimai. Tokiais pat lie
tuviškais vietovardžiais nusag
stytos sritys nusitęsia Į Latviją 
ir sovietinę Gudiją, kuriai ru
sai priskyrė didžiulius etnogra 
finės Lietuvos plotus praėjusio 
karo eigoje. Net ir knygoje ne 
drąsiai išsitariama, esą: “ad
ministracinės šių respublikų 
(Lietuvos — Latvijos — Gudi
jos) sienos yra daugiau sąlygi
nio susitarimo rezultatas ir 
tiksliai neišreiškia nei etnogra-

lietuviškos žemės 
finio, nei kalbinio šiame kam
pe gyvenančių žmonių pasis
kirstymo— ” “... lietuvių et
nografinės ribos seniau ėjusios 
toliau į šiaurę ir rytus. Dar ir 
šiandien daug lietuviškai kal
bėti mokančių ir kalbančių 
žmonių yra gerokai ir toliau į 
rytus nuo Rimšės ir Gaidės 
esančiuose kaimyninėse Balta
rusijos TSR Breslaujos rajono 
apylinkėse, ypač apie Ąspsą, 
Peleką, vakarinėse Breslaujos 
apyl. dalyse ir kt. Anksčiau 
lietuviškai plačiai kalbėta dar 
ir gretimose Latvijos TSR apy
linkėse”. (psl. 267—268).

Sovietinei Gudijai priskirtos 
lietuviško sritys nėra koks nors 
“sąlyginis susitarimas”, kaip ra 
soma knygoje, bet rusiškojo 
Maskvos imperialisto diktatas. 
Rusiškam imperialistui lietuviš
kos žemės yra pakeliui “Drang 
nach Westen”, užtat jas ir ryja, 
kiek tik apžioja. Gudijai priskir 
tose lietuviškose Ąspsos, Pelekų 
ir kitose srityse lietuvių kalba 
yra persekiojama, betkoks lietu 
viskas kultūrinis gyvenimas už 
gniaužtas, nėra jokios lietuviš 
kos mokyklos, uždrausta lietu
viška veikla, uždrausti lietuviš 
ki laikraščiai, knygos; Jauni
mas mokomas tiktai rusiškai.

Kodėl taip yra? Kodėl rusiš
kojo komunizmo skelbiama tau 
tų lygybė ir jų propaguojama 
laisvė taip- žiauriai nesiderina 
su tikrove? Atsakymą leiskime 
pasakyti pačiam rusiškojo ko
munizmo įkūrėjui Leninui. Jis 
sako: “Pakrapštyk vieną kitą 
komunistą — rasi didžiarusisš- 
ką šovinistą“ (Lenino raštai, t. 
29, psl. 172). “Rusijoje didžiam 
šiai yra engiančioji nacija” (ten 
pat, ps. 384). Rusijos valstybėje 
“kitakilmių engimas yra didės 
nis, negu kaimyninėse valsty
bėse” ( t. 20. psl. 381).

Išdraskynias čia aprašyto gra
žiojo Lietuvos kampelio, dide
lių lietuviškų sričių prijungi
mas prie sovietinės Gudijos, yra 
rusų Įsiveržimas į Lietuvos že
mes, arba, anot karčių Lenino 
žodžių, didžiarusio šovinisto, 
tikrai sakant, niekšo ir smurti
ninko, koks yra tipiškas rusų 
biurokratas'' (t. 36, psl. 558).

Mes, laisvojo pasaulio lietu
viai, rusų nualintos, kolonizuo 
tos ir gabalais išdraskytos Lie
tuvos sūnūs bei dukros, prie šių 
žodžių nieko negalime nei pri
dėti, nei atimti, nės apie rusus 
taip atsiliepia juos gerai paži
nojęs rusiškojo komunizmo 
Įkūrėjas Leninas.

B- Rimgaudas 
(Tėv. Žib. Nr. 49).

“NAUJIENAS” SKAITO VISI, 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ 
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
NALAI, DVASININKAI, \ AIA 
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

dė Lenino pradus ir kolektyvę 
vadovybę. Prasidėjo sauvalė, 
pikianaudžiojimas valdžia, ne- 
pabojimas socialistinės santvar
kos ir teisės. Jis pridarė daug 
klaidų žemės ūkyje, kariniuose 
reikaluose ir užsienių politiko
je. Tironas, uzurpatorius nie
kada neatsistos greta Vladimi
ro Iljčo Lenino.

Gėda neatsakingiems veikė
jams, kurie pastatė Stalino sto
vy lą. Istorijos rato atgal nepa
suksi! Sovietijos liaudis besąly- 
ginai ir galutinai pasakys: Nė
ra vietos stalinizmui! Visi skir- 
kim visas jėgas mūsų šalyje so
cialistinės demokratijos staty
bai! Nes niekšybės atstatymas 
prasideda atsiminimų rašymais, 
kinoteatruose filmų rodymu ir 
baigiasi Stalino terorui pamink
lų statymu, kuris sunaikino Le
nino žymiuosius bendraminčius: 
P. Poliševą, S. V. Kasiorą, I. Ja- 
kyrą, V. Bliucherj, M. T. Tucha- 
čevski, Belą Kūną ir tūkstančius 
kitų. Pasityčiojimas iš Lenino 
turi būti galutinai panaikintas 
— ir visam!

Už socialistinės demokratijos 
kovos Komitetas.

Kaip plačiai Sovietų- Sąjungo
je šis atsišaukimas yra išplati
nęs, žinių neturima, kaip ir jų 
nesama apie tai, ar tikrai jau 
tokio sąjūdžio ten esama?
-Sovietinių teismų nutarimai

Lidija Sklarova nuteista 15 
metų kalėti už pasikėsinimą už
grobti lėktuvą tikslu išskristi 
užsienin.

Galina Solivončik, gimusi 1937 
m., nubausta 13 metų kalėti už 
1969 m. dalyvavimą pasikėsini
me užgrobti lėktuvą tikslu pa
sprukti užsienin. Jos brolis ir 
vyras to Įvykio metu žuvo.

Tos dvi trumpos žinutės pa
sako, kad Sovietų Sąjungoje jau 
seniau būta pastangų pagrobti 
lėk-tuvos ir sprukti užsienin. 
Faktinai tik Bražinskai pirmieji 
tai Įvykdė, nors ir su didelėmis 
kliūtimis.

Birutė Kodienė, gimusi 1910 
m., kuri laiką gydėsi psiciatrihė- 
je ligoninėje. Ji kliedėdama iš
sipasakojo apie 1949 m. jos da
lyvavimą partizanų žygiuose Lie
tuvoje. Ligoninės gydytojas 
jos tuos kliedėjimus surašė ir 
Įteikė saugumui. 1969 m. ji bu
vo ligoninėje suimta ir nuteis
ia 10 metų kalėti už tuos Įvy
kius, kuriuose ji dalyvavo prieš 
20 metų ir kliedėjimo metu pa
sipasakojo.

Iki šiol Birutė Kodienė laiko
ma psichiatrinėj ligoninėj, bet 
nežinoma kur.

Įvairiomis progomis Tašken
to teismo nubausti šie asmens 
už priklausymą Įvairioms religi
nėms sektoms: M. Bareseva, 50 
m. amžiaus, 10 metų kalėti, Ma
rija Semeniova 13 metų kalėti, 
E. Kisliačiuk pakartotinai už tą 
patį nubaustas 10 metų kalėti.

E. Rogaliova kartu su savo 
dviem giminaitėm nubausti pen
kis metus kalėti už priešsovieti- 
nę veiklą ir atsišaukimų plati
nimą. Jos visos buvo suimtos 
1969 m.

Kino artistė Griunvald buvo 
suimta 1940 m. ir už priešsovie- 
tinę veiklą nubausta 25 m. ka
lėti. 1956 m. buvo amnestuota,
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DETROITO
R. Sukauskas-Sakis — 
prisiekęs advokatas

Prieš keletą mėnesių čia esu 
rašęs, jog Rimas Sukauskas-Sa
kis 1970 m. gegužės mėnesį bai
gė teisių mokslus. Kad galėtų 
verstis advokato praktika, jam 
dar reikėjo būti priimtam į ad
vokatų sąjungą, šiuo atveju į 
Michigan Bar. Reikalas surištas 
su sunkiais ir svarbiais egzami
nais.

Nepaisant, kad Rimas uni
versitetą bebaigdamas jau tu
rėjo sužadėtinę, kad egzaminam 
ruošiamasis, kartu ruošėsi ir 
vestuvėms, vis dėlto egzaminų 
neatidėjo. Egzaminai įvyko rug
pjūčio 17-19, Michigano univer
sitete, Ann Arbore. Egzaminus 
jis sėkmingai išlaikė. The De
troit News dienraštis lapkričio 
22 paskelbė į Michigano advo
katų sąjungą priimtųjų sąrašą., 
kuriame buvo ir Rimas Bukaus
kas. 7

n prisiekus 
i geriausio.

Žurnalistę. susirinki

R- Sukauskas-Sakis buvo pri
saikdintas 1970 m. lapkričio 27, 
Mt. Clements, Mich. Kaip prisie
kęs advokatas, teisininko dar
bą jis pradėjo dirbti Touch Ross 
kompanijoj, 21 East Long Lake 
Road, Bloomfield Hills, Mich. 
48013. Reikia manyti, kad įga
vęs patirties ir drąsos, Rimas 
netrukus pradės verstis ir pri
vačia praktika. Tokių mums 
labai reikia, nes Rimas Sukaus
kas-Sakis yra vienas iš tų mū
sų jaunų inteligentų, kurio pui
kiausiai kalba lietuviškai ir ne- 
sišalina nuo lietuviško, .politinio 
bei kultūrinio gyvenimo. Nau-

se įvyko LŽS Detroito skyriaus 
narių susirinkimas. Dalyvavo 11 
žmonių, įskaitant ir du svečius. 
Pirmininkavo skyriaus pirm. 
Stasys Garliauskas.

Minimi svečiai buvo JAV LB 
tarybos narė Nijolė šlapelytė ir 
Michigano Lietuvių gydytojų są
jungos pirm. dr. Otonas Vaitas. 
N. šlapelytė kėlė klausimą, kaip 
geriau įtraukus į spaudos skai
tytojų bei talkininkų tarpą jau
nimą. Dr. O. Vaitas dalinai N. 
šlapelytę papildė, iš savo pusės 
pageidaudamas pastovaus, spau
doje bent tris inėnesius iš anks
to skelbiamo, Detroito parengi
mų kalendoriaus.

Metinį susirinkimą nutaria 
šaukti 1971-jų sausio gale. Tas 
susirinkimas nebus tik' sausas 
naujos valdybos rinkimų aktas. 
Tai bus kartu ir išvyka į svetin
gus dr. O. Vaito namus, su vai
šėmis ir menine programėle.

Kalbant apie žurnalistų veiklą 
aplamai, teisingai S. Garliaus
kas pastebėjo, jog kas ne kas, 
bet žurnalistai tai tikrai veikia, 
nes rašo ir rašo. O apie dabar
tinę valdybą V. Kutkus prasita
rė, kad ji yra viena iš veikliau
sių, nes metų bėgyje surengė 
pora išvažiavimų.

Pažymėtina, kad iš 9 susirin
kime dalyvavusį LŽS narių, 5 
buvo LŽS centro valdybos na
riai m tik keturi iš Detroito sky
riaus. Reikia manyti, kad me-

Michigano lietuviu gydytoju motery pagelb. vieneto pirm. Ringailė Zotovienė kalba Rasos Arbaitės darbu 
parodą atidarydama. Nuotr. Kazio Sragausko

tiniam susirinkime dalyvaus, 
jei ne visi, tai bent dauguma. 
Tiksli data bus paskelbta vėliau.

de-
su-

Kas kiek surinko 
Lietuviu Fondui?

Iki 1970 m. lapkričio 30 
troitiečiai Lietuvių Fondui 
dėjo 39,527 dol. LF nariais
tol tapo 187 asmenys, šeimos, or
ganizacijos. Minėtos sumos tik 
nepilnus 12 tūkstančių dolerių 
aukotojai pasiuntė tiesiog Į LF 
centrą Čikagon. Didžiąją dali 
čia surinko visa eilė rinkėjų. 
Konkrečiai: 28 asmenys sutelkė 
<27,886 dol. Jeigu rinkėjų nebū
tų buvę, tikrai bent pusė šios 
sumos dar būtų likusi žadančių 
ir neprisiruošiančių pasiųsti ki
šenėse.

Čia duodu rinkėj ų sąrašą, su-1 
rinktų sumų dydį ir, skliauste
liuose, asmenų skaičių, iš kurių 
auka buvo gauta.

Vytautas Kutkus — 7,447 dol. 
(45) ; Vladas Mingėla — 3,885 
dol. (toliau “dol.” nebežymėsiu) 
(25); Vladas Pauža — 3,650 
(24); Jurgis Mitkus — 2,707 
(14); Kazys Sragauskas — 1,- i 
539 (12); Stefanija Kaunelie-Į 
nė — 1,233 (7); Kostas Jurgu
tis — 1,000 (1); Vacys Urbo
nas — 1,000 (1); Jūratė Pečiū
rienė — 700 (1) ; dr. Povilas 
Šepetys — 500 (5); dr. Vytau
tas. Majauskas -— 500 (5); Van
da Majauskienė — 500 (1); Vla
das Staškus — 435 (3); Pet- 
ras Griškelis — 400 (4); Jonas 
Urbonas — 300 (1); Alfonsas

Juška — 283 (1); Birutė čeč- 
kienė — 250 (3); Mykolas Vit
kus -— 245 (6); Tomas Čiunka
— 200 (2); kun. Bronius Da
gilis — 200 (2); Petras Vedei- 
ka — 200 (2); Antanas Grinius
— 162 (7); Jonas Jonynas — 
100 (1); Eduardas Milkauskas
— 100 (1); Juozas Racevieius 

I— 100 (1) ; Jonas Rugienius — 
j 100 (1); Vincas Tamošiūnas —

100 (1); ir Jonas Šepetys — 
50 (1).

Lietuvių Fondo Detroito va
jaus komitetas laukia naujų au
kotojų ir naujų talkininkų.
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j ga, kad dr. Pikūnas Simą dar į gintys siekia, vięi yra rašj dau-Į 
, vadina Grūzde, kas reiškia, kad 
laiškas buvo ilgai užlaikytas re-

i dakcijoj ir tikrai patvirtina, | 
Į jog tik po Dloco delegacijos in- į 
. tervencijos buvo atspausdintas Gražiausia, Kąd Pjiie ai rąšo, Le-
Kaip, pasirodo, reikia su JAV L® k uęrąg ųą.^ąs? ^auainįąs/ 

Į spauda kovoti, net ir tokiu de- Kankinys • savo
! gančiu ir deginančiu klausimu. I <raujų padąrė ąįdjiiausij sUebų?

t- • , T. . ... . .1 lą. v.enintili, turbūt, iš viso^kai kurie Detroito lietuviai j .. j u —
žurnalistai bei visuomeninin- į 

j kai palaiko glaudų ryšį su Wa- 
| shingtonu. Per jų malonę ir šių ’ 
i eilučių autorius yra aprūpintas 
! visų Washington© laikraščių, vi- 
j sų, Kudirkos tema, straipsnių 
i kopijomis.

Kiek tik mano asmeniškos pa

riąu ar nuulaa la ikų d^n 
Lui, valstybės departamentui, se< 
latorlams. knngrii 
akr^nčių apsaugom yatįavams.
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LIETUVOS KAREIVIŲ DRAUGYSTE

su Kalėdų Šventėmis sveikiną ūsus 
narius ir biznierius rčiųčjus

1971 meta Valdybg;
. Šimkus, R. Nartinis, K. ŲgyeJ&s, feiįs
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J. Rainis, G. Ročius, J. Vitkus
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Simas Kudirka — 
kiekvieną dieną

Simo Kudirkos tema Detroi
to abu dienraščiai (Detroit 
News ir Detroit Free Press) te
berašo kone kiekvieną dieną. 
Pirma vedamieji, paskui demon
stracijos aprašymai, dar vėliau 
skaitytojų laiškai, bei Ameri
kos mastu perspausdinami 
straipsniai.

Demonstracija, kaip ir Čika
goje, įvyko gruodžio 5, vidur- 
miesty, prie Federalinio rūmų. 
Asmeniškai nedalyvavau, nes 
buvau kelionėje. Iš kitų paty
riau, kad dalyvavę apie 500 žmo
nių, kas Detroitui yra imponuo
jantis skaičius. Kaip ir Čikago
je, buvo sudeginta raudona vė
liava, bet išsišokimų prieš JAV 
valdžią nebūta. Demonstracija 
buvo parodyta TV žinių metu. 
Demonstracijai vadovavo De
troito Lietuvių Organizacijų 
Centras (pirm. Bernardas Briz- 
gys). Ją rėmė visi, įskaitant ir 
lituanistinių mokyklų vadovy
bes, išleidusias vaikučius demon. 
truoti.

Gruodžio pradžioje (deja, ne-| 
žinau dienos), Detroit News lei
dėjai priėmė Dloco delegaciją, 
kurioje dalyvavo pats B. Briz-j 
gys, Audronė Vaikiekaitytė ir 
Saulius šimoliūnas. Jie įteikė 
didesnį raštą, ir prašė, kad atei
ty dienraštis būtų palankesnis] 
lietuvių reikalams. Sakoma, kad 
Detroit News vadovai pažadėję 
(žinią imu iš R. Valatkos radi- j 
jo pranešimų). Tikrai, gruodžio! 
11 dienraščio laidoje, skaityto-1 
jų laiškų skyriuje, tilpo ilgų skil
čių straipsnis, kuriam dienraštis 
davė “Lithuanians protest U. S. 
action” pavadinimą. Str. pasi
rašytas Bernardo Brizgio (iš
kritusi “s” pavardės gale) ir 
Sauliaus šimoliūno, Dloco vardu. 
Po protesto dėl Kudirkos išdavi
mo, suglaustai nupasakojama 
visa lietuvių tautos tragedijos 
istorija sovietų - nacių - sovietų 
okupacijų pasėkoje. Tafp kitko 
primenama, kad, atsitiktinai, iš
duotojo pavardė yra ir vieno iš j 
Lietuvos atgimimo šulų, dr. Vin-; 
co Kudirkos (šių eilučių auto-! 
rius, kai tik paaiškėjo išduo-! 
tojo pavardė, tam tikrą para-j 
relę tarp abiejų Kudirkų išve-l 
dė, rašydamas į Nepriklausomą 
Lietuvą; tas NL numeris Detroi
to dar nepasiekė).

Gruodžio 12 Detroit News • 
skaitytojų laiškuose tilpo dvie
jų lietuvių pasisakymai dėl iš- 
davimo: prof. dr. Justino Piku-1 

• no ir Lino Stonio. Charakterin-
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BALTIMORE, MD.
L. B. Baltimorės skyriaus 

susirinkimas
Gruodžio 6 d. Lietuvių svetai

nėje įvyko L. B. Baltimorės sky
riaus-metinis susirinkimas. Pir
mininkauti buvo-pakviestas Ba
lys Brazauskas, o sekretoriauti 
— p-lė Makauskaitė. Pateikta 
trumpa dienotvarkė buvo priim
ta vienbalsiai. Valdybos prane
šimą padarė pirmininkas šilga- 
lis, apibūdindamas pereitų me
tų veiklą. Kasininkas Banys ke
liais žodžiais pranešė, jog metų 
būvyje pajamos prašoko išlai
das ir kasoje dabar yra $1,200.

Revizijos komisijos pirmi
ninkas dr. Kanauka perskaitė 
revizijos komisijos trumpą pro- 
tikolą, kuris būvi lyg iždinin
ko pranešimo nuorašas.

Toliau ėjo valdybos rinkimai. 
Slaptu balsavimu renkami buvo 
astuoni nariai. Daugiausia bal
sų gavo B. Brazauskas, Bra
zauskienė, Vladas Bačanskas, 
Vytas Bačanskas, Eringis, šil- 
galis, Radžius ir Noreika.

Nors balsavimas nuvo slap
tas, tačiau nesilaikyta prakti
kuojamų taisyklių: balsams skai
tyti buvo pakviesti asmenys, ku
rie kandidatavo į valdybą...

C. Surdokas pasiūlė skirti dau
giau pinigų Bražinskų ir Kudir
kos byloms, nes santaupos nie
ko gero neduoda, jeigu nenaudo
jamos geriems tikslams. Susi
rinkimas pritarė ir prie anks
čiau paskirtų 50 dolerių nutarė 
pridėti dar 100 dolerių.

K. Kudla pasisakė dėl L. B. 
Tarybos rinkimų. Esą, mažieji 
skyriai pagal dabartinę tvar
ką negali pravesti savo atstovų 
į tarybą. Jis pasiūlė priimti to
kią rezoliuciją:

L. B. Baltimorės Apylinkės 
visuotinis narių susirinkimas,

apsvarstęs praėjusios tarybos 
rinkimų nesklandumus, nutarė 
pasiūlyti įstatų keitimo komisi
jai, kad taryba būtų sudaroma 
iš kiekvieno skyriaus skirto at
stovo. Labai maži skyriai, kurie 
neturi 50 balsuotojų, gali susi
jungti su kaimynystėje esančiu 
skyrių. Pagal dabartinius įs
tatymus tik didieji skyriai pra
veda visus savo atstovus į ta
rybą, Tuo tarpu mažieji sky
riai, nors bendrai sudėjus turi 
dvigubai daugiau balsų, savo at
stovo Į tarybą negali pravesti. O 
taip yra dėl to, kad kiekvieno 
skyriaus balsuotojai balsuoja 
už savo skyriaus pažįstamą kan
didatą. Jei įstatai nebus pakeis
ti taip, kad visi lietuviai būti] at
stovaujami taryboje, tai ma
žiesiems skyriams nebus prasmės 
dalyvauti rinkimuose, daryti iš
laidas ir gaišti laiką bei siųsti 
narių mokesčius į centrą.

Rezoliucija buvo vienbalsiai 
priimta ir skubiai pasiųsta cent
rui, Tarybos pirmininkui ir įs
tatų keitimo komisijai.

Būtų pageidajama, kad tuo 
reikalu ir kiti mažesnieji sky
riai pasisakytų. Kelmukas

HOT SPRINGS, ARK.
Minėsime Nepriklausomybės 

šventę

1970 m. gruodžio 7 d. įvyko 
L. B. apylinkės valdybos posė
dis, kuriam pirmininkavo Juo
zas Bružas. Tarp kolonijos bė
gamųjų reikalų buvo svarstomas 
ir Vasario šešioliktosios minėji
mas. Tai bus pirmas minėjimas 
mūsų kolonijoje. Iki šiol Hot 
Springs lietuviai nebuvo susi
organizavę ir mūsų tautos žy
mesnės sukaktys neminėta.

Minėjimui salę pažadėjo duo

ti Bronė ir Herbertas Martinai, i 
kurie turi didelius užeigos na
mus “Southern Hotel Apts.”, 
333 Ouachita avė.

Ta pačia proga, Bražinskų by
lai ginti,,po penkis dolerius au
kojo : S. Andrašiūnai, S. Drauge
liai ir Saly Chainas.

Apylinkės valdyba pasiuntė, 
dėl Simo Kudirkos išdavimo į 
komunistines rankas, protesto 
laiškus J. V. Prezidentui, Vals
tybės sekretoriui William Ro
gers ir susisiekimo sekretoriui 
John Volpe. Laiškuose prašo
ma, kad bėgančiųjų iš komunis
tinės vergijos išdavimai dau
giau nepasikartotų.

Kai kurie mūsų kolonijos lie
tuviai protesto laiškus siuntė 
patys, niekieno neraginami.

Su apgailestavimu reikia pasa
kyti, kad tūli šio krašto politi
kai ne stropiai eina savo parei
gas. Tokie tik prieš rinkimus 
balsuotojams verčia kalnus pa
žadu, bet kai atsisėda minkštu- 
tėn valdžios kėdėn, tai viską pa
miršta ir žiūri tik savo kišenės.

Dar blogiau, kai kurie seena- 
toriai taip pašneka, kad, atrodo, 
nesavo krašto reikalais ir saugu
mu rūpinasi, bet priešui talki
ninkauja. Su tuo jau esame ap
sipratę ir pasitikime šio krašto 
patriotinėmis organizacijomis 
ir kariais.

Tačiau labai liūdna, kad aukš
tų kariškių tarpe atsirado to
kių bukų ir kietaširdžių, kaip 
“Vigilant” kuterio kapitonas 
Ralph Eustis ir viceadmirolas 
Adam W. B. Ellis. Kariai, kurie 
saugo savo valstybės krantus, 
nepažįsta visos žmonijos ir savo 
šalies priešų. Tokiems vadams 
ne vieta valstybės sargybos po
stuose.

Ar jiems dabar lengviau, kad 
už prekybą žuvimis buvo išduo
tas mirčiai lietuvis Simas Ku
dirka, ir mūsų tautos kraujas

Dainininkė Liza Minelli New Yorke 
apsiperka Kalėdų šventėms.

raudonomis putomis nudažė Ame 
rikos pakrantes. Visi šio kraš
to gyventojai turėtu atsiminti, 
kad rusiškasis bolševizmas, ku
ris pavergė didesnę pusę Euro
pos, galanda dantis ir prieš ga
lingiausią pasaulio valstybę 
Ameriką. K. ūkana

BOSTON, MASS.
Nauja Lietuvių Piliečių valdyba

Šių metų gruodžio 13 dieną 
Įvyko S. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos susirinkimas. Jis 
tęsėsi nuo 2 iki 6 valandos vaka
ro. Susirinkimas aptarė visą ei
lę draugijos reikalų ir išrinko 
1971 metams tokią valdybą:

Stanley Drevinskas — pirmi
ninkas, Longinas švelnis — vi
cepirmininkas, Aleksandras Cha-
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WASHER or DRYER

SO LETS GET TOGETHER

MAYTAG SALE
BIC LOAD MAYTAC WASHPOWH 
AUTOMATICS — SIX MODELS All 
washers with exclusive POWER-FIN 
AGITATORS ANO HUGE CAPACITY 
TUBS. A mighty agitator with flex
ible fins that magnify washing 
power, get your clothes cleaner 
regardless of load size. A tub so 
huge it actually reduces the 
number of loads you wash. 
Washers that offer choice of 
speeds, temps, water levels and 
soak cycles.

SLIM, TRIM, MAYTAG HAIMF- 
HEAT* DRYERS — FOUR MODELS 
‘ HALO-OF-HEAr* — DRYERS with 
exclusive ELECTRONIC CONTROL— 
eliminates under-drying and over
baking! Trimmer than previous 
models by 3 inches — yet has the 
same big capacity as the New 
Generation Washer. The dryer shuts 
off at the pre-selected degree of 
dryness you desire: Air Fluff, Damp 
Dry, Wash to Wear or Regular.

J

I® •

Bill

t the deal of a lifetime from your nearby Maytag authorized dealer „

InBuiU 
portable

A 1 If SUPPLY AND FURNITURE CO.
t i O ■< 723 WEST JACKSON BOULEVARD • CHICAGO, ILL. 60606
J B ■■ FURNITURE SHOWROOM — 775 — WEST JACKSON BLVO.

M ■ W All Phones (312) 641-0222

HOURS: Monday — Friday 8:30—5:30, Saturday 8:30—1:30.

plikas — protokolų sekretorius, 
Adam W. Druzdis — finansų 
sekretorius, Edmund L. Ketvir
tis — iždininkas, Juozas P. Mar- 
kelionis — maršalka.

Draugijos kontrolės komisi- 
jon išrinkti: Pranas Mučinskas, 
Bronius Kontrimą ir Vincentas 
Ambrose.

Draugijos direktorių tarny
bon išrinkti šie nariai:

Joseph C. Lubinas, John J. Gr-i 
galius, Ona Ivaškienė, John Shi- 
lalis, Antanas Andriulionis, Al
fonsas Baika, Joseph W. Casper 
Jr.

Draugija yra pasiryžusi tęsti 
Lietuvai ir lietuviams nuadingą 
darbą. Alexander J. Chaplikas

ROCKFORD, ILL .
Mirė Karolina Noreikienė-Pall

Karolina Noreikienė buvo se
na Rockfordo gyventoja. Tuo 
vardu ji ir buvo daugiausia lie
tuviams žinoma ir po to, kai iš
tekėjo už antro vyro, kuris pa
sivadino Pali ir lietuviams ma
žai tebuvo žinomas.

Velionė jaunystėje priklausė 
lietuvių organizacijoms. Tačiau 
vėlesniuoju laiku, kiek žinoma, 
tarp lietuvių ji mažai besireiš- 
kė. Mirė sulaukusi 79 metų am
žiaus.

Noreikienė buvo darbšti, gra
žiai sugyveno su kaimynais, už
augino dvi dukteris, kurios vi
siškai iš lietuvių tarpo pasitrau
kė. Laidotuvėse dalyvavo tik 
viena duktė. "

Laidotuvės buvo kuklios: da
lyvavo kaimynai ir keli draugai, 
kurie palydėjo Į Greenwood ka
pines.

Mano sveikinimas

Kalėdų ir Naujųjų. Metų pro
ga sveikinu Naujienų štabą ir 
linkiu geriausios sėkmės.

šie, 1970 metai, buvo liųdni 
mums, lietuviams. Netekome žy
mių veikėjų, kurie daug nusi
pelnė mūsų tautai. Vienas pa
skutiniųjų buvo prelatas My
kolas Krupavičius, kurio nuopel
nai Lietuvai yra milžiniški.

Sukrėtė ne tik mus, bet ir 
visą laisvąjį pasaulį Bražinskų 
žygis ištrūkti iš komunistinės 
vergijos. Dar klaikesnis ir siau- 
bingesnis nuotykis, susijęs su 
besiveržimu į laisvę, buvo Simo 
Kudirkos, kurį Amerikos kran
to sargybos pareigūnai išdavė 
rusams. Išdavė jį nepajudinda
mi nė piršto, kai budeliai mas-

koliai be sąmonės ištempė jį iš 
laivo.

Tai šiurpūs ir baisūs 1970 me
tų prisiminimai. Tikėkime, kad 
Naujieji Metai lietuviams bus

laimingesni, kad jie neatneš to
kių skaudžių pergyvenimų, ko
kių turėjome šiais metais.

Tad laimingų 1971 metų vi
siems ! žvalgas

Merry Christmas and Happy New YearRAY’S BLEACHERS
Home of the Cub Fans 

3655 N. Sheffield Avenue
Liquors — Hot Dogs — Hamburgers

Ray Meyer Tel.: DI 8-9139

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų 
Metų linki visiems savo klientams 

ir draugamsCLUB ROMA
RAMUTĖ IR VYTAS BUTKAL Sav.

2539 West 69th Street Tek: 476-9572
• ...... ■ "" ■-z

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime mūsų klientams ir draugams 
MARQUETTE DELICATESSEN 

LEOKADIJA ZVYNYS ir STASĖ URBONAS

Skanus namie darytas ir importuotas maistas 
Priimam užsakymus pobūviams

2553 W. 71 St — Chicago, Ill.
Tel.: PRospect 6-2717TAMPOS LIETUVIŲ KLUBAS

Sveikina su
KALĖDOMIS IR

NAUJAISIAIS METAIS v
Visus klubo narius, rėmėjus Tampos ir 

St Petersburgo, Florida

TAMPOS KLUBO VALDYBA: ;

F. J. ŠEŠTOKAS — pirmininkas
P. RULISvicepirmininkas r . .. .I J • _ ' - ‘ ' '•••?. -r * T ■ ? r
O. VILIENĖ.— protokolų sekretorė ' ;

' • • • - • ’ S. OLENICK— iždininkė". ’ S. , '

I '• 7
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,006. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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.

T«u*yv« lr»4iH«l 
Apdravttl hd $20,000..

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įataigof pieta o** kiemas aatomobiliamjr paurUtyti

6 _ NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL,— WEDKES-, DECEKRER 23, 1970



A. a. VYTAUTAS GAVELIS

kėtv

ĮSTAIGA

LAIDOTUV1U DIREKTORIAI

GERALD AS F/DA1MIDDOVYDAS P, GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI

YArds 7-1138-1139Gyv. 6134 West Addison, Chicago,

2421 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

3354 So. HALSTED STREET

Laid. Direktdrius Donald Petkus. Tel. 476-2345
------

"T”—P"

Chicagos 
Lietuvių - 
Laidotuvių 
Direktorių ■ 
Associacijos

SKAITYK -NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS MINIAS

ambulance 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

f to
I Mortlya Moccoh)
/ Bnlliont, Ohio

© 1*70 Mr HEA, fee.

me iron Curtain 
Isn't seundproof.

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

3307 So. LITUANIČA AVENUE. Phoner YArds 7-3401

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

tr progas sūrio bktai per

NAUJIENAS

tinę vūtį okupuotų tautų žmo
nėms Rytų Europoje, atgauti sa
vo laisvę su Amerikos pagalba.

Net Gestapo, grąžindami 1940 
-41 metais atgal per sieną į Lie
tuvą sau nepageidaujamus ele
mentus, neišdavė jų rusams, ku
rie tuo metu jau buvo Lietuvą 
pavergę. Bet dabar, amerikie
tis, laisvės ir tarptautinio tei
singumo simbolis, stovėdamas 
ant suvereninio Amerikos laivo 
denio Amerikos vandenyse, lei
džia rusų budeliams sulipti į jo 
laivą ir pagrobti laisvės prašantį 
žmogų...

Pasitikėjimas Amerika gavo 
smūgį didesnį negu daugelis įsi
vaizduoja. Amerika šiuo me
tu netenka milijonų tylinčių, bet 
viltingai ryžtingų, sąjungininkų 
kitapus Geležinės Uždangos...

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

sūnus Frank Yuza- 
pavik. marti Geneva, žentas Steve Bonicki. — mirusios dukters Stella 
vyras, sesuo Marcella Morris, brolis Anthony Wirkutis, jo žmona May, 
du anūkai — Leo ir Ralph Yuzapavik. sūnėnai — Stanley Morris, jo 
žmona Dana. Walter, jo žmona Marie, Leland, jo žmona Gloria, Elvin, 
jo žmona Alice ir Joe, jo žmona Jane, Wirkučiai bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionis buvo brolis mirusio Joseph Wirkutis.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St.

Ketvirtadieni, gruodžio 24 d. 10:00 vai. ryto įvyks su velioniu 
atsisveikinimo apeigos ir po jų bus lydimas iš koplyčios į Lietuvių 
Tautines kapines.

Visi a. a. Charles Wirkutis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

* Nuliūdę lieka:
■* 'V žmona, sūnus, giminės.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

Telefonas? LAfayette 3-0440

MA&NOMS VIETA

REpublic T-8601

Phone: YArds 7-1911

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

šių metų lapkričio 8 d. buvo 
nuvykęs į Sudburį aplankyti 
savo vaikų. Toliau jau neišlai
kė jo pavargę nervai ir ten tra
giškai nutrūko jo gyvenimo 
kelias, šis įvykis skaudžiai su
krėtė jo gausius draugus ir Chi 
cagoje gyvenančią seserį Emi
liją Franckienę - Gavelytę. JĮ 
pažinoję niekad šio tauraus lie 
tuvio neužmirš.

Laidotuvėmis, draugų pade
dama, rūpinosi jo sesuo Emi
lija. ■ Velionio palaikai buvo' at 
vežti į Chicagą ir lapkričio 12 
d. palaidoti Lietuviu Tautinėse 
Kapinėse. Skaudu, kad laido
tuvėse nedalyvavo net jau pa
augę, jo taip mylėti vaikai.

Ilsėkis ramybėje. Vytautai, 
šios' laisvos šalies žemėj e. Ta
vo šviesios asmenybės niekad 
neužmirš artimieji giminės ir 
draugai. Jiems visada Tave 
primins ir tavo skambios am
žinai nutilusios dainos...
, . : P. Venclova

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 ...

- Rezid.: 388-1233
f OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir? ketvirtai ?1—7 vaL, 
antrad., pehktadieni ;nud 1—S, jtfečf 

ir šeštai tiktai susitarus.

’ " Kanadoje Vytaifšs'sukūrė ir 
šeimą. Atrodė, kad ir šeimy- 
niniajpe'gx'Xeniine viskas gerai 
klokis. Daug .džiaugsmo buvo 
k at stisilaukė vieno, o paskui 
ir kito sūnaus. Savo šeimą ne
paprastai mylėjo. Bet atsitiko 
taip, kad vieną dieną šeinra 
suiro. Jautriam Vytautui buvo 
Joks smūgis, kurį tik’ įtempus 
yisas jėgas galėjo atlaikyti. Tos 
šėiinyriinės nesėkmės jis buvo 
labai Sukrėstas ir prislėgtas. 
Boti f gyvendamas atskirai nuo 
savo vaikų, jiems atiduodavo 
viską, iki paskutinio cento. 
Skaudžiausiai . jis. pergyveno 
tai kad vaikai buvo nuteikti 
net jo .pavardės atsisakyti..

DR. vi p: tumasonis. 
‘ C-H irtu R G A'S ’ 
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso rfffefcv HEnhock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8? 6195 s

Priima ligonius pagal susitarimą Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tab telef. GI 8-619o

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

s Rez^ Gi 8-0873. <

DR. W. - tlSiRAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GI iSfeKOLQGfNOH i+ČURGUA 
613^Šb7Ke£ie*AVė.7W7T5-2670

Į Lietuvą slenkant antrajai 
maskolių okupacijai, jis, kaip 
ir daugelis lietuvių, paliko sa
vo namus ir pasitraukė Į vaka
rus; ' Po karo, pagyvenęs pabė
gėlių stovyklose, išvyko į. Ka- 
nadą .miškų darbams. , Vėnau 
gyveno ir dirbo Sąult Stė ^la- 
rie,- j Monlrealyje ir Toronte. 
VeĖbnis pasižymėjo' nepapras
tu dosnumu. Kartais -net sau 
nepasilikdanias remdavo lie
tu visk ą spaudą; > orga niz acij as 
ar’Įųelaimės -ištiktus. Kiekvie- 
nąfe inetais dū. kartus nuvyk
davo į Raudonąjį Kryžių ir ten 
reikalingiems duodavo savo 
kraujo, Lietūėiška veikla jam 
irgi btfVo prie širdies. “Dalyva
vo “Varpo” ir t’risikėiimo' pa
rapijos choruose. Jį galėj ai su- 
Tlkti- visuose lietuvių" parengi
muose. jVisada jis būdavo,švel 
•dus, "linksmas,geroje nuotai
koje ir turėjo apsčiai draugų.

. Romanas Raudonikis iš Dune- 
v / V-

din, Naujojoj Zelandijoj, rašo 
“Chicago Tribune"-;
P Ar pagalvoja tie, kurie daro 
klaidas bėdos atxfejuje, kaip tai 
atsitiko su norėjusiu ištrūkti .į 
laisvę lietuviu jšžininku, kurs 
buvo išduotas rusams, kad jie 
atsalto už visa Amerika naikin- 
darni jos laisvės ir .žmogaus tei
sių principus ? Jų veiksmai, sa
vo pasekmėmis, užmuša pasku-

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

K įvairi? atstumu.
ANTANAS VILIMAS

c 823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

DR. VYT. TAURAS »
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisai: 2652 VfEST 59th STREET

Tel.: PR 8-1223 ; '
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

’ pagal- susitarimą. - . - ■ t

AM - FM RADIJAS
- I “ ' ^.§ 5721^
2512 W. 47 ST. —FR 6-1998

ATI D. SgKWL 11-—4

PERKRAUSTYMAl.,' n - ' -

MOVING
• . Leidimai — Pilna apdrauda
"*4 -ŽEMA fiAlNA ... -

R. ŠERĖNAS
20471W: 67th Pl. 'WAI brook $^B063

today's FUNNY 
if Wy IV - 
TWO AREjfl 
B^E5TLeS5l 
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ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ba>~ 
dažai. Speciali kojoms
(Arch Supports) ir 11

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
išKelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius: , y _ C

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių Šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, B veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina L00 doL -

DIAGNOZE, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje., J50 
psl., kaina 1.00 dol,
Š LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 pšL, kaina "1,00 dok z

'• j X- - -i . Y >

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms $eenoą 
mėgėjų grupėms ir” impulsu naujifems 
ryžtams, kad. lietuviškas žodis,'pagar
biai ir didingai ištetas^SCehosej 
iiktųbgyvas-Lietuvės Jonių kalioje ir 
širdyse, .

"NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET^ ■

CHICAGO, ILL. 60608

Sh< cint come to you for the 
truth, but you c*n reach her. 
Rttfo Fr«Europ< do<« get the 
>uth through.
m ta Ram© Free Brmrn 
BfiX 1868. MtVr90a.MJ.

Žmonių gyvenimo keliai vi
saip susiklosto. Vienus jie ve
da tiesiai, be jokių ypatingų 
sukrėtimų, kitus pasitaikiusios 
kliūtys skaudžiai sukrečia, ar 
priveda net prie katastrofos. 
Skaudžios gyvenimo nesėkmės 
lydėjo ir labai jautrų, draugu, 
kaimynų ir visų pažįstamų 
mylimą a. a. Vytautą Gavelį.

V. Gavelis gimė 1913 m. spa
lio 18 d. Alytaus apskr., Seirijų 
valse. Prieš antrąjį p. karą 
Miroslavo valse., Maciškonių 
kaime turėjo gražų ūkį ir ma
lūną; Dėl savo sumanumo, la
bai "švelnaus ir linksmo būdo 
apylinkės gv^ventojų buvo mė- 

_gianias jr laikomas autoritetu. 
Pas ji visi reikalui esant gau
davo nuoširdų patarimą, o bė
doje1 — paramą.

;WA.; T VERA S
LAIK'RbbžfAt BŪ BRIANGENYB^Š

•> v?
Pardavimas Ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941 .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO . JĄ-•’ t - - v: . _
.MtiinitnitiHtniimrmHHnHtiiiHiiiuumsiuutsnitiitMMSTinT uuinmmmnuNimHnnumiiinuttintHi

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisras. j.v . . ., 

DR; EDffiONC E. ČIARA 
įz/vy ¥/. 0 lir S'l idctsT; įį<A S Tel.:,GR 6-2400

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ; AUSŲ, toSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

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

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076 g <

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždarytą'

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

iDr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f " 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS: jff į. 

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 yal.
’Treč. ir šestad. uždaęyta: | i

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rėzid; telefGĄrden'>727§ ' I ^ Jeigir ateinančia&fmėteis rępgiatės 

važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
^Li^tųvo^^vę-£gįf^es,;lai jau metas 

? ankšto užsisakyti vietas,, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesnė.
? pradėjo
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 

rnųvežė yirš grupių. Ateinančią va- 
š&rą jis^d^giniztwja'met 8 ekskursijas. 
,J.Q;vadovaujamQjė .is^S°je dabar dir- 

, wba dvi lietuvaites/—..Josephine Mile- 
U :<> priutė dr Laimį LunCcMenė. Visais ke-

Jipnės- reikalais įreigkitės d
; RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

A. & L. INSURANCES REALTY 
A. L A U R AT'T FS • 

, INCOME .TAX 
“■'X645 So." ASHLAND AVĖ. 

,ėrMx^A’'»34775h 
/ 

C į (CurrishcyvExchiRge'įstaigoj) 
j Pigūs automobilių draudimai.

J- ‘ _ ^—=-^==7=

S OPH IE- B ARCUS 
r- ■ ĮV.RAP1JO ŠEIMOS -VALANDOS 

į yisp& programos -iš :W0PA, 
1490 kil. A. M.

--------- SWTYKASD®---------

NAUJIENAS

MARIJONA ZWINAKIS. -
H if " ■* ■ v.' ’j* F'- --

VALŪNAITŽ' ė f
S §/ Gyv. 3410 So. Wallace Street

Mirė 1970 nį gruodžio 21 dieną, sulaukusi 78 metų amžiaus. Gi
musi Lietuvoje, Alytaus apskr., Miroslavo parap., Varanauskų kaime.

Amerikoje išgyveno 58 metus. -
Paliko nuliūdę: sūnus Thomas, marti Adelle, 2 anūkai — Susan ir 

’ Robert, du broliai — Antanas Valūnas, gyv. Wilkes-Barre, Pa. ir Ju
lius Valūnas. Toronto, Ont., Canada bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. s

Priklausė žemaičiu Kultūros klubui.
> Kūnas pašarvotas J. F. Rudmino koplyčioje. 3319 S; Lituanica Avė.

Ketvirtadienį gruodžio 24 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Marijonos Zwinakis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

* Nuliūdę lieka: ; , ; .

sūnus, broliai, giminės.
Laid. Direktorius Jurgis F. Rudfninas. Tel’YArds 7-1138.

, 261^W. 71stW^'TeI. 737-5149'

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
‘/^ntągt; lenses’’

Vai. įfegal susitarimą. Uždaryta treč,
Vi-.. ■ ' M. • :

DR: LEONAS SE1BUTIS
t 'INKSTŲ, FySLĖS IR y..:. 
PROSTATOS. CHIRŪRGIJAj 
2656 WES? 63rd STREET

Vaį:/antrad. nūo' 1-^4 p6 pieW* 
kėtvirtad, nyo. 5—7 vai. 'yak,.-

I Ofiso telef.: 776-2Š80'^"
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS v 
Bendra praktika ir chirurgiįa
Ofisas -2750 West 71st St^r -
Ž Tel.: 925-8296 <z įj 

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
12 ir nuo 2 iki 8 vai. Vak/ 

Sekmadieniais ir trečiadieniais
* tĮ uždaryta.

- Rez. tel.: WA 5-3099

automobi^ 
X ^Hų, gyvybės, svei-

| YOU** kitos ir biznio.
LksurūTKf į AGPfvTy pafogjos issimokė- 

|imo sąlygos.
J/’B.A C E VJČ I U S 

6455 So. Kedziė Ave. PR 8-2233

Liefuviy kalbai kasdien nuo pirma- 
10—11 

vai. ryto. — šeštadieni ir sek- 
, madieni nuo .8:30 iki 9:30 vaL

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
.} ■ į i p4En»1©de /*2413 |

7159 Sdl MAPLEWOOD - AVE.
CHICAGO. ILL. 60629

Tel. ofiso: PR 8-7773; re^£ ^R ,64732

DR. A. MAC1ČNAS ' ’
CHIRURGAS _

H Priima tik susitarus4-7.G4A
Valančios: pirmad., kėtvirtad. 5—8, 

antrad. 2—4.

Ofiso .tek: HE 4-1818 arba RE' 7^700'
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS >
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad.. ir
2 iki 8 v. p. p. f antrad. ir* kefvJKad7 
nuo /Ernų !

^Trečiadieniais uždaryta. . -

Rez. teL 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 ‘ susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 37445012
1 Įssaa^asas—agaa,,' 1 ■■n,.,. 

Telef.: PRospect 8-1717 "7 * ’. ”

. DR. S. BIEŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS " 

3148 WEST 63rd STREET..
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 741 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekma d ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACĘ * 
Phone: REpublic 7-7868 ?

Mirė 1970 m. gruodžio 20 d., 5:00 vai. ryto, sulaukęs 82 metų am 
žiaus. Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 63 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Bessie (Teršinskaitė) 
pavik. marti Geneva, žentas Steve Bonicki

Leo ir Ralph Yuzapavik. sūnėnai

į — NAUJIENOS, CHICAGO 8, H.L. — WEDNES., DECEMBER 23, 19^0

____ r--v__
J

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

(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



, DAUŽVARDŽIŲ SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI
Nepajėgdami visus draugus ir brangius tautiečius 

Kalėdų švenčių proga pasveikinti ir I^aiiningų Naujų 
Melu palinkėti, sveikiname visus viešai, linkime 

‘ laimingu Naujų Metų.
Prašome visus ir kiekvieną prisidėti prie Lietuvos laisvi- 

Atsiminkile Simą Kudirką ir surakintą lietuvių tautą.

Lietuvos Generalinis Konsulas 
l)i. P, Daužvardis ir Juzė Daaivardienė

Kaip CTA tvarko Chicagos trafiką
Administracija kalta, kad autobusuose daugėja 

organizuoti keleivių apiplėšimai
Circle uniformuoti 

policininkai nebuvo praleisti Į 
traukinėlį, kol neapsimokėjo1 . 
važmos tikėtus! CTA detekty-in,,n<>' 
vai lik retais atvejais skiriami 
Į autobusus, važinėjančius kri-[ 
niinalo apsėstomis miesto- dali-į 

mažai ap- mis ir banditai tai gerai žino.j 
praeito lapkričio, 
<čzai, vienas re-i 

volveriu ginkluotas, pačiu gy-i 
viausio judėjimo metu sulipo 
i autobusą Harvard St. ir Cam-j 
pbell A\e. kampe ii apiplėš.- Jungtinių \ alstybių Teisin- 
keleivius, ;
pinigais, taiki ml< ims, mange į,)S j Natūralizacijos įstaiga iš 
nybes, kredito korteles ir ėe-j^k^ -• • •
kius, ir nenubausti pabėgo. Iniėnuo

CTA turi 70 vyrų policijos, i liams, 
kurie turi savo superintenden-j liečiai, 
tą su pavaduotoju 
viršininką € 
9 seržantus 
vus ir 17

Pavyzdžiui, 
25 d. šeši v

-- Chicagos- Today -bendradar- Chicago 
bis C. Dwslcy -Shepherd gruo-

3<Įžio 16 d. laidoj rašo, kad kri- 
'{minalas ir smurtas Chičagos

Tranzito Administracijos siste- 
"moj (CTA) nuolat didėja, ka

dangi dėl netinkamų policijos 
v operaciją! publika 

saugos tegauna.
« ' Saugumo stoka šioje masi- 
’ inės transportacijos sistemoje 
-įyra viena iš priežasčių , kad 

keleivių (autobusais važinčto- 
;jų) skaičius iš 1 bilijono 1910 
melais, kuomet CTA buvo 

"■įsteigta nukrito iki 427,524,000, 
tai yra nukrito daugiau kaip 
per pusę 1970 metais.

Chicago Today du mėnesius 
daryti tyrinėjimai nustatė, kad:

—■ CTA turi nuosavą policiją, 
kuri yra tvarkoma tokiomis tai 
syklėniis, kad verčia nieko 
beveikti. CTA saugumo vyrai 
negali imtis tirti vykstančio 
kriminalo be specifinių ins- 
t^ukčijų iš administracijos!

^|t^-CTA autobusų šoferiams 
išakyta-neiti gelbėti keleivių 
užpuolimo ar apiplėšimo at- 
vęįĖT.^

— CTA policininkams, ku
rie nubėgo i tunelį išgirdę ’mo- 

-lenssriksmą,; .buvo, pagrasinta 
SSheitKmu iš tarn vijos-. ’ *
S —1CTA fvaldininkams už- g - * ■ # -
^drausta areštuoti kitus CTA 
fctarnautojus. ,
f Chičagos policijos atsakomy 
hbei pravesta saugoti “L’’ trau- 
Ainėlių ir požeminių tikėtų pąr 
davimo būdeles ir platformas, 
bet^ie^nefuri tarnybiškai va- 
^inėti-CTĄ ’.autobusuose^ .CTA 

;pafvarkynfu net p&galfion sku-.
bantys Illinojauš universiteto ir panašiai

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkip Reikiaatskirai

(1971), TYPIST — CLERK 
visiems business. 2 brocks from Union

Salary comm, with experience.
S alary camm. with experience.

KENNEDY & KENNEDY CO.
522 So. CLINTON
341-1122 for appt.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

KAD NEPAMIRŠI 8
Visi nepiliečiai privalo sausio mėnesi pakartoti 

savo registraciją
‘ Valstybių Teisin- rią kiekujehas ^vė^inšalis gau- 

atimdami iš ją S1200• Departamento Imieraci- na atvykęs Į šią šalį. įrašant
... i i:... 1 _ / v

GENERAL OFFICE
Permanent position in pleasant Loop 
office of Trade assc. 5 day week. 

: Good figure aptitude, typing, short
hand, varied duties.

Call 427-2811 Mr. Larson

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentes

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

perspėja, kad sausio 
visiems svetimsaT 
nėra JAV-bių pi- 
adresų registraci- 
Nesiregistravimas-

yra 
kurie
savo

(deputy), i jos mėnuo.
, keturis leitenantus,lyra baudžiamas suėmimu ir iš- 

7 civilius detekty-j trėmimu. Užmiršimas nėra pa- 
uniformuotus patru-' si teisinimas.

liūs. Ką jie veikia? Paaiškina j Užsiregistruoti, reikia nu- 
CTA general, menagerio Ttio-jvykti Į bet kurią Jungt. Vaisi, 
mas O’Connor praeito kovo 31 į pašto Įstaigą arba j Imigraci- 
dienos Įsakymas CTA saugu- jos ir Natūralizacijos Įstaigą, 
mui: i ten paprašyti Address Report

Card, Form 1 - 53. Tą kortelę 
reikia ją pasirašy

ti ir Įteikti pašto Įstaigos valdi
ninkui arba Imigracijos ir Na
tūralizacijos Įstaigai. Kortelės 
nesutepti ir nelankstyti. Tatai 
atlikti per sausio mėnesi.

Kortelėje, be adreso, dar 
reikia įrašyti kada ir per kuri 
punktą imigravęs Į JAV-bes 
savo gimimo datą ir vietą, tau
tybę ir savo kaip svetimšalio 
registracijos numeri. Tas nu
meris randamas kortelėje, ku-

seka učiai s 1.1 - v , .. . v..... . , t .'I ,. ,, užpildžius,hcija neprivalo teikti pagalbos.;
jei nėra specialiai pareikalau
ta iš transportacijos superin
tendento:

1. Atveju, 
vyksta prieš 
(authority) 
CTA tarnautoją ir CTA keleivį.

2. Jei 
vybėje 
raudasi 
asmuo.

3; Didesnio masto Įvykiai, 
kaip suridū.rimai, nuvažiavi
mas nuo bėgių, gaisras, riaušės

jei kriminalas 
administraciją 

pareigas einantį

CTA vežime ar nuosa- 
vyksta f sąmyšis arba 
miegantis ar pasigėręs

SLA Darbai
C 0 S M 0 S PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by'VNESHPOSYLTORG)
Qk MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

,2501 W. 69th St., Chicago, III 60629. — Tel. WA 5-2737 
13333-So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

^v-^Ivairią - prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai,
; maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ž U K A U S KAS

-į PAID QUARTERLY

$5,000 minimum 
2 year certificate

.Passbooks

35
_■ Investment

L'".-< ‘bonus plan 5'? $1,000 minimum
$1,000 minimum 1 year certificate

' ’ ' ■ Savings Insured tc $20,000. — Highest reserves.

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

la

! ’ MOVING — Apdraustas perkraustymas
- Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

. • ■ - APLANKYS KASDIENĄ...
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-l 

mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai 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 ...................     -__ ____ ___

' ' PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

savo registracijos numerį ne
pamirškite’’įrašyti ir raidę “A”, 
kuri yra iiuinerio priešakyje.

KEIčUin’ GYVENAMĄ
■ . METĄ

Teisingumo Departamento, 
išleistoje brošiūrėlėje be to 
primenama, ko daugelis galė
jo nežinoti ar pamiršti, kad isnuoMOJAMAS 4 KAMB. BUTAS 
pakeitus gyvenamąją vietą rei- 2-tram aukšte su baldais suaugusiems, 
kia nedelsiant pranešti Imigra-j 5%616 Vak'
cijos ir Naturalizaeijos įstai
gai savo naująjį adresą, j

Į klausimą: Ar yra įstatyme 
kas minima apie adreso pakei 
tiraą persikėlus į kitą vietą? at-' 
sakvmas vra toks: w *

Taip. Kai svetimšalis pakei
čia savo adresą, 
timą turi pranešti dešimties 
dienų bėgyje. Tatai jis padaro 
gaudamas iš artimiausios Imi 
gracijos įstaigos arba - pašto 
Įstaigos adreso pakeitimo kor
telę ir tą kortelę tižpildydamas.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

dartu kaštuoja metams $10,664, 
pragyventi žemu standartu kaš- 

. tuoj a $6,969 ir pragyventi aukš
tu standartu — $15,511,. apskai
čiavo valdiškasis Darbo Statisti- 

.. i kos biuras Washingtone, ■ paim-
j J. pa. damas praeito pavasario skait- 

i dešimties. menjs> kurie dėl infliacijos 
.. . .. . ? vo 6 nuošimčiais aukštesni

,gu praeitais 1969 metais.

, Kita valdžios statistika 
do, kad. 45 milijonų eilinių Ame
rikos darbininkų —t didesnioji 
visos JAV darbo jėgos pusė — 
uždirba vidutiniškai tik-po $121 
savaitei arba $6,292 metams.

Daugiausiai visoje Ameriko-

— Būkit Susivienijimo nariu, 
o dar geriau — pasidarykit jo 
veikėju!- SLA kviečia dalyvau
ti bendroje lietuvių veikloje ir 
gaivinti tautini atsparumą. 
Prieš 80 metų SLA pradėjo 
tarnauti lietuviams, o šiandien 
dirba kartu su visa Amerikos 
lietuvių visuomene 
laisvinimo darba.

— SLA 222 kuopa, 
Shores, Indiana, dar 
ir stiprėja. Dabartinė valdyba 

■yra tokia: pirmininkas E. Ma
siulis, vicepirmininkė C. Aus
tin, raštininkė M. Rulienė o fi
nansų raštininkė E. Masiulie- 
nė. Neseniai p. Hornienė Įsto
jo Į 222 kuopą, ji yra p. Ralie
nės mamytė. Jauniausioji šios 
kuopos narė yra ponų .Masiu- 
lių duktė Ina Vilija.

— A’. P. Deveikis, SLA 301
kuopa, Cicero, sako: “SLA 
apdraudos organizacija yra ne 
tik suaugusiems, bet ir jauna- 
mečiams. Tad, tėveliai, aprū
pinkite savo vaikučius ir krau 
kite jiems kraiti. Yra apdrau- 
da, kurią gyvas būdamas gali , ______, t-k- *
atsiimti. Pasinaudokite naujais PRAGyVENTBIO KAL A 
patvarkymais. SLA kuopos yra I Keturių narių šeimai pragy- 
kiekvienoje kolonijoje.’’ Į'venti mieste vidutinišku stan-

Lietuvos

Beverly 
gyvuoja

bu
ll e-

TO-

Simas Kudirka įjuvo
Lietuvos pilietis

Res Baltica redaktorius . v,. , .... - . .... .
a i ir c j i -vi Je uždirba Aliaskos darbininkai,Adolf Sprudzs laiške Chicago kur žeIMSnės katcgorijos meti. 
Tribune ras: Of.cmlus.ir neo- nis uždarbis 
ftcialus prasimai ap>e tragis- tesnės ?1< 
kas lietuvio jurininko Pastan- sjos ^20 301 ' -
gas pasiekti laisvę .Jungtinių - " ’ ■ ■ ’ ' ■
Valstybių Pakraščių Sargybos _ 
laive Vigilant pražiūrėjo vieną ? 
gal būt svarbų šios bylos juri-'w 
dini aspektą': U '

Tai yra faktas, kad JAV vy
riausybė niekad nepripažino 1-. 
sovietams nei de facto nei de^.® rienepems metams Nau- 
jure Estijos, Latvijos ir Lietu-kąĮėdiiLę. dovanu 
vos aneksijos. To nepripažini-Jsavo tėvams Juozui ir Marijai 
mo politikos rezultate Lietuvos j Bosams. M. Bosienė yra žino- 
pilietybė legaliai tebeegzistuo-:ma Alvudo bendradarbė.
jo, nepaisant kad-sovietai Lie- . _ Danutė ir dr. Pranas Jarai 

j Highland, Ind., išvy’ko atošto- 
Simonas gų j Floridos valstiją.

Kudirka labai galėjo būti Lie- , ■ / ■

— Ona Atkočiūnienė užsa-

tuvą yra okupavę.
Taigi - jūrininkas

JLXMUXIA,, <tuy«JL v* .. , .. ..

tuvos pilietis ir dėlto atsidūręs G-Pyle Yokšas,^ St. -Francis 
JAV teritorijoje (Pakraščių kolegijos, esančios Joliet, Ill., 
Sargybos kateryje) būti glo- studentė yra rekomenduota ir 
bojamas Lietuvos • atstovybės, (bus Įrašyta į Amerikos aukštų- 
kuri yra pilnai pripažinta ir Jll mokyklų vadovaujančių stu- 
akredituota prie J. A. V. vy-'i^en^/ 1970-71 m. metraštį.- Jos 
riausybės. Turint galvoje kas ai gyvena Chičagos pietva- 
atsitiko su Kudirka, aš patariu; karių apylinkėje.
kad Lietuvos atstovybė čia gali _ EĮena šiumaitė, veikli 
turėti legalų reikalą prieš atsa- Lietuvius skaučių organzacijo- 
kingus Pakraščių Sargybos pa- je? Kalėdų atostogų proga iškingus Pakraščių Sargybos pa- — — 
reigūnus ir Valstybės Departa- “vyksta i Kalifornijos valstiją, 
mentą. Ji nori patirti tenykšcias sąly

gas gyventi ir tęsti studijas. Jos 
14 metu brolis Antanas, LaSaI 
le aukšt. mokyklos studentas, 
palydi tolimoje kelionėje.

— Romanas Raudonikis iš 
Dunedin, Naujosios Zelandi
jos, rašo Chicago Tribune dien 
raštyje , kad lietuvio jūrininko 
Simo Kudirkos išdavimas so
vietams turi sunkias pasekmes 
Rytų Eurojos pavergtų tautų 
laisvės viltims. Laiškas taip 
pat smerkia komunistų žiauru
mą ir Amerikos Pakraščių Sar
gybos pareigūnų elgesį.

• 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 — 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

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

ŽMONES PERKA NAMUS
LENGVU $ 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 virš $16,OOCT 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 $48,000.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina —susi
tarsim. J ’ " v

PUIKUS. DIDELIS 2 no 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus* sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso.' $29.500.. :•

2 BUTU. 14 mefų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36 000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus .

HOME INSURANCE ;

Call: Frank Zapolis 
3208’/z W. 95th St. 
. GA 4-3654. .

STATI FAUt

INSUXANCT

State Farm Fire and Casualty Company

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO.

' Valau kilimus ir baldus. 
Pilna, apdrauda.

L RUDIS " ’ Tel. CL 4-1050

a**......
JUOZAS (JOE) JURAITIS

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

kaip
naujas. Geros pajamos, arti mūsų.
$19,600. • : ; ’

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

PERKAME, PARDUODAME, MAI- 
NOME-Įvairaus dydžio namus , visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą, ap- 
draudą, veikia notariatas. ‘ ’

REAL ĮSTATE AND BUILDERS, 
2558 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454 -

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

4 KAMBARIU EXPAND ABLE(vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis., 
šilima gazu. aluminijaus langai, 2 au
tomobiliu garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklypas. $25.000. ? *

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

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės, Z 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. L-’ : .

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba ir Remontas

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

MIESTAS .......... ................... .. ......... . VALST___ _____________
t ♦

ZIP CODE_____________
___________________________ __________________________ - -   I
Siuntėjo Pavardė, vardas ...........................  |

Adresas: ................... ........ 1............... .... .......... .....
4 A !
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ŠKBLBKITeS NAUJIENOSE
--y BQCX*-* .v—. •« '-**"***•

Japonijos Kamogawa akvariume treneris įkiia galvą į pusantros to
nos banginio snukį. Tai yra pavojingas triukai*

SKAITYK PATS IR PARAGINO
' KITUS SKAITYTI

NAU JIENAS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas jvairip pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

CALIFORNIA, SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

| — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — WEDNES., DECEMBER 23, 1970

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstetau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metxj 

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


