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♦ Vakar Rytų Berlyne susi
tiko Egon Bahr, kanclerio W. 
Brand to atstovas, ir Rytų Vo
kietijos valstybės sekretorius tuvai. Taip pat nuoširdžiai dė- 
Michael Kohl

Sovietu Sąjungos kolonijos Rytu Europoje pergyveno Lenkijoje dar vieną sukilimą. Kremliui nelengva išlaikyti C: „‘L™,,,
komunizmo pavergtus žmones. Pirmas nepaklusnumą Kremliui paskelbė Jugoslavijos Tito 1948 m. Rytu Vokie- pavienių asmenų
tijoje darbininkų sukilimas 1953 m, buvo sutriuškintas sovietų tankų. Sekė neramumai Lenkijoje ir Vengrijos ryžtingus Žygius ir energingą 
sukilimas 1956 m. Albanija nutraukė su Maskva santyk’us 1961 m. Sovietų tankai turėjo okupuoti Čekoslovaki

ją 1968 m. O šie metai istorijoje liks, kaip Lenkijos darbininkų sukilimo metai.
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PAKRANČIŲ SARGYBOS RAPORTAS

WASHINGTONAS. — Pakrančių Sargybos tardymo komi
sija, sužinojusi visas Simo Kudirkos išdavimo rusams aplinkybes, 
paskelbė raportą, kuriame daugiausia kritikos susilaukė kapitonas 
Brown, kuris admirolui Ellis sergant skilvio žaizdomis, ėjo admi
rolo pareigas. Admirolas Ellis jam pasakęs laikyti Kudirką “Vi
gilant” laive, kol valstybės departamentas padarys sprendimą, 
ką su juo padaryti. Admirolas Ellis, nebūdamas pareigose, savo 
nuomonę pareiškęs tik kaip “patarimą” Brownui. Admirolas Ellis 
buvo tardymo komisijos kritikuojamas už tai, kad jis “nenoro
mis davęs tą patarimą, tačiau jis turėjęs žinoti, kad jo žodžiai 
Browno ir “Vigilant” kapitonui Eustis bus priimami ne kaip “pa
tarimai, bet kaip įsakymai”. Admirolas Ellis “pataręs” sugrąžinti 
Kudirką rusams.

Admirolas Ellis todėl kaltas 
“davęs patarimus, turėjusius įsa
kymų galią”. Kapitonas Brow- 
nas kaltas, kad iš viso kreipėsi į 
Ellis, pats eidamas distrikto vir
šininko pareigas. Kaltas ir dėl 
to, kad nelaukė valstybės depar
tamento sprendimo.

Pakrančių Sargyba mažiau
siai kritikuoja komanderį Eus
tis, “Vigilant” kapitoną, kuris 
paklausė tik viršininkų įsakymo. 
Raporte sakoma, kad Eustis ne^ 
būtų išdavęs lietuvio jūreivio, 
jei tas būtų priklausę nuo jo. Jis 
esąs nekaltas, kad leido rusams 
įžengti į savo laivą, tačiau tar
dymo komisija “negali pritarti 
jo nesikišimui kai rusai naudo
jo jėgą vilkdami Kudirką į savo 
laivą”.

PRAGA. .— Dubčeko laikais 
įvesti pakeitimai Čekijos ir Slo
vakijos sričių autonomijai pa
brėžti buvo panaikinti. Konsti
tucija priimta 1968 m. dabar 
buvo pakeista, suteikiant dau
giau galių federalinei valdžiai. 
Nors tų dviejų valstijų minis
terijos liks veikti, tačiau centri
nė valdžia gali- pakeisti ar pa
naikinti jų nutarimus. Čekoslo
vakijos žinių agentūra paskel
bė, jog konstitucijos pakeitimai 
priimti “reikalinga balsų daugu
ma”, tačiau tas rodo, kad bal
savimas nebuvo vienbalsis.
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SOVIET UNION

Gdansko-komunisty vadai su balta vėliava
VARŠUVA. — Vakar komunistinės Lenkijos parlamentas bu

vo sušauktas specialiai sesijai. Varšuvoje kalbama, kad parla
mentas turės patvirtinti vyriausybės pakeitimus ir ekonominio 
plano peržiūrėjimą. Premjeras Cyrankiewicz, kuris išbuvo toje 
vietoje 23 metus greičiausiai bus padarytas prezidentu, nes jis 
partijos vadų pertvarkyme liko politbiuro nariu, kada Gomulka, 
prezidentas Spychalskis ir dar trys buvo iš politbiuro pašalinti. 
Manoma, kad Cyrankiewicziaus, seno socialdemokrato, nuėjusio 
dirbti su komunistais, vietą užims Piotr Jaroszewicz, naujas po
litbiuro narys, 61 metų ekonomistas.

Kajecko, Lietuvos atstovo, 
sveikinimas JAV lietuviam 

švenčiu proga
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 

1971 Metų proga giliai nuošir
džiai sveikinu, visus geros va 
lios lietuvius.

Su pasigėrėjimų prisimenu 
visų JAV lietuvių — veiksnių, 
organizacijų, kultūrininkų, laik-

Lenkijos valdžia atšaukė ka
ro meto stovio dekretą, kuris lei
do milicijai šaudyti į demons
truojančius. Varšuvos radijas 
paskelbė žinią iš Wroclaw, bu
vusio Breslau, sakydamas, kad 
:ia darbininkai geležinkelio dirb- 
uvėse nutarė dirbti daugiau 
valandų, kad pasivytų, gamybą, 
atsilikusią dėl'buvusio streiko, 
iki šiol apie Breslau streikus jo
kių pranešimi! nebuvo. Matyt ir 
Breslau įvyko neramumų.

Sudegino partijos rūmus
Britų spauda skelbia švedų 

korespondento Kurt Karlson pra
nešimus iš Gdansko miesto, kur 
jis buvo per neramumus kar
tu su fotografu Torbjoem An
dersonu. Nors milicija švedų fo
tografui atėmė dvi -išfotografuo
tas filmas, jis padarė daugiau 
nuotraukų.

Abu švedai pasakoja, kad 
Gdanske neramumų metu dideli

“Jie — ne barbarai”
z-.

Iš Pakrančių Sargybojrapor
to paaiškėjo, Tad “Vigilant” ka
pitonas pranešė savo Bostono 
štabui, jog Kudirka gali būti nu
žudytas, jei jis bus atiduotas so
vietams. Jo viršininkai tuo abe
jojo. Admirolas Ellis telefonu 
pasakęs kapitonui Eustis: “Aš 
nemanau, kad mes turime pa
grindo galvoti, kad taip atsitiks. 
Jie nėra kokie barbarai”.

Simas Kudirka tačiau buvo 
įsitikinęs, kad jam gresia mir
tis. Kai jam buvo pranešta, kad 
jis bus sugrąžintas į “Soviets- 
kaja Litva” laivą, Kudirka pra
šė kapitono Eustis, kad duotų 
jam peilį, kuriuo jis norėjo nu
sižudyti. Peilio kapitonas jam 
nedavė. Kapitonas Eustis pa
šalintas nuo “Vigilant” koman
dos dėl to, kad jis leido rusams 
Kudirką mušti ant savo laivo.

' “Mielas drauge”-.

Pakrančių Sargybos raportas 
rodo, kad Kudirka planavo savo 
pabėgimą atsargiai. Jis, kada 
du laivai buvo vienas prie kito, 
įmetė į Amerikos laivą pakelį 
cigarečių, kurias pagavo vienas 
“Vigilant” karininkas. Tos ci- 

. garetės buvo draugiškumo ges
tas, tačiau pakelio viduryje bu
vo raštelis, kur laužyta anglų 
kalba buvo parašyta: “Mano 
mielas drauge, aš nušoksiu nuo 
rusų laivo ir plauksiu kartu su 
jumis. Jeigu įmanoma, 
duoti man ženklą. Aš 
stebėsiu. Simas”.

prašau 
budriai

nušokoKai sutemo, Kudirka 
nuo aukštesnio sovietų laivo ant 
“Vigilant”. Jis apkabino vieną 
amerikietį karininką ir vadino 
jį “draugu”.

Kapitono Brown įsakymas

Po 10:14 vai. vakare po seri
jos telefoninių pasikalbėjimų 
tarp Eustis, Ellis ir Brown, pa
starasis padarė paskutinį spren
dimą atiduoti Kudirką rusams. 
“Tu turi įsakymą. Nėra jokio 
pasirinkimo. Panaudok bet ko

KA JIS MATĖ “VIGILANT” LAIVE
C ♦.

WASHINGTONAS. — Dar vienas liudininkas papasakojo 
apie įvykius “Vigilant” laive, kur nesėkmingai politinės globos 

i ieškojo lietuvis jūreivis Simas Kudirka. Su latviu Brieze ir kitos 
.žuvies apdirbimo bendrovės atstovu, “Vigilant” laive buvo ir New 
tBedfordo žveju unijos (Fishermen’s Union) agentas John Burt.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos kongresas pradėjo atosto
gas, nepabaigęs daug svarbių 
darbų. Sausio 3 d. susirenka nau- j 
jas, 92jtrasf kongresas. Jam teks « unija priklaūso didesnei orgimžacljai SeaT^ers International 
perimti nebaigtų įstatymų svar
stymą. Senasis kongresas susi
rinks vėl pirmadienį ir bandys1’, 
priimti kai kuriuos svarbesnius 
įstatymus.

WASHINGTONAS. — Čekos
lovakijoje pasirodė, valdžios iš
leista knyga, parašyta Juri Iva
novo ir Eugenijaus Jevsejevo 
“Saugokis zionismo”! ši prieš 
žydus nukreipta knyga tvirtina, 
kad 1968 metu reformos Čekos
lovakijoje buvo įkvėptos tarptau
tinio zionizmo ir vietinių Čekos
lovakijos žydų. Knygoje mini
mi visi žydai, kurie rėmė Dub- 
.čeko reformas, nors, kaip sa
ko Tad Szulc, NYT bendradar
bis, tame knygos sąraše labai 
mažai žydų.

' SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo vyriausybė paleis Naujų Me
tų proga 30 sužeistų ir invalidų 
šiaurės Vietnamo kareivių.

MASKVA. — “Sovietskaja 
Latvija” laikraštis praneša, kad 
Afrikoje, Ginėjoje sovietų ke
leivinis lėktuvas susidūrė su di
deliu paukščiu, kirliu. Lėktuvo 
langas sudužo ir sužeidė du la
kūnus.

rią jėgą, kokia bus reikalinga”. 
Po šio pasikalbėjimo Eustis su
grįžo į savo kabiną ir tarė ne
noromis rusams "Jis yra visas 
jūsų”. Tada prasidėjo Kudirkos 
gaudymas ir mušimas. Sovietų 
jūreiviai nuo savo laivo sekė Ku
dirkos bėgiojimą ir pranešinėjo 
savo draugams “Vigilant” laive, 
kur Kudirka slapstosi. Kartą 
Kudirka bandė šokti į jūrą, ta
čiau duamerikiečiai jūreiviai jį 
sulaikė.

Kiti įvykiai yra jau žinomi, 
daug kartų aprašyti. Raporte 
sakoma, kad Kudirka Amerikos 
laive paliko savo užrašus. Vieno
je knygelėje vokiečių kalba bu
vo įrašyta:; ‘‘Viską galima pa
aukoti žmoniškumo vardu, iš
skyrus patį žmoniškumą”.

AFL-CIO. John Burt įrašė tai, ką jis matė “Vigilant” laive, į tos 
unijos dienoraštį. Kartu jis atidengia ir naujų to Įvykio smulk
menų, v

Burt sako,kad jis išmetinėjęs 
kapitonui Eustis dėl lietuvio su
grąžinimo rusams, tačiau kapi
tonas jam pasakęs, jog jis gavęs 
įsakymą atiduoti lietuvį iš savo 
štabo Bostone. Kapitonas Eus
tis pasakęs trims laive buvu
siems rusams, kad jie gali pa
siimti Kudirką. Rusas karinin
kas jam atsakė, kad Kudirka 
yra jiems per stiprus ir jiems 
reikia dar keturių vyrų. Eus
tis atsakęs, kad jis įsileis tik dar 
tris rusus, kurie ir buvo atga
benti iš “Soyietskaja Litva” lai
vo.

John Burt toliau pasakoja, kad 
kapitono tiltas buvo uždarytas 
ir prie įėjimo stovėjo sargybi
nis, kuris įleido į tiltą tik ru
sus, ieškojusius Kudirkos. Burt 
pasakęs sargybiniui: “Atidaryk 
duris ir nuimk grandinę, duok 
tam žmogui šansą- pabėgti, jei 
jam tektų ir į vandenį- šokti”, 
tačiau sargybinis atsakęs nega
lįs laužyti įsakymo. -

Kai rusai ėmė mušti Kudirką, 
Burt vėl kreipėsi į amerikietį 
jūreivį, sakydamas: “Klausyk, 
jūs negalite šito leisti”. Jūreivis 
atsakęs nieko negalįs padaryti, 
lietuvis turįs sugrįžti atgal į 
savo laivą. Tada John Burt tiek 
susijaudino, kad jis pats šoko 
ginti Kudirkos, tačiau jį sulai
kė šalia jo buvę" amerikiečiai. 
Tuoj po to visi Amerikos laivo 
įgulos nariai ir civiliai buvo įsa
kyti tuoj pat eiti į apačią, po 
deniu, kbr jie tik pro langelį 
matė, kaip buvo nuleista valtis 
ir Kudirka, suvyniotas ir surai
šiotas, kaip mumija ar kaip ne
gyvas žmogus, buvo nuleistas į 
valtį.

“Chicago Today” vakar veda
majame, pavadintame “A shame
ful case is closed” — (“Gėdinga 
byla uždaryta”), komentuoja 
Transporto departamento nuta-

Nuteisė Treblinkos 
lagerio komendantą

BONA. — V. Vokietijoje bai
gėsi dar vienas, teismas, kuria
me buvęs Treblinkos mirties la
gerio komendantas Franz gavo 
kalėjimo iki gyvos galvos baus
mę. Jis šiuo metu yra 62 me
tų amžiaus, karo metais jis 1942 
ir 1943 metais vadovavo žydų 
žudymui Lenkijoje, Treblinkos 
stovykloje, kur žuvo 900,000 žy
dų. Stangi yra austras, Hitlerio 
valdžia jį apdovanojo Geležiniu 
Kryžiumi, kaip “geriausią lage
rio komendantą”.

Stangi po karo buvo išvykęs į 
Brazilija ir Sao Paolo mieste bu
vo • automobilių mechanikas. 
Tarptautinė žydų organizacija 
jį susekė ir pranešė Vokietijai, 
kuri jį iš Brazilijos išgavo 1964 
metais. Teisme Stangi teisinosi, 
kad jis tik vykdęs įsakymus iŠ 
aukščiau.

Teisme paaiškėjo, kad Treb- 
linkoje žydų žudymas vykdavo 
14 valandų per dieną. Kasdien 
buvo nužudoma iki 15,000 žmo
nių. Viena darbo “šifta” sude
gindavo iki 3,000 lavonų.

rimą neteisti Pakrančių Sargy
bos vadų. laikraštis sako, kad 
teismas būtų aiškiau nustatęs 
kaltuosius, giliau ištyręs įvykį 
ir atradęs, kodėl buvo tokia at
mosfera, kurioje aukšti karinin
kai galėjo padaryti tokį neįti
kėtiną sprendimą. Geriausia 
būtų, jei pabėgėlis būtų pabė
gęs, o antra geriausia išvada bū
tų, kad tokie dalykai daugiau 
nepasikartotų. Pakrančių Sar
gyba ir du jos karininkai išsisu
ko lengvai, sako laikraštis.

•SU;

veiklą Lietuvos klausimais 197C 
metais. Tai patvirtina visų lie
tuvių prisirišimą, ištikimybę bei 
fneilę savo Tėvų žemei. Tai ro
do jų nenuilstamą ryžtą veiklo
je Lietuvai atgauti Laisvę ir Ne
priklausomybę ir tautiečių Tė
vynėje likimui pagerinti.

Giliai nuoširdžiai dėkoju vi
siems už taip kilnias aukas Lie-

proga. ‘Iš savo pusės — linkiu 
visiems malonių šv. Kalėdų ir 
sėkmingų Naujųjų 1971 Metų. 
Dangaus palaima telydi'mano 
tautiečius jų asmeniniame gyve
nime bei veikloje Lietuvos labui.

J. Kajeckas, 
Lietuvos atstovas 

WashingtOnas.
1970.XII.21 d.

Bolivijos vyriausybė palei
do iš kalėjimo šešis komunistų 
partizanus, jų tarpe prancūzą 
Regis Debray, kurie drauge su 
Guevara bandė Bolivijoje pra
dėti revoliuciją. Guevara žuvo 
prieš tris metus, o dabar paleis
tieji pateko i kalėjimą.

Valstybės sekretorius pa
skelbė, kad iš šiaurės Vietnamo 
gautame belaisvių sąraše nėra 
naujų pavardžių. Visi belaisviai 
Amerikos vyriausybei jau buvo 
žinomi.

Viet Congas vakar pradėjo
Kalėdų proga keturių dienų pa-! valstybins Čilės vario pramonę, 
liaubas. •.

švedų mokslinės įstaigos 
užregistravo didelį požeminį 
sprogimą Sovietų Sąjungoje, 
Kaspijos jūros rajone.

♦ Lenkijos prezidentu pa
skirtas ligšiolinis premjeras Cy
rankiewicz, o premjeru — eko- 
nomisteas Jaroszewicz, kuris pa
žadėjo du metus nekeisti prekių 
kai nu ir atpiginti maisto pro
duktų kainas.

JAV vario bendroves
SANTIAGO. — Čilės prezi

dentas Salvador Allende paskel- 
i bė viešame mitinge, kad jis su-

Kongreso dovana 
buvusiam speakeriui

WASHINGTONAS. —Atsto
vų Rūmai atsisveikino su savo 
ilgamečiu pirmininku, rūmų 
“speakeriu” John McCormacku 
(D., Mass.), kuris turi 79 metus 
ir paskutiniuose rinkimuose ne- 
bekandidatavo į kongresą. At
stovų Rūmai priėmė rezoliuciją, 
kuri duoda pasitraukiančiam pir
mininkui didelę 44,000 dol. pen
siją per metus. Bostone bus 
įrengtas įstaiga su 2 sekretorėm, 
kurios gaus 11,000 dol. per me
tus. Pensininkas galės naudotis 
nemokamai telefonu, gaus paš
to ženklus, vokus ir. popierių.

kur tris didžiausias kasyklas 
tvarko Amerikos kapitalas. Jau 
praėjusioji krikščionių demo- 

' kratų vyriausybė audėjo kasyk
las dideliais mokesčiais ir pasi
ėmė jų kontrolę, nupirkdama 
prievarta 51 nuošimtį bendro
vių akcijų. Dabar iš amerikie
čių bus atimti ir likusieji 49 nuo
šimčiai.

Prezidentas Allende nurodė, 
kad vario nacionalizavimas bus 
antroji Čilės nepriklausomybės 
diena. Jo pasiūlytas konstituci
jos papildymas bus parlamente 
svarstomas kelis mėnesius ir, 
priėmus, leis valdžiai nusavinti 
vario Įmones.

Čilė yra didžiausia vario ga
mintoja pasaulyje, varis suda
ro 80% visų Čilės pajamų iš už
sienio. Didžiausios vario kasy
klos yra Chuquicamata, EI Te- 
niente ir El Salvador. Jas val
dė iki šiol amerikiečių bendro
vės : Anaconda ir Kennecott. Jų 
kasyklos pagamina apie 80% vi
so Čilės vario.

Allende pažadėjo, kad vario 
bendrovėms bus apmokėti nuo
stoliai. Kennecott bendrovės 
akcijos vertos 77 milijonus do
lerių ir Anacondos — 167 mil. 
dol.

se,o sovietą* karo laivas stovė
jo prie įplaukimo į Gdansko uos
tą. Karlsono manymu, vien 
Gdanske žuvo apie 300 lenkų, 
miesto centras buvo sugriautas. 
Gdanske įvyko ne streikai, bet 
revoliucija, sako Karlson. Vie
tinė komunistų partijos vado
vybė, apsupta darbininkų mi
nios, iškėlė pro langą baltą vė
liavą ir buvo išmesta iš savo šta
bo su pakeltomis rankomis. Apie 
3,000 darbininkų užėmė parti
jos rūmus ir juos sudegino.

Kareiviai mėtė šautuvus

Švedai pasakoja, kad Lenkijos 
kareiviai šaudė virš minios gal 
vų, kiti metė šalin šautuvus, sa
kydami, kad jie negali žudyti 
savo brolių lenkų, tačiau milici
ja, suvežta iš visos Lenkijos, pa
sižymėjo žiaurumu, šaudė Į mi
nią, kur buvo daug moterų ir 
vaikų.

Vieną uosto darbininką su
traiškė tankas. Jo draugai ap
dengė kūną Lenkijos vėliava ir 
gėlėmis. Milicija atėjusi nuplė
šė vėliavą, ir Įmetė darbininko 
lavoną į kanalą.

Gdanko uoste minią sudegino 
didelį sovietų prekybos laivą. Pa
našius Įvykius matė ir 22 britų 
darbininkai; kurie kaip specialis
tai dirbo Gdanske. Jie irgi pa
brėžia žiaurų lenkų milicijos el
gesį su savo tautiečiais. Nors sa
koma, kad ir demonstruojan čių 
lenkų pyktis buvo labai didelis. 
Sakoma, kad nieko nėra piktes
nio, kaip gerai suerzinta lenkų 
minia. Prisimenama, kaip Poz
nanės sukilimo metu lenkai ko
munistų veikėjus ir milicininkus 
sodino ant nusmailintų kuolų, 
pagal senovės kazokų papročius.

BONA. — V. Vokietijos vy
riausybė pareiškė pasitenkinimą 
naujo Lenkijos komunistų vado 
Giereko pareiškimu, kad Len
kija nekeis savo užsienio poli
tikos.



SAVO TEISES NUO VYSKUPŲ GYNĖ
- Scrantono lietuvių parapijos pastangos 
apginti nuo vyskupo savo bažnyčios turtų

(Ištrauka iš kun. M. Valadkos naujos knygos 
“Už Laisvą Lietuvį”)

Nors čia suminėti faktai vy
resnės kartos Amerikos lietu
viais yra gerai žinomi, bet jų 
patvirtinimui paimsime doku
mentuotus įrodymus, šiam tiks
lui puikiausiai tinka Scranton, 
Pa.,, ištisa byfa, užtrukusi dau
gelį metų.

Pirmoji lietuvių organizacija 
buvę Įsteigta Scrantone 1892 me
tais; ir turėjo ŠV./Juozapo drau
gijos vardą. Labai greitai be
ne jąntr^me. ar trečiame šios, 
draugijoj -susirinkime kilo min
tis įsteigti lietuvišką parapiją, 
šiai reiekalui buvo išrinktas 
atskiras komitetas, kuris uoliai 
pradėjo rinkti aukas bažnyčiai. 
Jau; 1893 metais šis komitetas 
nupirko žemės sklypą šiaurinė
je miesto dalyje, kaip rodo bir
želių 14dieną-dokų- 
meųtas.į^ 0 ‘^’ėjių metų,' bū
tent' 18^ jnętąisjįvietos vysku-

parapijar^pįskyrė klėbbną' kų- 
nig4 Pie^.įTUo apačių-.inątu bii>- 
vo parad^ stątįtt-Bažnyčia. Tie
sa, kuni Biėža tvarkydamas -be 
konirol^^r^OFrėSGafi^į^- tas- (“deėd”) yra netvarkingai 
eik^jo ^parapijos pinigus^. . Vys.-- — 
kupp pėtaria-rtras- parapijos vko> 
mitėtas buvo kun. Piežą apskun
dęs] ir anasai buvo areštuotas- 
Bet’ vėliau. Jis. gavo garantiją

buvo iš kalėjimo paleistas ir iš
važiavo į Chicagą.

‘ Kaip bažnyčios turtas 
patenka vyskupui

1897 metais buvo paskirtas 
Scrantono klebonu kun. A. Kau
pas. Jam šioje parapijoje kle
bonaujant ir buvo baigta staty
ti bažnyčia. Tuojau iškilo para
pijos nuosavybės klausimas. 
Kun. Kaupas, paklusnus vysku
pui, visokiais būdais stengėsi 
parapijos turtą užrašyti vysku
po, vardu. šių pastangą pasėko
je 1897 metais rugsėjo mėn. 12 
dieną buvo' sudarytas aktas 
(deed) ir parapijos turtas bu
vo perleistas vyskupo O’Hara 
nuosavybėn. ŠĮ dokumentą pasi
rašė komiteto pirmininkas ir 
sekretorius.

Bet statant bažnyčią buvo pa
darytos skolos ir parapijos ko
mitetas šioms skoloms aptvarky
ti,, sumanė gauti paskolą. Kada 
adVokatai, paskolos reikalais pra
dėjo ■ tikrinti lietuvių parapijos 
dokumentus, surado, jog minė-

surašytas. -Tada vyskupo Įsaky
mu kun. A. Kaupas 1901 metais 
vasario mėnesio 13 dieną sušau
kė* parapijos susirinkimą ir ban
dą šį dokumentą taip ištaisyti, 

kad paparapijos visas turtas 
būtų užrašytas vyskupo O’Hara 
vardu. Bet šiame susirinkime 
parapijos patikėtiniai (trus
tees) griežtai pasipriešino ir ne
sutiko savo parapijos turtą per
leisti vyskupui ir karštai gynė 
savo parapijos nuosavybę nuo 
nelemto pasikėsinimo.

Bet vėliau vyskupas kreipėsi 
Į teismą ir, deja, teismas palai
kė vyskupo pusę. Parapijos pa
tikėtiniai buvo verčiami sudary
ti nuosavybės aktą ir parapijos 
turtą perleisti vyskupui. Para
pijos turto perleidimas vyskupui 
ncėjo taip sklandžiai, kaip vys
kupas ir jo pastatytas klebonas 
pageidavo. Kun. Kaupas labai 
uoliai ir pastoviai darė Įtakos į 
parapijos narius, juos kiekvieną 
atskirai kalbindamas ir Įtikinė
damas, jog būtina parapijos tur
tą perleisti vyskupui. Nereikia 
stebėtis, kad klebono autoritetas 
persvėrė ir jo sumanymas pasi
sekė. Bet ir naujas aktas ne
buvo teisėtas, kadangi jį pasira
šė ne tie asmenys, kurių vardu 
buvo kalbama nuosavybė pirki
mo akte pažymėta. Naują nuo
savybės aktą pasirašė parapijos 
nariai, kuriuos kun. Kaupas pri
kalbėjo pasiduoti vyskupo valiai, 
nors jie neturėjo teisės tokį ak
tą surašyti. Visas reikalas pa
rapijos žmonių akyse taip ne
aiškiai buvo nušviečiamas, kad 
tik teisme parapijonys suprato, 
jcg tikrai jie netenka savo nuo
savybės.

Pastangos iš žąsino 
atgauti avižas

Po to, kai buvo ši liūdna pa-

dėtis išaiškinta, parapijonys 
1906 metais sušaukė susirinki 
mą, kuriame galutinai 'pąaiškė 
jo kas atsitiko su Scrantono pa 
rapijos turtu, šiame karštam* 
susirinkime beveik visi pasisak* 
prieš perleidimą vyskupui para 
pijos nuosavybės ir buvo suda 
rytas komitetas, įgaliotas it 
vyskupo parapijos nuosavybe 
atsiimti.

Toliau sekė būdingi įvykiai 
nes vyskupas į šį parapijonų nu 
sistatymą, labai savotiškai at 
siliepė. Parapijonims pareis 
kus norą teismo keliu iš vysku
po atsiimti parapijos nuosavy 
bę, jis pradėjo vieną po kito aiš 
kaus moralinio teroro aktus.

Pirmiausia vyskupas klebo 
nui A. Kaupui įsakė bažnyčioje 
paskelbti, kad visi parapijonys 
kurie išdrįs pasipriešinti vysku 
po valiai, bus ekskomunikuoti 
Tai turėjo Įvykti tų metų gruo
džio 16 dieną. Bet šis baugini
mas parapijonų nesulaikė, jie ir 
toliau ryžosi teismo keliu atsi
imti savo turtą. Todėl klebonas 
A. Kaupas, vyskupo įsakymu 
nustatytą dieną bažnyčioje pa
skelbė ekskomunikavimo raštą. 
Klebonas dar nuo savęs pridėjo, 
kad visi, kas buvo paskelbtas 
ekskomunikuotu, jau negalės 
lankyti bažnyčios, jiems mirus 
jie nebus laidojami parapijos 
kapinėse (nors tos kapinės tie
siog priklausė parapijai), jiems 
taip pat nebus teikiami jokie 
tikybiniai patarnavimai. Tos 
bausmės būsiančios taikomos tik 
todėl, kad jie nenusileidžia vys
kupo valiai..

Klebonas A. Kaupas, kiaušy- 

damas vyskupo nurodymų, iš
rinko savo pasekėjų komitetą ir 
švenčių dienomis pastatė prie 
bažnyčios durų tam tikrus sa
vo sargybinius, kurių pareiga 
buvo neleisti Įtariamiems para- 
jijonims lankyti vykstančias pa
maldas. Taip pat jiems buvo 
uždėta tam tikra kontribucija, 
kurią jie turi sumokėti klebo
nui.

Tuo viskas nesibaigė. Klebo- 
las užrakino parapijos salės du
ris, kad parapijonys negalėtų 
daryti savo susirinkimų. Giliai 
nusiminę parapijonys kreipėsi į 
.eismą ir prašė užtarimo, kad 
oūtų sustabdytas klebono sauva
liavimas. Teismas atjaučia pa- 

pi jonų sunkią būklę ir parei
kalauja, kad Įtariamiems para- 
pijonims nebūtų taikomos jo
kios bausmės, kol nebus padary
tas teismo galutinis sprendimas 
šiuo reikalu.

Lietuviai priversti 
šauktis teismo

Parapijonys pas savo dvasiš
kuosius ganytojus tiesos nesu
rado, jų liūdną būklę galėjo pa
lengvinti tik teismas.

Scrantono šv. Juozapo parapi
jos nariai buvo nuoširdžiai ti
kintieji žmonės, jų niekas nesu
agitavo, jie nepasidavė jokiai 
pašalinei Įtakai, jie veikė ir gal
vojo, neabejodami, jog gina -sa
vo žmogiškąsias teises, tas tei
ses, kurių niekas iš jų negali 
atimti. Jie tvirtai tikėjo, jog 
jų žygiai pilnai teisėti ir jie nie
ko pikto nedarė. Tik šiuo būdu 
galima išaiškinti jų pasiryžimą

(Nukelta Į 3-čią psl.)

Nuoširdžiai linkime 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

visiems lietuviams

2415 W. 69th St
PAULIUS HARDWARE

5941 So. Kedzie Ave.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS 

IR GEROS VALIOS LIETUVIAMS

LITHUANIAN HOTEL
ST. DARGUŽIS

1606 So. Halsted St., Chicago^ Illinois 60608 
TAylor 9-2733
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PHILOMENA D. PAKEL, 
Prezidentė

ŠVENČIŲ
Mieli lietuviai, kaimynai ir artimieji,
Baigdami senuosius metus, mes privalome už

miršti visus turėtus nepasisekimus, padarytas klai
das ir išgyventus nemalonumus.

Mums prisimena tūkstančiai mūsų prietelių, su 
kuriais teko arčiau susipažinti ir kuriems teko pa
tarnauti ir būti naudingais. Tai yra didžiausias mūsų 
turtas. ......

Skambant Kalėdų varpams ir besiklausant nuo
taikingų šių švenčių giesmių, Chicagos Taupymo Ben-, 
irovės valdyba, direktoriai ir visi šios įstaigos tar
nautojai linki Jums linksmiausių Kalėdų ir Laimingų 
[Naujų Metų. Tikimės, kad Jūs leisite mums ir atei- 
1 tyje Jums patarnauti.

įg Kviečiame visus būti mūsų svečiais, pradedant gruo- 
||dži9 22 d. iki sausio 10 d., 1971 m. Visus atsilankiusius 
i|! vaišinsime skania kava, lietuvišku sūriu ir kitais ska- 
Ignumynais. Vaikai atėję su tėvais gaus saldainių. Nėra 
^reikalo būti bendrovės nariu, kad pasisvečiuotumėte. 
J? Visi be skirtumo esate kviečiami.

į Chicagos Savings yra puikiausiai išpuošta Kalėdi- 
iniais pagražinimais. Atėję pamatysite gražiai išpuoštą 
^eglutę ir kitas įvairenybes.

JOHN PAKEL, Sr

»■



KAIP LIETUVIAI PASAULIEČIAI...
(Atkelta iš 2 psl.) 

skųsti vyskupą valstybės teis
mui. Buvo beveik visuotinas pa
rapijos žmonių nutarimas ir tuo 
nutarimu vadovaudamies pati
kėtiniai 1906 metais patraukė 
vyskupą teismo atsakomybėn ir 
pareikalavo grąžinti jiems pa
rapijos nuosavybę.

I mo išlaidų padengimą. Ir varg- 
I »ai angliakasiai, daugumoje ne- 

( Tačiau žemesnioji teismo in-purtin®1> 
stancija 1907 metais rugpičio 28 nuosavyų.

! nnJo—n WcL-'l_ I UŽstat 1
atveju netekt

Tačiau ši 
Supreme 
visais dokumentais, nustatė, jog 
vyskupas netari jokių teisių Į 
oarapijos nuosavybes, nes jiara- 
oijonys savo sudėtais pinigais 
visą turtą teisėtai įsigijo ir ta
sai turtas jiems priklauso, šiuo 
sprendimu vyskupas (tada jau 
vyskupą^ l'obanas> buvo įpa
reigotas sumokėti teismo išlai
das ir grąžinti parapijonims jų 
nuosavybes, išbraukdamas iš su
darytų dokumentų savo vardą. 
Tai Įvyko 1908 metų gegužės £9 
diena.

dieną padarė sprendimą vysku
po naudai. Parapijonys jausda
mi savo pusėje tiesą, lapkričio 
23 dieną perkelia visą reikalą 
į Supreme Court. Čia buvo, ga 
Ii sakyti, rizikingas žygis, nes 
buvo pareikalauta kad pralaimė
jimo atveju, jie garantuotų teis- i

neišmes netikėliu ir vėl pa- 
Scrantono bažnyči Scranto- 

arba turintieji mažas {no Diecezijos vyskupui, pagal 
s, sudėjo pakankamą1 katalikų bažnyčios įstatymus.

darni nelaimingu I Aš dabar skelbiu, kad lietuvių i 
savo namukų. į katalikų švento Juozapo Baž- 

. • . . .. , . .. nvčia, North -Maine Avė. šiamesuio atveju jie laimėjo: I* . . . . . .... ir , ... Į Scrantono mieste bus mterdk-!Couic, susipaemęs su i

ves

' nyčia, North Maine Avė. šiame 
Scrantono mieste bus intenUk- 

} to galioje, nuo vidurnakčio sek
madienio gegužės 31 birželio 1, 
908 metų ir kad jokios katali- 

■riškos pamaldos negalės būti čia 
atliekamos ir kad nei vienas ka 
šalikas neprivalo ją lankyti, jei
gu nenori sulaukti La ny Jos pra
keikimo iki interdiktas nebus 
atšauktas.

Blogos valios žmonių buvo paleistas gandas, kad senos So. 
Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos valdyba nenorinti savo sa
lėse Lietuvos Vyčio ir kitų paveikslų, vaizduojančių Lietuvos 
gamtą arba josios praeiti. Paveiksle matome tos Draugijos pa
reigūną Aleksandrą J. Chapliką, Įteikiant? Lietuvos Vytį ir ki
tus paveikslus. Draugija nenorėjo brangiai mokėti už paveiks
lų rėmus, bet niekas nebuvo priešingas garbingos Lietuvos pra
eiti vaizduojantiems paveikslams.

/—- . - ' . - -    ........ 1 . . x

g MERRY CHRISTMAS and HAPPY 
NEW YEAR TO ALL MY CUSTOMERS

BOSTON TAVERN
SANDWICHES

451 West 26th Street
LITTLE JOHN, Prop. VI 2-9352

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
visiems savo klientams ir draugams linki

ANTANAS VASILIAUSKAS
MAISTO KRAUTUVĖ

1345 So. 49th Avenue Cicero, Hl. 60650 
TeL:TOwnhall 3-2834

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ 1971 METŲ 

LINKI 
VISIEMS SAVO NARIAMS, 

DRAUGAMS IR VISIEMS GEROS 
VALIOS LIETUVIAMS

KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKAS KLUBAS
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Vyskupas prakeikimu sutiko 
teismo sprendimą

Jis Įsakė klebonui A. Kaupui 
išdaryti bažnyčią. Ir štai 1908 
netų gegužės 31 dieną kun. A. 
Kaupas, atlaikęs mišias paskel
bia, jog čia esančios paskutinės 
nišios. 0 po to jis perskaitė 
zyskupo atsiųstą šiai bažnyčiai 
nterdiktą. Jis čia pat nurodė, 
<ad. dabar esančios paskutinės 
jama-dos, daugiau jis mišių ne- 
aikysiąs, nes bažnyčia uždaro
ka. Galima įsivaizduoti koki 
būtent Įspūdi anais laikais mal- 
lingiems žmonės padarė šitoks 
debono drastiškas pareiškimas.

Čia perpsausdinamas pilnas to 
iterdikto vertimas: 
yskupo raštinė,
eranton, Pa/ ‘

Švento Juozapo lietuvių 
katalikų parapijos nariams: 

pasveikinimas
Teismas nusprendė, kad Scran

tono vyskupas turi atiduoti baž
nyčios nuosavybės aktą (deed) 
grupei ekskomunikuotų netikė
lių asmenų, priklausiusių Scran
tono lietuvių parapijai.

Kadangi bažnyčia negali būti 
naudojama kitokioms pamal
doms, kaip tik katalikiškoms, o 
yra neleistina laikyti katalikiš
kas pamaldas bažnyčioje, kurią 

i kontroliuoja žmonės, kurie nie
kina bažnyčią' ir jo^ teises, ku
rie neteko katalikų tikėjimo. Aš 
su didžiausiu skausmu esu pri
verstas pritaikyti Lietuvių Ka
talikų švento Juozapo parapi
jai interdiktą, kol parapijos na-

Tegu Viešpats laimina ištiki
mus ir tikinčius liet u, ius kata-Į 
likus ir tegul gelbsti jiems tikę- į 
jlme, kuri išpažino jų didvyriai į 
tėvai ir tegu grąžina taiką Į 
skaudų sielvartą patekusią pa 
rapiją, nuo kurios dabar atima
ma graži bažnyčia ir kuriai jie 
parodė tiek daug pasiaukojimo, j

Michael John Hoban,1 
Scrantono Vyskupas i

fotografija daryta Kanadoje, potašo kasyklose, kur baltas potašas 
is mylios gilumo kasyklos keliamas j viršy ir kraunamas netoli 
Belie Plaine, Sask. Iš pirmo žvilgsnio potašas atrodo, kaip sniegas.

Ši

ras ir jo šalininkai 1008 mėty 
spalio 26 dieną iškelia seniems

lą. Banditas nuplėšęs jam bur
nos raikštj paklausė “Ko nori?’

“Paimkite ir knygas; manu 
knygose trūksta $10,000!” jis 
paprašė.

LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ

NAUJŲJŲ METŲ

Aukšč. teisine lietuviai 
laimi trečią kartą

I parapijos patikėtiniams teisme 
Ts naujo Scrantono lietuviai! bylą> reikalaudami> kad trus_ 

kreipiasi Į teismą ir prašo pagal-! tees arba patikėtiniai atsisaky- 
bos. Jie jautė jiems daromą j įų nuo savo -teisiu ir nurodinė

ja, jog dauguma parapijos na
rių to reikalauja. Teismo eiga 
užtrunka ilgą laiką, žemesnėje 
teismo instancijoje vyskupas lai
mi. Tačiau senieji parapijos pa
tikėtiniai nenusileidžia, jie su
deda reikalingus užstatus ir 
kreipiasi Į aukštesnį teismą. Ir 
štai antruoju kartu Supreme 
Court 1910 metų liepos 8 dieną 
žemesniojo teismo sprendimą 
panaikina ir grąžina parapijos 
nariams, jų patikėtinių asmeny
je. Vyskupui vėl tenka sumo
kėti teismo išlaidas sumoj $755- 
40. Vyskupas irgi nenusileidžia 
ir 1910 metų rugsėjo 12 dieną 
iškelia bylą prieš lietuvių para
piją.

Privarginti lietuviai 
nuleido rankas

bos.' Jie jautė jiems daromą1 
skriaudą, lygiai aiškiai suprato, i 
kad jie apkaltinami dėl jų nepa-Į 
darytų nusikaltimų. Ir teismo 
išaiškinimas itin nemaloniai vys
kupui skambėjo, kadangi teis
mo rašte buvo aiškiai pasaky
ta, jog Scrantono lietuviai su 
vyskupu bylinėjasi ne dėl tikė
jimo reikalų, bet tik norėdami 
savo nuosavybę apginti. Jie no
ri melstis, kaip iki šio laiko sa
vo bažnyčioje, kurios klebonu 
jau buvo kun. Mickevičius.

Šiuo pat metu Scrantone 
siranda kun. Jonas Kuras, 
atnaujina pastangas priversti 
parapijoms pasiduoti vyskupui. 
1908 metų birželio 8 dieną jis 
sušaukia šv. Marijos salėje, W. 
Market St. sau palankių parapi
jom? susirinkimą, šiame susi
rinkime galėjo dalyvauti tik pa
lankūs kun. Kurui žmonės. Bu
vo stengiamasi padaryti tok? nu
tarimą, kuriuo remiantis jie ga
lėtų toliau vyskupo pageidavi
mus Įgyvendinti ir grąžinti jam 
bažnyčią. Žinoma.parinktoji pu
blika kun. Kurui pageidaujamą 
nutarimą padarė ir iš naujo pra
sidėjo teismo byla. Kun. J. Ku-

lą ginti, reikėdavo iš žmonių 
centais ir doleriais surinkti rei
kalingas sumas advokatams ir 
kitoms būtiniausioms išlaidoms.

Scrantono lietuviai giliai ti
kėdami, jog yra teisūs, supras
dami, jog čia vyksta aiškus api
plėšimas, nors dvasioje paliko 
ryžtingi, bet pajuto, kad galuti
noje išvadoje jie neturi vilčių 
laimėti. Laimės turtingesnis ir 
daugiau įtakingas 
nistracijos akyse 
kūpąs.

Tenka nulenkti
raštingam mainieriui-angliaka- 
siui. Jis kilniai gynė. savo tei
ses toje daugel? metų užtruku
sioje kovoje. Jis neišsigando, 
kai buvo paskelbtas jo bažny
čiai interdiktas, jis nesudrebė
jo, kai jam grėsė ekskomunika- 
vimas. Giliai savo širdyje jis 
turėjo taurų jausmą, jog jo pu
sėje yra tiesa!

vietos admi- 
turintis vys-

galvą mažai

5945 South Albany

sveikina SLA 134-tos kuopos valdybą ir 
nares, visus savo mielus gimines, draugus 

linki džiaugsmingų Kalėdų švenčių ir 
laimingų 1971 metų.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

EMILIJA IR MARIJUS KIELOS
M. K. LIQUORS AND FOOD 

SAVININKAI
5620 W. 87 Street. Tel. 857-9525

OAK LAWN, ILLINOIS 60459

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki visiems

9312 South 86th Court 
Hickory Hills, Ill. 6045

at-
Jis

bu-

n

Teismo sprendimo diena 
vo nelaiminga parapijai, nes 
1910 metų lapkričio mėn. 19 
dienu žemesnis ‘teismas padaro 
vėl palankų vyskupui sprendi
mą, reikalaudamas, kad parapi
ja grąžintų vyskupui bažnyčią 
ir visa savo turtą. ~ . £ c-

Sujaudinti parapijonys su
kvietė susirinkinmą ir nuspren
dė nenusileisti. Jie apeliavo Į Su
preme Court. Byla nagrinėta 
1910 m. gruodžio 9 dieną ir iš 
naujo aukštesnis teismas panai
kina žemesniojo teismo sprendi
mą, iš naujo vyskupui priteisia
ma sumokėti teismo išlaidos, ku
rios šiuo syk jau susidarė $1,- 
465.80. Savaime aišku parapi
jos nuosavybės paliekama jos 
tikriems savininkams — parapi
jos nariams.

Minimas sprendimas paskel
biamas 1911 m. spalio 16 dieną. 
Ir po šio Supreme Court spren
dimo vyskupas Hobanas nenu
siramina, jis vėl iškelia bylą 
žemesniame teisme ir reikalau
ja, kad parapijos nuosavybė bū
tų jam pripažinta, kartu kaltin
damas parapijos patikėtinius — 
trustees. Istorija pasikartoja ir 
žemesnis teismas dar kartą pa
tenkina vyskupo pretenzijas, 
pasisavinti lietuvių parapijos 
nuosavybę. 1913 metais kovo 
mėnesyje žemesnis teismas pa
reikalauja sudaryti parapijos 
nuosavybės dokumentus vysku
po vardu. Scrantono parapijos 
žmonių pasipiktinimas buvo ne
paprastas. Jie vėl, jau trečią 
kartą apeliuoja j Supreme Court. 
Jie teismo bylą pradeda, apelia
ciją Įteikia, bet toliau jau nepa
jėgia veikti. Jie dideliam susi
krimtime sustoja.

Linksmu Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų linki savo giminėms, draugams 

ir pažįstamiems

Chicago, Ill. 60629

Permušti, bet nenugalėti!

Lietuviai angliakasiai prieš 
vyskupą, žinoma, negalėjo at
silaikyti. Vyskupas valdė didžius 
turtus ir jam tas išlaidas pada
ryti nebuvo sunku. Bet vargšai 
angliakasiai vieną kartą turė
jo rezignuoti, šių išlaidų našta 
jiems buvo nebepakeliama. Kiek
vieną kartą, kai teko teisme by-

Foryourcar 
yourhome 
yourlife 
and your health

■ Į

State Farm is all 
you need to know 
about insurance.

-See me,

PATARNAVIMAS

Keturi banditai iš pat ryto Įė
jo Į banką, kol jame tebuvo vie
ni knygvedžiai ir kasieriai, juos 
suvarė Į knygvedybos kambarį 
ir visiems užklijavo burnas. Bet 
vienas knygvedis labai nerimo, 
kažką mykė ir ranka rodė Į sta-

FRANK ZAPOLIS
3208'/, W. 95th St

Chicago, Ill. 60642

Phone: GArden 4-8654

STATE FARM
Insurance Companies 

. .Horn* Offices; Blocmlr.flton, UtooJs

Linksmų šv. Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų linkime visiems kostumeriąms 

ir draugams

A, IR J. MĖSINE
NAMŲ GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS ' J J- 

ANTANAS ; PLIENE, Sav. < - ' . '

2433 W. 69 St Chicago, UI. 60629

MERRY CHRISTMAS 
AND A

PROSPEROUS, HAPPY NEW YEAR 

J & R AMUSEMENT COMPANY 
Juke Boxes, Pool Tables, Games

2541 SO. PULASKI ROAD 
Chicago, Ill. 60623

JIM RUZICKA Phone: 522-0017
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• Lenkijos darbininkai sukrėtė Kreminį

POLITIKOS
“Naujoji Viltis”

Chicagoje išėjo tautininkų iš
leistas politikos ir kultūros žur
nalas “Naujoji Viltis”, Nr. 1. 
Įžanginiame žodyje redakcinė 
kolegija (Dr. J. Balys, A. Lai- 
kūnas ir Dr. B. Nemickas) pasi
sako apie reikalą jungtis j kovą 
prieš tautos priespaudą. Šis 
spaudos naujagimis aiškiai sto
ja į kovą prieš prisitaikymą, 
prieš bendradarbiavimą arba 
prieš dialogą su okupantu, ašt
riai pasisakydamas prieš kai ku
riuos kitus žurnalus ar jų atski
rus straipsnius.

Spaudos apžvalgoje pabrėžia
ma, jog tarybinis propagandis
tas V. Kazakevičius dažnai pa
giria “Metmenis”, kurs pagal 
“Naująją Viltį” vadintinas ne 
jaunosios, bet “nesubrendusios 
(arba pasimetusios) kartos” žur
nalu.

Griežtas lenkų laikomų Baltijos uostų darbininkų 
protestas prieš nelauktų maisto kainų pakėlimų ir smar
kūs smūgiai komunistų partijos centrams Lenkijoje nu
stebino visa laisvąjį pasaulį, bet gerokai sukrėtė ir patį 
Kremlių. Niekas nemanė, kad Sovietų Sąjungos blokui 
priklausančiame ir komunistų valdomame krašte darbi
ninkai pirmiausia degintų ir naikintų komunistų parti
jos centrus.

Oficialūs sovietų valdžios pranešimai sakė, kad so
vietų karo vadovybė atidžiai sekė įvykius Baltijos uos
tuose ir siunčia kelias divizijas į Lenkijos pasienį. Ulb- 
richto vadovaujamos Rytų Vokietijos kariai taip pat pa
siųsti į Lenkijos pasienį. Įdomu, kad visa mūšių ir tar
pusaviu žudynių savaitę lenkų kariuomenės daliniai ne
sitraukė nuo sienos. Rusai nepasiuntė kariuomenės į 
maištaujančią Lenkiją, bet Leonidas Brežnevas, vos pa
tyręs apie Gomulkos pavarymų iš sekretoriaus pareigų, 
tuojau pasiuntė sveikinimo telegrama naujai paskirtam 
partijos sekretoriui Edvardui Gierekui.

Sovietų valdžia labai bijo, kad Gdanske ir štetine 
prasidėjęs lenkų maištas nepersimestų į kitus Lenkijos 
miestus. Bet dar labiau jie bijojo, kad maišto dvasia neuž
sikrėstų čekai, vokiečiai ir kitos rusų okupuotos tautos. 
Rusai žinojo, kad Lenkijoje ekonominė krizė kiekvieną 
mėnesį stiprėjo. Gomulka keliais atvejais kreipėsi į patį 
Brežnevą ir kitus Kremliaus atstovus ekonominės pagal
bos, bet rusai negalėjo lenkams padėti. Rusai nemanė, 
kad lenkai taip griežtai reaguos į maisto kainų pakėlimą. 
Rusai taip pat žinojo, kad negeresnė ekonominė padėtis 
ir Čekoslovakijoje. Visame krašte trūksta maisto pro- 
dūktųrJeigu' Hūsakaš'Hūtų pakėlęs maisto kainas, kaip tai 

, padarė Gomulka, tai.ir Čekoslovakijoje būtų galimi nera
mumai. Čekoslovakijoje laikomi sovietų kariuomenės da
liniai suvalgo čekų duoną, mėsą ir riebalus.

Naujai paskirtas lenkų komunistų partijos sekre
torius Gierekas prižadėjo pakelti algas, bet jis dar neži
no, iš kur jam pavyks gauti reikalingo maisto. Dalis uos
to darbininkų grįžo į darbą, bet kitiems dar nėra kas 
veikti. Statytojams pirma teks gerokai padirbėti, kol jie 
pastatys naujus arba pataisys gerokai apgriautus san
dėlius ir kitus uostų centrus.

Maskva siuntė divizijas Lenkijos pasienin, bet ne
buvo tikra, kad darbininkų streikai nepersimes į kitas 
Rytų Europos valstybes. Čekoslovakijoj stovi didokas 
sovietų divizijų skaičius, bet Maskva ir ten nėra tikra, ar 
sovietų kariai galės apginti komunistų partijos centrus.

Lenkai paklausė naujai paskirto komunistų partijos 
sekretoriaus, patikėjo jo pažadu pakelti algas, nutraukė 
kovas gatvėse, o Gierekas nesirengia bausti maištininkų. 
Naujo sekretoriaus kontroliuojama spauda kaltina Go
mulka dėl visos nelemtos ekonominės padėties. Jis žino
jęs, kad maisto trūksta, bet nesiėmęs priemonių net ne
sutaręs su kitais polrtbiuro nariais. Gomulka 1956 metais 
pasipriešinęs rusams, bet paskutiniais metais jis sekęs 
rusų pėdomis. Jis net tankus pasiuntė prieš Lenkijos dar
bininkus, bet būklės nepagerino. Galimas daiktas, kad 
Gomulka dar bus patrauktas atsakomybėn už ekonominę 
suirutę ir protesto savaitę padarytas aukas.

Kremliaus valdovai labai atidžiai seka Lenkijos įvy
kius. Jie bijo, kad Lenkijos darbininkų pavyzdžiu neuž-

Įvairių politinių grupių nuo
biros esančios susispietusios 
apie “Akiračius”. Tas žurnalas 
sugretintas su komunistine 
“Šviesa” ir pavadintas “nauju 
prokumunistiniu leidiniu”. ’ Bu
vę laikas kai dabartiniai “akira- 
tininkai” mėginę “Lituanus” žur
nalą paimti j savo rankas ir pa
versti jį angliškaisiais “•Metme
nimis”. Dabar “akiratininkai” 
besiimą didesnio uždavinio: dis
kredituoti Altą, Vliką ir kitas 
stambesnes lietuvių išeivių or
ganizacijas. Apie “Akiračius” 
rašoma ir šitaip: “Mes nesiima
me spręsti, ar tai yra subversi- 
ja, ar tik paprastas kvailumas, 
savotiškas liberalizmo tvaikas”.

Frontininkų leidžiamas “Į 
Laisvę” žurnalas per nesusipra
timą kartais ateinąs “akirati- 
ninkams” Į pagalbą, neapgalvo
tai užsipuldamas veiksmus.

Pasisakoma ir prieš kai ku
riuos “Aidų” žurnalo straips
nius. Esą to žurnalo padejavi
mų, kad skaitytojų mažėja. “N. 
Viltis” prideda — “jei Aidai” ir 
toliau spausdins komunistų pa
kištas mintis, gali susilaukti 
“Vienybės” likimo, netekti skai
tytojų, o tai būtų dar vienas ko
munistų laimėjimas.

A. Smetona Lietuvą valdė per 
13 metų, tautininkams buvo jų 
veiklos klestėjimo metai, tačiau 
to laiko publicistų, žurnalistų 
prieauglis labai menkas. Vin
cas Rastenis ((Marius) pas tau
tininkus atėjo iš ateitininkų, 
Bronys Raila iš Trečiojo Fronto. 
Jie abu šiandien yra pasukę vi
sai priešingu keliu, negu “Nau
josios Vilties” pasirinktasis. Ir 
keista, buvę “Dirvos” redak
toriai Balys Gaidžiūnas, J. Palu
kaitis ir J. čiuberkis, kai tik iš 
redaktorystės pasitraukė, taip ir 
dingo tartum liūne, daugiau 
spaudoje nebesireiškia.

Nenorėta ar nepajėgta ir pir
mąjį “Naujosios Vilties” nume
rį pačių tautininkų jėgomis už
pildyti. Talkininkauja skolinys 
iš frontininkų — Jurgis Gliau
dą, o šis visur dirba, kur jam 
nauda. Pvz., tautininkumas iš 
“Dirvos” nušalinus Bronį Rai
lą, vyriausias “smuikininkas” 
ten patapo Jurgis Gliaudą. 
Kadangi Bronys Baila neveng
davo J. Gliaudos raštuose išieš
koti silpnybių, tai dabar pasta
rasis viešai ir slapyvardžiais ir 
iš “Pogrindžio” Br. Railą “Dir
voje” tarkuoja, šitokia nauda 
frontininkui taip “nuoširdžiai” 
tautininkų spaudoje bendradar
biauti. \

“N. Viltyje” vertingas Dr. B.

Jonaičio (slapyvardis) dokumen
tinis raštas apie “Paskutines ne
priklausomos Lietuvos dienas”. 
Autoriui prieinami svetimieji 
archyvai, surinkta medžiagos ap
sčiai. Asmeniniuose komenta
ruose mažiausiai klaidų suran
dama A. Smetonos veikloje, la
biausiai “kliūva” buvusiam ka
riuomenės vadui Raštikiui.

Vyt. Alantas įdomiai rašo apie 
“Deimančiukų sėjėją ir rinkė
ją” — apie Vaižgantą. Juozo 
Jurevičiaus straipsnis apie Juo
zą Tūbelį silpnokas tą prasme, 
kadangi Čia nieko naujo apie šį 
valstybininką ir visuomeninin
ką nepasakoma, kartojama, kas 
jau kitose biografiniuose straips
niuose rašyta. Jurgio 'Gliaudos 
straipsnis pavadintas “Bandy
mas atrasti mūsų prozos esmę”.

Tautinės Sąjungos Istoriją ra
šo Emilija čekienė, apie neoli- 
tuanus Algis Modestas, apie 
Liet. Tautinį Akademinį Sam
būrį K. Kasakaitis. Lietuvos iš
laisvinimo politinės veiklos ap
žvalga parašyta Dr. B. Nemicko. 
Spaudos ir amerikoniškojo gy
venimo apžvalgos parašytos sla
pyvardžiais Alfa, Omega, Del
ta. Yra žurnale poezijos. Vir
šelį ir vinjetes raižė Marija Žy
mantienė.

Egipto ir Kubos posūkiai
“Katras mūsų valdžios žmo

nių atsakingas, kad Egiptas ir 
Kuba pateko Sovietų Sąjungos 
Įtakon?”, -— klausia vieno res
publikonų leidžiamo laikraščio 
skaitytojas.

Atsakymas: istorikai bendrai 
dėl to kaltę skiria prezidento Ei- 

I senhowerio valstybės sekreto
riui John Fosrer Dulles. Jis bu
vo nenuolaidus komunizmo prie
šas, bet ir neapskaičiavo, kad 
atsisakius Egiptui padėti pasta
tyti Aswan užtvankos elektri
nę, Egiptas bus 'priverstas pa
galbos ieškoti kitur, o vieninte
liu tada pagelbininku,. be Ame
rikos, buvo Sovietų Sąjunga.

Po Dulles mirties Ameriką ku
rį laiką laikėsi jo užimtos poli
tikos principų: Atsisakė parduo
ti Kubai alyvos ir smarkesniu

mezgimu su komunistiniais kraš
tais. Atvykęs į Varšuvą net pa- 
klupėjo prie paminklo, pastaty
to kare žuvusiems lenkams pa
gerbti.

Brandt pats yra buvęs politi
nis pabėgėlis. Hitlerio laikais 
gyveno Norvegijoje. Vedė nor
vegę. Saugumo sumetimais pa
keitė vardą ir pavardę. Iš Her
bert Frahm jis pasidarė Willy 
Brandt.

1940 metais, kai naciai užėmė 
Norvegiją, Brandt vėl turėjo 
bėgti — į Švediją, čia gimė 
duktė Nina, dabar jau 29 metų,' 
gyvenanti Norvegijoje. Švedi
joje Willy Brandt žmonai nepa
tiko: ilgėjosi namų ir persunkus 
buvo pabėgėlio gyvenimas. Su 
dukterim grįžo j Norvegiją.

Švedijoje Willy Brandt vėl 
liko vienišas. Mokėsi švedų kal
bos, susipažino su viena sekre
tore, kuri jam pagelbėdavo šve
diškai laiškus rašyti. Vėl vedy
bos. Antroji žmona yra dabar
tinė V. Vokietijos “First Lady”, 
trijų sūnų motina.

Noriai perkami De Gaulle 
atsiminimai

Generolo Charles de Gaulle at
siminimų knygos Prancūzijoje 
dabar yra labiausiai perkama li
teratūra. Netrukus jo knygos 
angliškai bus pardavinėjamos 
Amerikoje. Dabar spaudoje bū
na ištraukt}.

Atsiminimų ketvirtame tome 
(The Renewal) De Gaulle aiški
na, jog Amerikos ir Prancūzijos 
santykiai ėmė blogėti nuo pir
mos dienos, kai tik John F. Ken
nedy pradėjo prezidento parei
gas.

De Gaulle rašo, jog jis įspėjęs 
prez. Kennedy, kad kišimasis į 
Vietnamą bus jo valstybės kri
timas į nuolat didėjančią balą. 
Tačiau jaunas prezidentas visai 
tos pastabos nenorėjęs klausy
tis ir davęs suprasti, jog Indo
nezijos pusiasalyje norįs įtaisy
ti užtvarą prieš sovietus.

De Gaulle nepritaręs ir pasa
kęs, jog prezidentas Kennedy 
eina žemyn labai apgailėtinu ta
ku. L. Br.

BEPROTIS

ro. Pagaliau vienas nuvirto nuo 
kėdelės ant grindų veidu apačion. 
Jo bičiulis pažiūrėjo, pažiūrė

jęs ir pasakė: “Tai, kas man 
tavyje patinka, Simai: tų žinai, 
kada laikas baigti”.

________________ į krautuvės tarnau- « 
tojai linki visiems draugams ir klientams *

įį Harry Seigan šeima ir visi

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ 
Visi pardavėjai kalba lietuviškai

d M

4630 So. Ashland Ave. Chicago, III.' 
Telef. YArds 7-1272
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems savo kostumeriams ir draugaihs linki

MARIAN ir JOSEPH STAKAS, Savininkai

I

sikrėstų kitų rusų pavergtų kraštų darbininkai. Krem
liaus valdovams Kalėdos bus labai neramios. Nesaugiai 
jaučiasi ir kitos komunistinės Rytų Europos valdžios.

.......... ........................................................................................................................................

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų 
Metų linki visiems savo klientams 

ir draugams

CLUB TINY
Edvardas ir Frances Radvila, sav. 

7427 So. Western Avenue 
Tel. GR 6-9359

___________ ————— ............ ............

SKAITYKITE NAUJIENAS

tempu ją pastūmė į Sovietų Są
jungos įtaką.

Laikraštis prideda, jog tie at
sakymai nėra pilni.. Pabrėžia, 
jog nežiūrint klaidų, sekreto
riaus Dulles vaidmuo, kuriant 
pokarinę užsienio politiką, buvo 
ypatingai reikšmingas.

Amerikos it'arabų santykius 
nagrinėjančių knygų yra išėju
sios kelios. Iškeliamas ekono
minės politikos momentas. Med
vilnę auginančių Amerikos steitų 
politikai ir biznieriai labai spau
dė vyriausybę, kad tik nepradė
tų biznio su Egiptu, bijodami, 
kad už paskolą nebūtų. Ameri
kon importuojama Egipto med
vilnė.

Willy Brandt kitados 
vadinosi Herbert Frahm

Vakarų Vokietijos kancleris 
Willy Brandt garsėja santykių

Kažkas paskambino Į beprot
namį ii’ sujaudintu'balsu paklau
sė, “ar nėra pabėgęs koks vyriš
kas beprotis? Greit patikrinęs 
administratorius atsakė, kad 
niekas nėra pabėgęs ir paklausė, 
kodėl paklausėjas klausia?

“Todėl, kad kažkas pabėgo su 
mano žmona”, atsakė balsas per 
telefoną.

REIK ŽINOT SAIKĄ

Kalbant tapie girtuoklius — 
du vyrai gėrė saliūne prie ba-

——s teku
LrOiV’.aj tespgi perki tr 

ir progas čklai ix?

NAUJUMAS

Švenčių proga sveikina savo draugus, klubo 
rėmėjus ir Naujienų dienraščio personalą, 
linkėdami kuo geriausios sveikatos ir laimin- 

.5 SU Naujų Metų!

9-to WARD0 LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
KLUBO ir savo vardu,

JUOZAS SKEIVYS, klubo pirm.

4600 So. Marshfield Avenue

- Chicago, Illinois 60609
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Kas tik turi gerą skonį,-
Viską |serka pas Lieponii

LIETUVIĮJ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

i-■'> r",ii 'p i>wiem r wii.» ■ ... w m—

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudinjį 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Frank Zogas, President

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50632 

PHONE: 254-4470

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)
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i
K. STRIKAITIS

KANADOS NAUJIENOS
KLB-nės visuotinis narių susirinkimas 

(Divide et Impera)

WINNIPEG, Manitoba. — 
čia pradžioje pakartojau senų 
ir labai nudėvėtą romėnų posakį: 
“Skaldyk ir valdyk”, nors jis čia 
mums ir nebetinka. Mes, lietu
viai, būdami tremtyje, valstybė
je valstybėlės nesukursime. Vi
sus mus liečia gyvenamos ša
lies bendri nuostatai ir visi juos 
turime vykdyti. Tautinės kryp
ties atžvilgiu, kol -dar leidžiama, 
galime tvarkytis broliškai ben
dradarbiaujant ir vienas kitam 
padedant. Per didelės drausmės 
vienas kitam neįvarysime, nes 

- gyvenant svetimame krašte tas 
neįmanoma. Pas ką dar širdyje 
rusena tėvynės meilė, dirbkime 
nuoširdžiai. Vieni kitus skaldy
ti nebėra prasmės, nes likusiu 
mažos saujelės darbuotojų ir 
taip mažai bėra, ir tie patys, kad

ir palengva, bet vis nyksta ir 
nyksta.

šis tolimosios Kanados šiau
rės lietuvių kampelio veiklos ap
rašymas tegu būna pavyzdžiu ir 
kitoms lietuviškoms kolonijoms, 
.kurios perskaičiusius šį rašinį 
supras kaip reikia ir nereikia 
dirbti. Tad mielas skaitytojau: 
Respice finem! (žiūrėk iki ga
lo).

š. m. lapkričio 8 d., tuojau po 
pamaldų, lietuvių parapijos sa
lėje buvo sušauktas KLB-nės 
Winnipeg© Apylinkės visuotinas 
narių susirinkimas. Kadangi 
1970 metais visuotino narių su
sirinkimo nebuvo, tad ir val
dyba liko neišrinkta, todėl visi 
jos pranešimai, o taip pat ir re
vizijos k-jos pranešimas buvo da
roma už dviejų metų laikotarpį.

Tegul Kalėdų džiaugsmas nuskaidrina 
jūsų širdį o Naujuosius Metus 

tepapildo ramybe ir laime. 
Linkiu to giminėms, draugams ir 

pažįstamiems

JOSEPHINE KRIŠČIŪNAS
• • N 7 - .......

Beverly Shores, Indiana
M ’

Z"-—■- . . .
Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metu 

linkiu savo klientams, draugams ir paž|stamiems

TRANSATLANTIC GIFT SHOP
Importuotojai kristalų ir kitokių prekių.

BI 7-3883

3362 So. Halsted St Chicago 8, HL

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki visiems savo kostumeriams 

ir draugams
KAZIOERINGIO

California Super Service Station
4824 S. CALIFORNIA AVE. 

Tel. Virginia 7-9327

J Linksmų šv. Kalėdų švenčių linki visiems ■
■ savo klientams ir draugams !

MARQUETTE FASHIONS Į
Moterų Rūbų Krautuvė J

S. IR Z. JURKŪNAI ■ ;
Tel.: HEmlock 4-4321 Z! 2438 W. 63rd St

Linksmų Kalėdų ir Laimingų ‘Naujųjų Metų 
Linkime mūsų klientams, draugams ir 

pažjstamiems

V. & S. DISTRIBUTORS
Importo ir vietinio maisto prekyba 

Telef. 376-6336
4621 So. Hermitage Ave., Chicago, III. 60609,

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkime visiems savo klientams ir draugams 

Heating Contractor. . v-*’ '
DOMAS ŽUKAUSKAS, Sav. 

HEATING & SHEET METAL

• 4444 So. Western Ave., Chicago, Ill. 60609 
TeL: VI 7-3447

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų linki savo klientams, draugams ir 

ir draugams

BRUNO KLEMKA
Home Builder and General Contractor

10040 So. Kilpatrick — Oak Lawn, Ill
Telef.: 424-3810
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rinkimą atidarė valdybos

prezidiumą jis pasikviečia Stasį 
Ramančiauską pirmininkauti (il
gametis ateitininkų sendraugių 
p-kas Winnipege) ir Genę Fede- 
ravičienę sekretoriauti.

1969 metų visuotino narių 
susirinkimo protokolą perskaito 
J. Demereckas. Protokolas pri
imtas be pataisų.

Veiklos apžvalga

Valdybos p-kas J. Malinaus
kas padaro veiklos apžvalgą, ku
rioje susikrovęs nemažai sau 
nuopelnų ima gnaibyti ir niekin
ti savo “priešus”, kurių iš viso 
nebuvo. Kaip “Gyvataro” at- 
kvietimas į Winnipegą, taip ir 
Folkorama 10’ surengimas iš vi
so nepriklauso winnipegieciams. 
šie pasiūlymai buvo atėję iš ki
tur. Winnipegas tik galėjo pa
sakyti ar šie pasiūlymai priimti
ni ar ne, o kas juos tvarkė ir 
kas juos rengė, tai ne J. Mali
nausko nuopelnas. “Gyvataro” 
parengimo didžiąją naštą buvo 
pasiėmęs parapijos kleb. kun. J. 
Bertašius. Jeigu ne jis, tai Win
nipege šiais metais iš viso “Gy
vataro” nebūtų buvę.

Dėl “Gyvataro” iškvietimo 
pirmiausia klausimas buvo; kas 
už jį lieka atsakingas? Buvo 
pasiūlyta parapijai ar KLB-nės 
Winnipego apylinkei. Parapijai 
atsisakius, visas reikalas nu
spręsta palikti KLB-nės Winni
pego apylinkės v-bai.

Po to, buvo aptarta kas lie
ka finansiniai atsakingas už vi
są tą parengimą. B-nė sutiko 
duoti 100 dol., parapija 85 dol., 
o likusias išlaidas padengti nu
matyta iš parduotų bilietų bei 
surinktų pinigų aukomis.

Darbas prasidėjo pilnu tem
pu. Tam tikslui dažnai buvo šau
kiami v-bos posėdžiai su lietu
vių parapijos bei kitais visuo
menės atstovais.

Birželio 6 d. įvykusiame v-bos 
posėdyje kilo sumišimas. J. Ma
linauskas griežtai pareiškė, kad 
iš “Gyvatarui” rengti k-to at
sisako, nes suabejojo, kad išlai
doms nebus pakankamai surink
ta pinigų. Tokiam v-bos p-ko 
.pasipriešinimui nė vienas nepri
tarė, o ypatingai klėb. kun. J. 
Bertašius. Po ilgesnių disku
sijų kun. J. Bertašius pasiima 
didžiąją atsakomybę. Jis sutin
ka rinkti pinigus iš žmonių at
skiru sąrašu, sutinka pardavi
nėti bilietus į koncertą, sutin
ka parūpinti apgyvendinimą 
“Gyvataro” šokėjams, o be to 
išnuomoti ir salę. J. Demerec
kas apsiima apmokėti trūkumą 
iki 100 dol., jeigu toks atsiras
tų. Prie jo prisideda ir St. Ra- 
mančiauskas. Bet jie stato ir są
lygą: jeigu bus pelno, tai jie jį 
pasilaikys sau. Po ilgesnių dis
kusijų tam nepritarta. Galiau
siai KLB-nės Winnipego apyl. 
v-ba dėl išlaidų padengimo pa
siima visą atsakomybę.

Parapijos kleb. kun. J. Ber
tašius pasiūlo kviesti iš Čika
gos solistą Barą ir jį įjungti į 
bendrą “Gyvataro” programą, 
nes toks esąs žmonių pageidavi
mas. Nutarta kviesti ir solis
tas, tad ir aukų rinkimas eina 
abiejų vardu, o taip pat ir laik
raščiuose solisto Baro atsilan
kymas reklamuojamas.

Tenka pažymėti, kad angliš
kuose laikraščiuose reklama bu
vo visai netinkama, nes ten pa
sakyta, kad Manitobos provinci
joje gyvena tik 200 lietuvių, tad 
valdžios atstovai į tokias mažas 
grupes iš viso nekreipia dėme
sio. Kodėl jų skaičių mažinti, 
jeigu lietuvių čia turime net 
tris kartus daugiau?

FT T"?

s*wiį fiwRiyi

Juozas Poshka, buvęs "Jaunimo" redaktorius, Antrojo Pasaulinio karo karininkas, o dabar Poshka Advertising ber.dovės prezidentas 
(kairė) ir R. J. Rapšys, tos pačios bendrovės garsinimy tvarkytojas ir paruošėjas, labai susijaudino žiauriu JAV Pakrasčiy Sargybos elge
siu su lietuviu jūrininku Simu Kudirka, pabėgusiu nuo rusu. Jiedu padidino, kaip paveiksle maioma, Chkagos dienračiy Daily News ir 
Sun-Times geriaųsiy kartunisty Bill Mauldin ir John Fischetti meistriškus darbus ir pasiuntė į YJ ashing to na, vyriausiam Pakraščiu Sar
gybų viršininkui. Tegu vadovybė žino, ką geriausieji amerikiečiai galvoja apie nepaprastai žiauru elgesį su pastogės ieškojusiu Be tuviui

V-bos p-kas savo pranešimuo
se nušvietė, kad daręs žygius pas 
įvairius valdžios atstovus, ku
rie pažadėjo finansinę paramą 
koncertui, o taip pat ir dėl asme
niškų į koncertą atsilankymų. 
Vienu žodžiu, lakstyta nuo Ai- 
nošiaus ir Kaipošiaus ir galiau
siai nieko nepasiekta. “Gyva
taro” parengime nepasirodė nė 
vienas iš Manitobos aukštesnių
jų valdžios pareigūnų. Neatsi
lankė net miesto majoras Džiu- 
ba, kuris jau gana lietuviams 
prielankus, bet į savo vietą pa
siuntė visai nežymų seneli alder- 
maną, kuris pasėdėjęs apie pus
valandį iškiūtino.

Dar blogiau, kad parengimę 
nepasirodė nė solistas Baras, 
kurio atvykimas iki paskutinės 
minutės buvo reklamuojamas. 
Pinigų aukotojai liko apvilti. J.. 
Malinausko pasiaiškinimai pa
sirodė nepatikimi,,nes mažai kas 
patikėjo, kad solistas Baras pa
skutinę minutę nuo susitarimo 
būtu atsisakęs, v

Valdybos narių pranešimai

Valdybos ižd. J. Demereckas 
praneša, kad 1969 metais B-nės 
kasoje buvo S338.49. Išleista 
$151.32, tuo būdu 1970 metams 
lieka 187.10.

1970 metais kasa vėl padi
dėjo iki $440.65. 1970 m. spalio 
28 d. per valdybos posėdi pa
skirstyta: 50 dol. pasiųsti KLB- 
nės Centro Valdybai solidarumo 
mokesčio; 25 dol.. Vasario 16-tos 
gimnazijai; po 15 dol. “Tėviš
kės žiburiams” ir “Nepriklauso
mai Lietuvai”; dėl lietuvių sky
riaus įrengimo tautybių parke 
Thunder Bay, Ont. (per Dr. J. 
Jasevičiūtė) 25 dot; Miss Sims 
$10.80 už akompanavima sol. 
Barui (Kad ir nebuvo. K. S.); 
A. Dudaravičiui 9 dol. už “Gy
vataro” reklamą “Tėviškės Ži
buriuose”.

Taip pat svarstytas A. Duda- 
ravičiaus pareiškimas dėl apmo
kėjimo jam dalį kelionės į Otta- 
wą kaip atstovui į KLB-nės VII- 
sios Krašto Tarybos III-ją sesi
ją atmestas, nes Winnipegas, 
pagal Krašto Tarybos raštą, rei
kalaujamas žinias suteikė tie
sioginiai, o kelionės dalį apmo
kėti Edmontono atstovui nera

do reikalo.
Fo to, K. Strikaitis supažin

dino v-bą su Vliko vicepirmi
ninko J. Audėno kalba ryšium 
su Bražinskų žygiu, kurių pa- 
gelbai v-ba paskyrė 25 dol. Tuo 
būdu 1970 metais padaryta iš
laidų $354.37, tad 1971 metams 
kasoje liko $98.28.

Pastaba: “Gyvataro” apy
skaita vesta atskirai paties v-bos 
p-ko J. Malinausko, neįjungiant 
jos į bendrą B-nės kasą. “Gyva
tarui” ir solistui Barui iš viso 
surinkta $831.28. Padaryta iš
laidų $566.25, tuo būdu liko pel
no $265.19.

Revizijos k-ja tikrindama ka
sos knygas pastebėjo, kad “Gy
vataro” ir sol. Baro apyskaitos 
vedimas, atskirai nėra teisėtas, 
nes visą atsakomybę buvo pasi
ėmusi B-nės valdyba, todėl re
vizijos k-ja savo aktu atžymėjo, 
kad_ “Gyvataro” ir solisto Baro 
apyskaita turėjo būti perves
ta per B-nės kasos knygas. Tad 
nutarta šią apyskaitą perduoti 
B-nės iždininkui pervesti per 
kasos knygas, o ateityje B-nės 
piniginius reikalus tvarkyti ne 
v-bos p-kui, bet iždininkui. Tad 
“Gyvataro” ir solisto Baro su
rinktų pinigų likutis $265.19 ir 
B-nės likutis $96.28 pervesti per 
kasos knygas, kas 1971 metams 
B-nės kasoje grynais pinigais 
palieka $361.47. (b. d.)

SKONTO DALYKAS
Du kaimynai kalbasi pei' tvo

rą ir kalba sukasi maždaug apie 
sekantį dalyką:

— Ar mėgsti moteris, kurios 
sveria virš 300 svarų?

— Uuu, niekuomet!
— Ar mėgsti padribusias mo-

! teris, kurios savo kojines už
raito viršum kėlių?

— Uuuu, niekuomet, niekuo
met!

— Tuomet pasakyk man. mai
no mielasis kaimynė, ko tu visą 
laiką meilikauji prie mano žmo
nos ?

Gen. Daukanto Jūrų šaulių Kur pa sveikina su šventė- . 
Į mis savo mecenatus; John PakeI, Sr., kuris dovanojo ku<— ; 

pos vėliavą; Martą Gydąs, kuri dovanojo Amerikos vėlia- i 
> va; p. Vincą Kulboką su kurie 'dovanojo- Liotu-yos/ų 
į vėliavą, vėliavos krikštatėvius ir funtlaloFRis p.- Juozą Že- 
į maiti su Ponia, o taip pat visus šios kuopos rėmėjus ii 
• draugus..

KUOPOS VALDYBA

šiomis dienomis išėjo iš spaudos kun. M. V'ALATKOS 
parašyta knyga

UŽ LAISVA LIE1UVĄ
kurioje autorius nagrinėja gyvus musų išeivijos ir pavergtos 

Lietuvos klausimus, 408 puslapiai, kaina
Knygą gausite pasiuntę pinigus šiuo adre ui

Kun. M. VALATKA

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 1971 Metų 
linki visiems Venecueloje gyvenantiems ar 
gyvenusiems lietuviams bei jų draugams, 

pažįstamiems ir visiems geros valios 
lietuviams, remiantiems mūsų veiklą

» ~ K*

%

CHICAGOS VENECUELOS
LIETUVIŲ DRAUGIJA

1743 N. Sumer Ave., Scranton, Pa. 18'08

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY, PAID QUARTERLY.

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

6245 So. WESTERN AVE. . TEL GR 6-75'5
HOURS: Mon. 12 P. M to 8 P M.. Tues 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

0 PER ANNUM '0 PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings
and Loan Association

f 

e 

A?
v*



LIŠKIAVOS PILIS
Seniausios lietuvių tautos 

istorijos liudytoja

Tyrinėtojus nuo seno domi
no galingi Liškiavos pilies 
mūrai, sukrauti iš milžiniš
kų akmenų, sveriančių po ke
letą tonų. Pilis buvo statyta ant 
aukšto kairiojo Nemuno skar
džio, i šiaurę nuo Druskinin
kų, Nemuno ir Krfičiaus upe
lio santakoje. Sukrauta dau
gybė legendų ir pasakojimų 
apie milžinus, gyvenusius pi
lyje, apie požeminius urvus, 
vedusius į kitą Nemuno pusę 
ar net i Merkinę (15 km. nuo 
Liškiavos); pilis vadinta “Mil
žinų gintuve”, “Raganų mū
ru”, “Perkūno šventinvcia” ir 
kt.

Paslaptingą Liškiavos isto
riją stengėsi Įspėti daugelis ty
rinėtojų, tuo labiau, kad jos 
vardo neaptinkame XIV — XV 
a. metraščiuose. Pirmasis Liš
kiavos praeiti pradėjo tyrinėti 
žinomas XIX a. pradžios istori
kas Teodoras Narbutas. Jis 
Liškiavos istoriją pradeda nuo 
1044 m., kada Gardino kuni
gaikštis ant Nemuno kranto 
Įsteigė pili ir Naujapilės mies
tuką. Narbutas tvirtina, kad

kaip tik Liškiavos pilyje vaini
kavosi Lietuvos Didysis kuni
gaikštis Mindaugas. Dabartinį 
vardą Liškiava gavusi jau Jo
gailos laikais, kuris tą pilį pa
dovanojęs vienam Kęstučio 
žudikų —Liškai žibintui.

T. Narbuto teiginiai . nėra 
irodvti.

Liškiavos pilis buvo mįslin
ga ir kitiems Lietuvos praeities 
tyrinėtojams. T. Narbutu pa
sekė daug lietuvių ir lenkų is
toriku bei kraštotvrininkų — 
Z. Glogeris, J. Kraševskis, J. 
Basanavičius, E. Šneideris, J. 
Totoraitis ir kt.

J. Basanavičius “Aušroje’’ 
rašė: “Čia pirmą kartą 1381 m. 
vokiečiai atgabeno bombardas 
ir anuotas, kurių šūviai taip 
Įbaugino pilies sargybą ir gy
ventojus, jog visi iš gero noro 
pasidavė kryžiokams, o buvo 
čia susirinkę į 300 vyrų ir mo
terų su vaikais. Daugumą kry
žiokai išmušę ir per 6 dienas 
pilį sunaikinę.”

Pilies griuvėsiai nukentėjo 
dar carizmo laikais, tiesiant 
plentą Į Gardiną, nes jų akme
nys buvo naudojami skaldai. 
Tvirtovės bokštai kasmet ma
žėja, o akmemj krūvos pilia-

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų 
Metų linkiu savo klientams, draugams ir 

pažjstamiems

SIUNTINIAI Į LIETUVA
P. NEDAS - NEDZINSKAS

4065 Archer Ave. Chicago, Ill. 60632
* Tel. YA 7-5980

kalniu papėdėje augo. E. Šnei
deris, apsilankęs Liškiavoje 
1934 m., rašė: “Pilies griuvė
siai yra apleisti, niekieno ne
globojami, ir be gamtos, dar 
pačių žmonių naikinajni, mat, 
yra tokių nesusipratėlių — iš
dykėlių, kurie randa sau ma
lonumo stebėti, kaip nuvers
tas pilies mūr,o akmuo rieda 
nuo skardaus pilies kalno i Ne
muną. Per kiek laiko Liškia
vos pažiba bus nuo kalno iš
dykėlių visai nutrinta”.

Iki mūsų dienų išliko tik vie 
no bokšto griuvėsiai ir išsklai
dytų akmenų krūvos.

Rūpinantis kultūros pamink
lais Lietuvoje, reikiamas dėme
sys buvo sirtas ir Liškiavos pilies 
griuvėsiams išsaugoti.

Archeologiniai lyrinėj imai 
parodė, kad pačiame kalne ir 
5 ha teritorijoje palei ji jau 
nuo pirmųjų mūsų eros amžių 
gyveno gerai organizuota jot
vingių bendruomenė. Tai pa
tvirtina ir čia rasta lipdyta 
brūkšniuotoji ir grublėtoji ke
ramika, gerai nušlifuoti ak
meniniai kirvukai, puošnūs 
kauliniai smeigtukai ir kiti ak
meniniai, kauliniai, metali
niai darbo Įrankiai bei papuo
šalai. Nustatyta, kad 1 tūks
tantmečio pabaigoje gyvenvie
tė dėl nežinomų priežasčių iš
nyko.

Po kelių šimtmečių kalne 
vėl bandyta Įsikurti. Tai rodo 
kalno aikštėje išlikę mūrinės 
pilies bokštai ir kelios didelės 
krūvos akmenų. Surasta tik 
dviejų bokštų liekanos. Pir
masis bokštas buvo 4 — aukštų 
su 3 — 4 m. storumo sienomis 
ir šaudymo angomis. Antra
jam bokštui vos Įpusėti statyti 
pamatai. Tai leidžia tvirtinti, 
kad pilis nebuvo baigta statyti, 
bet iš atkastų jos liekanų gali

ma nustatyti, kaip būtų atro
džiusi pilis. Ji turėjo būti tri
kampės formos su 3 apvaliais 
bokštais sienų flankavimui, o 
ne gyvenamosios p a talpos, kaip 
daugelis mano

Įdomu ir tai,, kas gi privertė 
nutraukti pilies statybą. Atsa
ko tenka ieškoti rašytiniuose 
šaltiniuose. Vytauto 1407 m. 
liepos 3 d. laiške kalbama apie 
mūsų mūrininką architektą iš 
Karaliaučiaus, kuris paliko 
Lietuvoje nebaigtą statyti pilį 
ir išvyko. Tame laiške Vytau
tas prašo ordiną atsiųsti tą pa
tį ar kitą mūrininką tęsti pra
dėtą statybą. Nors laiške ne
paminėtas pilies vardas, bet 
galima spėti, kad lai Liškiava. 
Prieš Žalgirio muši pilis sku
bėjo statydintis abi pusės, todėl 
galimas daiktas, Vytautas mū
rininko ir nesulaukė.

Iš pilies mūro krovimo būdo 
galima spręsti, kad ji statyta. 
XIV a. ir ne vėliau kaip 1410 
m. Pilies teritorijos tyrinėji
mai leidžia spręsti, kaip buvo 
statomos Lietuvos viduramžių 
pilys.

IN VOK A GIJA

Vienas prakutęs amerikietis 
išėjo į pensiją, apsipirko safa
ri reikmenis ir išvažiavo Į Afri
ką žvėrių medžioti. Vos pasie
kęs džiunglę, nė 15 minučių 

netrukus susitiko žmogėdrą liūtą 
ir metęs savo šautuvą leidosi 
bėgti, liūtas vytis. Kai keliais 
šuoliais pasivijęs liūtas buvo po
zicijoje šokti amerikiečiui ant 
sprando, šis puolęs ant kelių 
pradėjo melstis.

Liūtas tai pamatęs, pats at
siklaupė. Amerikietis nustebęs 
paklausė liūtą: “Ar ir tamsta 
meldiesi?” "O, ne”, atsakė liū
tas, “aš prieš pradėdamas val
gyti sakau invokaciją”.

B
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AH Phones (312) 641-0222

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

SUPPLY AND FURNITURE CO.i I A ■< 723 WEST JACKS0N BOULEVARD - CHICAGO, ILL. 60606
1 S ITO VW FURNITURE SHOWROOM— 775 — WEST JACKSON BLVO.

•<<<:

YOU WANT TO SAVE / 11 
on a MAYTAG 

f WASHER or DRYER,,.

lite
yįįįįįĮ^

if - .
WE WANT
TO SELL..:

SO LETS GET TOGETHER
YEAR-END CLEARANCE

MAYTAG SALE

InBuilt 
portable
Disposers

M UUD MAYTAfi WASMMWER 
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 ft actually reduces the 
number of loads you wash. 
Washers that offer choree of 
speeds, temps, water levels and 
soak cycles.

SLIM, TRW, MAYT1G HALO-OF- 
HEAP DRYERS — FOUR MODELS 
"HALWJF-HEAT”* - DRYERS with 
exclusive ELECTRONIC CONTROL— 
eliminates under-drying and ever- 
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 'n Wear or Regular.

Get the deal of a lifetime from your nearby Maytag authorized dealer..

Kambodijos kareiviams trūksta ginklu 
ir uniformy. Šis kareivis dėvi kariš
kus batus ir marškinius, tačiau jis ne
gavo kelniy ir nešioja savo tradicini 

sijoną.

ROCKFORD, ILL
SLA 77-tos kuopos reikalai
Kuopos priešmetinis susirin

kimas Įvyko gruodžio 6 d. Lie
tuvių klubo patalpose. Susirin
kimas nebuvo skaitlingas, todėl 
ir naujos valdybos rinkimas 
atidėtas kitam susirinkimui.

Pirmininkas Jonas Stružas pa
reiškė, jog yra kitas tiesiog de
gantis reikalas, kurio atidėti ne
galima: būtent vadavimas Bra
žinskų iš maskolių nagų. Bra
žinskai dabar yra Turkijoje, kur 
jų likimas yra sprendžiamas. 
Maskva deda visas pastangas, 
kad jie būtų jai išduoti. ALT rū
pinasi jų išlaisvinimu. Bet tam 
yra reikalingi pinigai.

Išklausę pirmininko praneši
mo, nariai nutarė paskirti iš 
kuopos iždo S25 Į Bražinskų 
fondą. Pavieniai nariai irgi pri
sidėjo. Apyskaita bus paskelb
ta vėliau.

Metinis kuopos susirinkimas 
Įvyks jau kitais metais, vasario 
7 d., Lietuvių, klube, 2 vai. po 
pietų. Bus renkama naują val
dyba. Po susirinkimo užkan
džiai. Kuopos valdyba

"NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Ž LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ f 
| ' NAUJŲ 1971 METŲ <
į linki visiems giminėms, draugams ir J
s pažįstamiems į

į 4019 So. Rockwell Street ' į
*: Chicago, Ill. į
wvwwvwwwwwwwwwvwwvwwwwwwwwvwvwww 
/ ....... -... 1 ........ ;

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems draugams ir kostumeriams linki

ELECTRIC LIGHT & POWER SERVICE

Atliekami visi elektros darbai

V. INDRULĖNAS
2519 W. 69 Street Tel. GK 6-6440

r 1
Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų 

linkime visiems savo kostumeriams ir 
draugams bei pažįstamiems

F. G. LUCAS and COMPANY
REAL ESTATE

4108 Archer Avenue Tel: LA 3-5107
I • ...........‘i ’ • ' - •' - f

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų visiems 
savo klientams, draugams ir pažįstamiems linki

KAZYS MALONIS
REAL ESTATE, INSURANCE, NOTARY PUBLIC

6918 South Talman Avenue Chicago, DI. 60629
Tel. PRospect 8-2071

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems draugams ir kostumeriams linki

MACKE REALTY C0.
K. J. MAČIUKAS .

' . ■ . A. 7'. ’ I

2549 West 71st St Tel.: PRospect 6-3140 -.C'.- ■ / # .
V- - ~ z • - . - - - -------

S K A I T TK IT E NAUJIENA S

Raginkite savo apylinkę
'  ■r-". . • - .-l.*-’-—• *■ a ;

augti -
Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 

dideKus darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. ~ ’

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

UN ĮVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indillal 
Apdnvtn Iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So- Halsted St Chicago, HL 6060
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais • z TeL 421-3070
ptafgoc pietuos? kiemas automobffiajnj pastatyti

•M
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D
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS- LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tel«f.: PRospect 8-3229 

Rezid. telef.; WAibrook M076
Kasdien nuo- 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rez. teL 239-4683

DR« k. g. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
—^wnmer w ubiiu m umwiiT.

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Phone: REpublic 7-7868 *

Ž M it 1 į t į g • X •

į ORTHOPEDAS-PROT5ZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali paęalbd kojoms 
(Arch Supports) ir t. t.

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

Telef.: PRospect 6-5084

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON" 

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

Rezid.: 388-2233
OfISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai., 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai nusitarus.*

Apdraustas perkraustymas 
t K įvairi y atstumu. . • 
ANTANAS VILIMAS J

823 West 34. Place
. ^Tek . F Rentier 6-1882 ..

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
t optometrisias.

DR. ?DMIW Ę. C1ARA
2/vy iisr STKEfeT
.6-2400

VaL pagal sū^itaržiią: Pirgi.,, kėtv.
1—4, >7—9, anirad., penkt. 10—4. ir 

seštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. fd. ĖiSiH - HSiNAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ. LIGOS ■ 

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

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

... u 1 <
PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
kr ,-; JL. ŠERĖNAS
2047 w; 67th Pl. WAibrook 54063

111. J J ■

z=
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos/programoš iš WOPA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
Vai. rytę.—> šeštadieni ir sek- 

V. madięhi ;nųoį 830 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškošš Pirmadieniais 7 v. v.

įfin A. JENKINS... 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.3844 WEST’63rdSTREET 
f^'OFIŠO^VALANDOS:'-''

Tree, ir šeštai.- uždaryta. -: .f <
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 - 
Rezid. telef.: G Arden‘3-^278

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

DR. A. MACIŪNAS ,,.
I C H I R U RsG AS Į
5 Priima tik susitarus

Valandos: pirmai, ketvirtai. 5^-S,

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

DR.W. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS 1R..CHIRURGAS.

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST ,7lst ^TREETfc 

VALANDOS: Pinnadį ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo-4-iki 8, o šešta-

•; dieni nuo 9 iki' 12- Yal. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK‘PLECiCAS
OPTOMETR1ŠTAS

? i KALBA LiefuVlŠKAl 
26Į8 W. 7tstį&45£ Tel. 737-5149 
^Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

.‘‘contact, lęnses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Vi

Tel.: HEmlock 4-2413 
7159 -So.-MAPLEWOOD, AVE.

CHICAGO, ILL. 60623
...» • . •

K. Keturakiui i
Kazys Keturakis š. m. gruo- I 

džjo snėn. 6 d. staigiai inirė. 
Jis priklausė Vytauto Didžiojo 
Šaulių kuopai ir buvo tos kuo- | 
pos valdybos narys. Vytauto j 
Didžiojo šaulių kuopa buvo su 
rengusi velionio atsisveikini-1 
mą. I atssisveikinimą atsilan
kė pilna koplyčia žmonių ir Į 
uniformuotų šaulių.

Su velioniu atsisveikino są
jungos garbės narys Vladas Iš
ganai tis, buvęs pirmininkas 
Alfonsas Valatkaitis Chicagos 
Šaulių Rinktinės vardu, o My
kolas Maksvytis — Gen. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos var
du.

Atsisveikinimą pravedė Algir
das Budreckas. Prie velionio 
karsto jis tarė:

Tik prieš porą dienų mačiau 
velionį Keturakį Chicagos vi- 
durntiestyje, mitinge. Jis ten 
dalyvavo vėliavų tarnyboje. 
Staigi jo mirtis sukrėtė šau
lius. Netekome gero, pavyz
dingo šaulio. Vytauto Didžio
jo šaulių kuopa neteko paslau
gaus valdybos nario. ‘

Velionis buvo labai parei
gingas, Jei ateidavo j talką, tai 
talkininkavo nuoširdžiai. Jis 
visa siela buvo atsidavęs Šau
lių Sąjungai.

Velionis buvo didelis patrio
tas/ mylėjo savo tėvų kraštą ir 
giliai pergyveno mūsų golgo- 
tos kelią. Jis nenuilstamai dir
bo ir visur ir visada prisidėjo 
prie kovos už Lietuvos laisvę 
ir jOs nepriklausomybę.

Šaulių Sąjunga, Įvertinda
ma : velionio darbus organiza
cijai, buvo apdovanojusi jj 
šaulių žvaigždės žymenimis.

,, KELIONĖS Į LIETUVĄ 
LIETUVOS

jy 'L 'į ■ . N
Jeigu ateinančiais metais rengiatės 

važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir- grupinė kelionė būtų 
pigesnė, J i ? 2 t .

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
: AMERICAN 1..:.. . ’
TRAVEL SERVICE'BUREAUCK /i N .Z;L k f-i

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois .60643

, Tel. 238-9787-8

A. & L. INSURANCE S REALTY

Dievu Karalystės

DR. LEOHAl ŠEIBUTiS
INKSTŲ,..PŪSLĖS n?

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET'

Vai.: antrąd.. nuo 1—4 po .pietų. > 
ketvirtad. nuo 5—7, vaL vak. 

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

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

Ofisą s. 2750 West* 71 st St.
Tel.: 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak.' Penktadieni 
1XM-12 ir nuo 2 iki 8-vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
- Rez. tel.: WA 5-3099

INCOME TAX
4645 Šo.‘_ASHLAND AVĖ. 

LA: 3-877$
(Currency Exchange įstaigoj) 

Pigūs arutomobilip draudimai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavtmas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET’
Te L: REpublic 7-1941

APDRAUDŲ -AGENTŪRA:
Nauru, a u tomo bi- 
lių; “gyvybes, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
J. B A C E- V I Č k U S 

$455 So Kedz>»‘ Xve. PR 3-2233DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tėti PR 8 -1223 “ ’
OFISO VAL.: pirm., antrad^ trečiai 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. v. p. tjimasonis 
c H• R <1* G A s 

2454 WEST 7lst STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. tele E: Glbson 8-6195

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

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

1

APSIGAVIMAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LA’DOTUVIU DIREKTORIAI:
kad

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Samoa salos gyventoms, atvykęs pasitikti Popiežiaus, jo paskutinėje 
kelionėje, dėvi savo salos rūbus, tačiau ant kaklo jam kabo moder< 

nūs foto aparatas.

BEVERLY HILLS GELINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

^Telefonai; PR 84)833 ir PR 8-0834

Velionis Kazimieras Ketura
kis buvo labai gero būdo ir 
mokėjo su visais gražiai sugy
venti." Jo asmenyje netekome 
ne tik' gero ir pareigingo, bet 
drausmingo ir pavyzdingo 
šaulio. Lietuva neteko karšto 
patrioto ir tauraus lietuvio. To
dėl yelionis su visomis geromis 
ypatybėmis pasiliks mūsų visų 
atminime kaip šviesi asmeny-

i
jo, izraelitai iš vardo ir juda- 
hitai pagal savo gentį”,' tvirti
na juodasis rabinas.

r
R >

The iron Curtain 
isn’t soundproof.

Sha cant come to you for the 
truth, but you cm reach her.

Free tump* doe* get the 
.truth through.
Ww to RSdiC FT30 E8TOPĖ 
ta 1988. Mt Varnon. KY.

m a .ukRa aanlo. la ,

4.
(Tęsinys)

Aiškų, kad čia pasakyta 
gyvoji siela, esybė, žmogus, gy
vasis sutvėrimas, turėjo numir
ti, pasidaryti negyvu. Kad ne
beliktų tuo klausimu jokių abe
jonių, Dievas dar pridėjo kito 
šventojo. ? r a n a š o liudijimą: 
“Štai visos sielos yra mano; 
kaip tėvo siela, taip ir sūnaus 
siela yra mano”; “Siela, kuri 
nusideda, ta turi mirti”. Ezek. 
18:4, 20.

Dovydas buvo kitas iš šventų
jų Dievo pranašų, ir savo Psal
mėse-jis pasakė: “Nes nėra kas 
pragare,-(kape, Ebrajų Šcole)- 
atsimintų tave”, “Ne numirėliai 
giria tave. Viešpatie, ir ne- tie, 
kurie žengia Į pragarą (į kapus, 
i šeole, mirusiųjų buveinę”. 
• ‘N epasi tikėkite k u n i ga i kščiai s, 
žmonių vaikais, kurie negali 
gelbėti. Jų dvasia- išeina, ir jie 
grįžta į žemę; tą-dieną (mirties 
valandoje) žūna visos jų min
tys“. — PsaL 6:6; 115:17; 146:4.

Visi šitie pranašų žodžiai pa
rodo, kad nuodėmės alga yra 
mirtis, o ne amžinos kančios. 
Taip sako Apaštalas Povilas, 
Romiečiams 6c2.7: “Nes nuodė
mės alga’mirtis. Dievo gi dova
na amžinasis gyvenimas”. Rašy
damas apie tą patį dalyką šv. 
Povilas dar sako: “Todėl kaip 
per vieną žmogų nuodėmė- įėjo 
į pasauli ir per nuodėmę mirtis, 
ir taip,’mirtis perėjo aut visų 
žmoifių, kadangi visi jame 
(AdoineJ nusidėjo”. Tėmykrte, 
kas čia pasakyta, kad per nuo
dėmę atėjo “mirtis”, ne amži
nas kankinimas. Taigi, kiekvie
nas protaująs žmogus, ypač ti
kintieji; turėtų aiškiai suprasti, 
lŲid jų mirusieji draugai, gimi
nės ir artimieji miega ir ilsisi. 
Jie randasi kapuose, mirusiųjų 
buveinėje, šeole, nežiūrint to 
kaip ir kur jie mirė arba žuvo 
net be žinios. Apie visus negy
vuosius Šventąją me Rašte kal
bama kaip apie esančius “ka
puose”.

(Bus daugiau)
Kas domisi apie Tiesą, reika

laukite veltui Spaudos, šiuo ad- 
resu: L.ILS.A., 212 E. 3rd SL, 
Spring Vaiky , IH. 61362, U3.A. f

Ilsėkis, mielas šauly Kazi
mierai, ramybėje toli nuo sa
vo gimtųjų namų ir laukų, ku
riuos taip mylėjai ir jų visada 
ilgėjais.

Reiškiu nuoširdžią užuojau
tą velionio žmonai ir jo arti
ntiesiems.

Šaulių Sąjunga.Jtiūdi jo nete
kus.

Gruodžio mėnšį-9 d. velionio 
palaikai iš koplyčios buvo nu
lydėti j šv. P. Aląrijos Ginrimb' 
parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų palaidoti Lie
tuvių šv. Kazintiiro kapinėse. 
Paskutinėje žeinės .kelionėje 
velioni palydėjd^^lkstinė Au
tomobilių. Prie velionio kars^ 
to koplyčioje ir bažnyčioje', o 
taip pat karstanešiaiš buvo uni 
formuoti šauliai. '-Laidotuvės 
vyko pagal nusistovėjusias se
nas lietuvių tradicijas. Prie 
supilto šaulio Keturakio kapo 
buvo sugiedotas- Eiėtuvbs him
nas. Algirdas Budre^'as

Stiklioriams darbo *
Chicagos švietimo tarybos 

apskaičiavimais miesto mokyk
lų langų išmušimai per praei
tus 10 metų padidėjo 60 nuo
šimčių ir šiemet sudėti naujus 
stiklus kaštuos visas milijonas 
dolerių. Dar 1960 m. buvo iš
mušta 67,621 langų stiklai; 1969 
m. jau 107,897; šiais metais iš
mušta apie 111,000 stiklų. Pla
nuojama sudėti langus iš ne- 
dužtamo stiklo; kaštuos 2 mi
lijonai, bet su laiku išsimokės

AMERIKOS NEGRAI"
ESĄ ŽYDŲ RASeS

Juodųjų rabinų organizaci
jos Hebrew Israelites pirmi
ninkas rabinas Robert' Devine 
savo paskaitoje “Juodieji žy
dai yra tikrieji žydai” pasakė 
Illinojaus universiteto Chica- 
gpš Circle studentams: “Aš 
nereikalauju . kad jūs tikėtu- 
mėt ką aš čia kalbu, bet aš tik 
noriu išjudinti jūsų protus ir 
paskatinti jūsų galvojimą.” 
Rabinas Devine įsitikinęs, kad 
Amerikos juodžiai yra origina
lios hebrajų tautos palikuonys.

Istorija rodo, tvirtina rabi
nas Devine, kad Afrikiečiai 
|audė tam tikrą juodųjų rūšį 
ir pardavinėjo amerikiečiams 
i vergiją. Tie sugaudytieji juo
džiai buvo hebrajai, kurie bu
vo pabėgę iš Jertizolimo kai 
r«nėnai 70 m. |X) Kristaus tą 
Šventąjį miestą sunaikino. Dau
gelis pabėgėlių nuvyko į Etiopi
ją, kur šiandien y fa žinomi 
kaip falašai (žemdirbiai), ki
ta dalis nuklvdo i Afrikos rais
tus, kur buvo išgaudyti ir par
duoti i vergiją. .

“Amerikos vergas nebuvo 
laukiais ir toli grąža "nebuvo 
kvailas, išvadžioja rabinas De
vine. “Ar jus pirktumėt lauki
ni žmogų savo vaikams slaugy 
ti ir pasėliams auginti? .Tuodie 
ji mokėjo ūkininkauti ir paži
no agrikultūrą. Jie net savo po 
mis pamokė nusikirpti 

įkus”.
Mes esame hebrajai iš

Kas nepažįsta Tamošiaus 
Raudonosio, kurs- yra toks azar- 
tininkas, jog ką tik uždirba? tą 
ant arklių pralošia.

Vieną, dieną ir- Tamošiui laimė 
nusišypsojo. Arklių lenktynėse 
jis išlošė $200 ir ryžosi visu šim
tu nuošimčiu išbandyti savo, lai
mę. Kai tik tŠSvmomeiitu 'jis 
pastebėjo kunigą“ priešais-vieną 
arklį kažką ranka mostiguojant.

“Tai geras ženklas !” tarė sau 
Tamošius ir sudėjo ant to arklio 
save išloštuosius $200 ir su sa
vim turėtus buto nuomai apsi
mokėti pinigus. . -
_ Arklys, atbėgo pats paskuti
nis. Tamošius nesavyje pribė
gęs prie kunigo sušuko: _“Tė- 
ve, visiškas bankrotas. As-pa
mačiau tamstą laiminant tą ark
lį ir. sudėjau.ant jo visuapini- 
gus...” -

“Mano sūnau”, atsakė kuni
gas. “Aš tą arklį ne laiminau, 
o daviau jam paskutinį išriši
mą”.

plau-

krau-

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

AIR-COJOJITIONED KOPLYČIOS

REpobSe T-8600

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

- SCENOSE j
Geras scenos veikalas yra pirmoj ! 

sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus f žvaigždes, išaugina j 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė 
jais, kurie drauge su artistais pergy 

►vena scenos burtą žavėsi. Artėjam 
-teatro sezonuL jau dabar reikia^ pa 
rinkti veikalus. Naujienose yra gali 
ma gauti naujausius teatrui leidi 
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 130 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 knygom j
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos. kietais virše
liais. kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 130 į 
psU kaina 1.00 doL

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psL, kaina 1.00 dot

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos kinių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILU 60608

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

writs,

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTC 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 Su. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

I

I
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Zenonas ir Marija Baltušauskai 
atšventė Auksinį Jubiliejų

r?
* i

ZenonasAtsargos pulk. Įeit. Zenonas 
ir Marija Baltušauskai šiomis 
dienomis atšventė savo vedy
binio gyvenimo auksini, jubi
liejų. Jiedu jau 20 metų Kai 
gyvena lietuviškoje Brighton 
Parko kolonijoje ir yra ilga
mečiai Naujienų skaitytojai.

v

J lrJrV<AFVl

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

ris, ir'priklausonuije I.ieluvo- 
'je jis gnvc 10 ha žemės.

1921 męla:s išėjo atsargon. 
Pradžioje jam teko dirbti Lie
tuvos teisingumo ministerijoje, 

!o vėliau perėjo į vidaus reika
lų ministeriją. Rusams okupa.- 
vus Lietuvą, Baltušauskas už 

mėnesio buvo atleistas iš pa- 
i ’eigų-
j BoLševikinečiu gyveno Anykš 
čiuose ir dėstė rusų kalbą vie- 
itinėje progimnazijoje. Gail
imas daiktas, kad dėstymas 
Įrusy kalbos ji apsaugojo nuo 

S^ijjirmojo lietuvių inteligentų, iš- 
! vežimo.
i *

Rusams paskubomis apleidus 
Baltušauskas yra Lietuvą, palikti NKVD doku- 
iuvo Rusijos caro; nientai rodė, kad Baltušauskai 

kariuomenės, o vėliau Lietu- buvo įtraukti į rengiamo antro- 
vos kariuomenės karininkas. jo lietuvių išvežimo sąrašus. 
Lietuvos karo tarnybon stojo Gen. P. Plechavičiui pradėjus 
savanoriu ir visą laiką Ivar- organizuoti. Vietinę Rinktinę, 
kingai ėjo karo vadovybės jam Zenonas Baltušauskas užsire- 
skirlas pareigas. Kaip savano- > ojstravo Panevėžio komendan

tūroje.
Antrojo Pasaulinio karo pa

baigoje atvažiavo į Ameriką ir 
igavo darbp United Steel ben- 
įdrovėje. šioje plieno bendro- 
įvėje'dirbo iki 1957 metų, ka
da išėjo i pensiją.

Nežiūrint į 79 metų amžių, 
jubiliatas yra sveikas ir jud
rus. Daug skaito, seka visuo
menini lietuvių gyvenimą ir ti
ki Lietuvos valstybės atsikėli
mu.

Zenonas ir Marija Baltušaus
kai užaugino dukrą Liudmilą 
ir sūnų Leoną. Abu gyvena 
Chicagoje, yra vedę ir augina 
savo šeimas. Ilgiausių metų 
linki abiem sukaktuvininkams!

KARYS

HELP WANTED — FEA
Darbininkių Reikia

IŠNUOMOJAMAS 4 KAME. BUTAS 
2-tram aukšte su baldais suaugusiems. 

Skambinti po 4 vai. vak.
Tel. WA 5-6616

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

i
i

I

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

CLEM’S LOUNGE 
CLEM ir MARY DAUSKURDAI, sav. 

2543 W. 45th Street, Chicago, HI.

J

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
LINKI

JOHN P AUGA
Route

RHINELANDER,
6 miles N. W. on Highway 47'

1, Box 78
WISCONSIN 54501

Code 715, Tei. 362-7625

GENERAL OFFICE
Permanent position in pleasant Loop 

| office of Trade assc. 5 day week, 
j Good figure aptitude, typing, short
hand, varied duties.

Call 427-2811 Mr. Larson

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE Į

Filmų aktorius Ron Moody vaidina 
moterį žurnalistę naujam Airijoje ga
minamam filme "Flight of the Doves"

Nauja viltis širdims
Michael Reesę ligoninėje 

Chicagoj šiomis dienomis pir
mą kartą buvo padaryta sėk
minga atvira širdies operaciją 
50 metų amžiaus hemofilui, tai 
yra tokiam ligoniui, kurio krau 
jas nesiduoda sustabdomas. 
Sugedęs jo širdies vožtuvas bu 
vo pakeistas dirbtinu — plasti
kiniu. Operacija, kurią atliko 
12 daktarų, slaugių, technikių 
ir anesteziologų grupė, skaito 
ma labai nusisekusi, nors tik
rai pasakyti bus galima tik po 
kiek laiko. Ligoniui sunaudo 
ta 2400 bonkų kraujo transfu- 
zijoms.

Vėl apiplėšė CTA autobusų
Penki suaugę bernai antra

dienio vakare 5:45 vai. įpuolę 
i Kenton 26 autobusą 13 gatvės 
ir Racine avenue kampe api
plėšė apie 55 keleivius. Apiplė
Šimas buvęs gerai suplanuotas. 
Du banditai įėję’ į autobusą iš 
priešakio ir vienas išsiraukęs 
revolverį sušuko “This is a stick 
up!” Vienas nubėgęs prie kitų 
durų įleido dar tris bernus ir 
visi puolė iš eilės krėsti kelei
vių pilną autobusą, pasigrob
dami rankinukus, pinigines ir 
kitokias vertybes. Plėšimą bai
gę banditai išėjo iš autobuso 
pro antrąsias durisl

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ' 1

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-Ž233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

TEL. 925-60152735 WEST 71 st STREET

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

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

\ • Vedėjas^. E, ^ŽUKAUSKAS _______

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

Passbooks $5,000 minimum 
,2 year certificate

Investment r . 9
bonus plan $1.000 minimum

51,000 minimum ' 1 year certificate
Savings Insured to 520,000. — Highest reserves.

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

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

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

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

“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
ma nežiūrint nuotoliu ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi- 
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu 820.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė
dinę dovaną metams (pusei metų 811.00).

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

Baltieji pradeda gintis 
nuo panikos skleidėjų 

Apie 40 žmonių, Chicagos 
vakarinės dalies gyventojų, 
protestuodami apleido Human 
Relations komisijos posėdį ir 
pagrasino piketuoti paties me
ro gyvenamus namus. Tie pro
testuotojai priklauso organiza
cijai, pasivadinusiai West Si
de Coalition Against Panic 
Peddling, įsteigtos tikslu kovo 
ti prieš nejudomojo turto par
davėjus. kurie visokiais -bau
ginimais ir spaudimais sten
giasi baltuosius priversti par
duoti savo namus ir bėgti. Hu
man Relations komisija jiems 
pasakė atvykti Į vieno apklau
sinėjimo susirinkimą sausio 11 
dieną.

Chicagos Vakarinės dalies 
gyventojų grupė norėjo papra
šyti miestą, kad ištirtų tas 
real estate firmas, kurių West 
Sidėje normaliai būdavo apie 
40. bet per praeitus metus pa
daugėjo iki 250. Iš tų firmų jie 
yra atrinkę 22 firmas ir 50 real 
estate pardavėjų, kūne 
yra nusikaltę panikos kėlimu.

“Mes šauksim savo susirin
kimą sausio 12 d. ir ši kartą 
miestas turės pas mus atvykti”, 
pareiškė West Sides piliečių 
organizacijos atstovė Mrs. Cin- 
cotta. “Mes į susirinkimą pa
kviesime merą Daley, Chicago 
Human Relations tarybų ir 
Richardą Friedmaną, respub- 
likohų 
rus...
vykti, 
paties

ir jo žvėrišką; kankini- 
pastebi., lead- elgesys su

Lietuva sovietų kalėjime
Lietuvos general, konsulas 

Petras Daužvardis laiške Chi
cago Tribune padėkojęs šiam 
dienraščiui už išsamią infor
maciją apie lietuvio jūrininko 
Simo Kudirkos išdavimą ru
sams 
mą,
Kudirka prilygsta elgesiui su 
visa lietuviu tauta, kurią So
vietų Sąjunga okupavo ir gran
dinėmis sukaustė.

9 V;’:.

“Lietuvos žmonėms yra atim 
ta jų žemė, biznio įmonės 
(viskas nacionalizuota)'; ir lais
vė bei žmogaus teisės. Tai aiš
kiai parodė Prano ir Algirdo 
Brazinskij pabėgimas ir Simo 
Kudirkos bandymas pabėgti į 
Ameriką”, rašo toliau P. P. 
Daužvardis; j- • _■ u

Tatai buvo padaryta iš des
peracijos, kadangi Lietuvos 
žmonės negali laisvai išvykti 
iš krašto — Lietuva tikrumoje 
yra paversta sovietų kalėjimu. 
Simo Kudirkos įvykis parodė, 
kad lietuviai visame pasaulyje 
reikalauja laisvės Kudirkai ir 
Lietuvai. V* j

NR, IR GATVĖ
f

MIESTAS VALST.

ZIP CODE

Siuntėjo Pavardė, vardas

Adresas:

0 X X K X X X X K X X X X X X X X X X X X XXX X X M X X X X X X X X X X X X X

SKELBKITĖS NAUJIENOSE
fcJM—W
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Teisėjas sugavo vagį!
Apygardos teismo teisėjas 

’ Raymbnd Hall grįždamas su pir
kiniais iš Park Forest Plaza 
krautuvių centro .pamatė jauną 
vyrioką bestumdant moterį. Pėr- 
mušęs Mrs. Gertrude Galey, 72, 
.ant gatvės grindinio jis išplėšė 
jos rankinuką ir bandė nueiti ša
lin.

“Stok, vagie!” sušuko teisėjas, 
bet vagišius rankinuką po pažas
tim pasibrukęs leidosi bėgti. Tei
sėjas, kad ir 47 metų amžiaus, 
bet didelis greito vaikščiojimo 
mėgėjas, jį pasivijęs sulenkė ir 
perbloškęs palaikė, kol privažia
vęs policininkas vagišių paga
liau įveikė. .'.7.

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

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marauette 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

t

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapotis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

State Farm fire and Casualty Company

slapiausi 1970 metai
Nacionalinė Oro Tarnyba 

paskelbė vėliausius šių metų 
oro duomenis, kurie parodė,

kurie tikrai Įjgyp metai sumušė visus rekor
dus, kaip Slapiausi metai nuo 
1872 metų (kuriais buvo pra
dėti oro stovio užrašai.) Nau
jausias rekordas rodo, kad šiais 
metais, iki praeito antradie
nio, gruodžio 22 d., lietaus bu
vo 45.98 coliai. Ligšiolinis re
kordas iš 1954 metų buvo 45.92 
coliai. Visa, kiek dar iki Nau
jų Metų prilis, dar padidins 
šių metų lietingumo rekordą.

Antradienį, gruodžio 22 d., 
baigėsi ruduo ir. prasidėjo žie
ma. ’ “

kandidatą Į miesto me- 
Jei meras nesiteiks at

mes aplankysime jo 
namus”.

ŽIEMOS ŠVENTĖSE — KALĖDOSE

siunčiame nuoširdžius sveikinimus visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, linkėdami linksmai sutikti ateinan
čius Naujuosius Metus ir daug laimės juose;

ANTHONY ir VINCE POWELL 
(PAVILIONTAI) •

— Young Americans for Free 
dom, 1221 Massachusetts Ave. 
N. W. ..Washington,, DC 2005, 
skelbia studentams konkursą 
tema —Concience of a Conser
vative. Laimėtojams yra pa
skirtos 3 premijos stipendi
joms: 250, 500 ir 1000 dol. taip 
pat 15 dovanų po 50 dol. Kon- 
kursan įstojimo formos, infor
macijos ir minėto pavadinimo 
knyga, parašyta senatoriaus 
Barry Goldwater yra gaunama 
pasiuntus 1 dol. YAF yra prieš 
komunistinė studentij organi
zacija. turinti savo skyrius 
veik visuose universitetuose ir 
kolegijose. Nariais priimami ir 
ne studentai.

— Akt. J. Valentinas režisuo
ja K. Binkio 5 v. pjesę “Atžaly
nas”. Vaidina LB Jaunimo te
atro artistai. Pastatymas įvyks 
sausio mėn. 16 ir 17 dienomis 
Jaunimo centre/.

f

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZIN5KAS, 4065 Archer, 
Chicago, HL 60632. Jei. .Y A 7-5980

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

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

— Antano ir Nijolės Mickevi 
cių rezidencijoje, Hickory Hills 
Ill. buvo susirinkę Chicagos 
Lietuvių Montessori draugijos 
nariai ir Vaikų Namelių mo
kytojai pasitarti priešmokykli
nio amžiaus vaikų auklėjimo 
reikalais. Šeimininkai geroje 
prieškalėdinėje nuotaikoje sve 
čius pavaišino įvairiais savo 
kepyklos skanumynais.

Lietuvių Istorijos Draugija 
leidžia neperijodinį 
“Tautos Praeitis”. Jo' 
išėjusios pirmo tomo 
knygos ir antro tomo 
keturios. Pirmo tomo nemažos 
atsargos yra «sukrautos “Drau
go” sandėliuose. Lietuvių Isto
rijos Draugijos Valdyba nutarė 
pirmo tomo knygos kainą su
mažinti po du dolerius (buvo po 
tris), Tautos Praeities žurnale 
yra atspausdintų įdomių istori
nių studijų ir straipsnių bei re
cenzijų iš kitų tautų istorinių 
veikalų, liečiančių mūsų turtingą 
ir įdomią praeitį. (Pr). ‘

žurnalą

keturios 
taip pat CALIFORNIA SUPER SERVICE

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
funo-ups Ir t. t.

4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

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

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

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

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52 500.

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

PLATUS LOTAS, Marauette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina , —-i susi
tarsim.

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

2 BUTU. 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. S3ROOO.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600. . J ■

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

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

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

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu, aluminijaus langai, 2 au
tomobiliu garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklypas. $25,000.

5 KAMBARIŲ mūrinė rezidencija,
šilima gazu, 1% auto , garažas, platus 
sklypas. $18900. :

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

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

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

. 3009 WEST 63rd STREET 
.Tel: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR' 
įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
♦NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


