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'NAUJA LENKIJOS VYRIAUSYBĖ ŽADA

WASHINGTONAS. — Darbo 
departamentas pranešė, kad lap
kričio mėn. pragyvenimas vėl 
pabrango 0.3%. Per ištisus me
tus kainos pakilo 6.6%.

SAIGONAS. — Praėjusią sa
vaitę Vietname žuvo 23 ameri
kiečiai ir 160 buvo sužeisti.

reiškė, Jtad karo belaisviai yra n^ra pažadėjęs dėl Amerikos

DARBININKAMS DAUG LENGVATŲ
Švedų radijas apie riaušes Sietine

VARŠUVA. — Lenkijos vyriausybės vairą gavęs komunis
tas Edward Gierek seime paskelbė naujos vyriausybės sąstatą.

žadėjo didelėms, neturtingoms lenkų šeimoms ^paramą iš spe- 
jj ėialaus valdžios fondo, kuriame yra 300 mil. dolTVisame krašte 

yra šaukiami mitingai, kur valdžios atstovai tarsis su darbi- 
I ninkais, kaip tvarkyti kainas, algas ir pensijas. 

______ _________
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A BIJOJO LENK
Visame krikščionių pasaulyje per Kalėdas žmonės bandė už

miršti nesutarimus, karus ir konfliktus. Tūkstančiai turistų su
važiavo į Izraelio valdomą Jeruzalę, nors arabų partizanai grasino 
teroro veiksmais, siekdami priminti pasauliui, kad Jeruzalė yra 
okupuotas miestas, arabų žemių dalis. Šias Kalėdas pirmą kartą 
po 1967 metų,karo Izraelio ir arabų karo paliaubos leido įvairių 
religijų tikintiesiems ramiau švęsti Kristaus gimimo šventę. Iz
raelio policija sustiprino gatvių ir maldyklų apsaugą. Vietname 
per Kalėdas irgi buvo karo paliaubos, kurias sutrukdė tik keli 
nereikšmingi komunistų puolimai.

Amerikoje, nežiūrint didėjan
čio nedarbo ir kainų pakilimo, 
Kalėdos buvo įprastai turtingos. 
Prezidentas Nixonas trečiadienį 
sukvietė į Baltuosius Rūmus 
spaudos atstovus. Jis pats po 
priėmimo sugiedojo kelias Ka
lėdų giesmes, palydėdamas sa
ve pianinu. Kalėdų dieną švie
somis ir eglių vainikais išpuoš
tuose Baltuose Rūmuose prezi
dento šeima ir Eisenhoweriu šei
mos nariai valgė kalakutą ir kei
tėsi dovanomis. Vyresnioji pre
zidento duktė Patricia pranešė, 
jog jos romansas su jaunu tei
sės studentu iš Harvardo uni
versiteto Eduardu Finch. Fox 
rimtėja ir gali baigtis vedybo
mis. Jie abu yra 24 metų.

šioms Kalėdoms daug kareivių 
gavo leidimus parvykti iš Viet
namo namo.
Visus amerikiečius Vietname pa
sveikino viceprezidentas Ky. Vis 
mažinant Amerikos kareivių 
skaičių Vietname, daugelis ka
reivių tikisi greit visai sugrįžti 
į namus.

Lenkijoje praėję neramumai 
pakeitė valdžią, kuri pažadėjo 
ekonominių pagerinimų. Tik 
žuvusių ir riaušėse sužeistų len
kų- šeimose Kalėdos buvo ne
linksmos.

Čikagoje teismo ir policijos pa
reigūnai įspėjo automobilių vai
ruotojus neprisigerti per Kalė
dų šventes. Kiekvienas pagau
tas girtas vairuotojas turės at
sėdėti kalėjime septynias die
nas, nežiūrint ar jis turi pini
gų užstatui, ar ne. Septynios 
dienos yra mažiausia bausmė. Či
kagoje 38 vairuotojai nuo praė
jusio penktadienio; jau gavo 
bausmes nuo septynių dienų iki 
šešių mėnesių už girtą vaira
vimą. Suimtų buvo apie 200. 
Jie Kalėdas praleis kalėjime. Be 
to, jiems bus atimti vairavimo 
leidimai visiems metams.

Karo kritikai 
gavo sąrašus

WASHINGTONAS. — Vienas 
iš septynių Čikagoje teistų agi
tatorių — Davis gavo iš šiaurės 
Vietnamo sąrašą amerikiečių 
belaisvių, kurių surašyta 368 
pavardės. Kartu su Davis pana
šius sąrašus gavo du senatoriai: 
Edward Kennedy ir William 
Fulbright. Tie sąrašai atiduoti 
taikos derybų Amerikos delega
cijos pirmininkui ambasadoriui 
Bruce.

Sen. Kennedžiui atsiųstame 
sąraše yra ir 20 amerikiečių, mi
rusių nelaisvėje pavardės. Ame
rikos vyriausybė pati.turi savo 
dingusių kareivių sąrašus, ku
rie bus patikrinti ir palyginti su 
komunistų atsiųstais.

Aviacijos generolas Daniel 
James, kuris tvarko belaisvių 
reikalus Pentagone, pats krei
pėsi į Hanojaus vyriausybę, rei
kalaudamas pilnų belaisvių są
rašų, kaip numato Ženevos kon
vencija karo belaisvių klausi
mais, tačiau Hanojaus valdžia 
atsisako turėti ryšius su Ame-

Ir vokiečiu darbininkai nepatenkinti
BERLYNAS. — Paskutinius neramumus Lenkijoje labai iš

sigandę stebėjo Rytų Vokietijos komunistų vadai, nes ekonominė 
padėtis ir Vokietijoje yra prasta. Gyventojams trūsta prekių, 
ypač maisto gaminių. Visuose R. Vokietijos miestuose praėjusią 
savaitę buvo sustiprinta milicija ir kariuomenės daliniai budėjo 
pasirengę malšinti riaušes, jei jos kiltų Vokietijos miestuose. Vo
kiečių komunistų spauda kritikavo Gomulką už kainų pakėlimą 
ir “ryšio su masėmis stoką”. Ulbrichto valdžia išsigando išgir
dusi, kad lenkų vyriausybė pakėlė prieš šventes kainas. Ulbrichtas 
bijojo, kad Lenkijoje prasidės neramumai, kurie palies ir jo pri
spaustą Rytų Vokietiją.

MASKVA. — Du Leningrade 
bandę lėktuvą pagrobti žydai ga
vo teisme mirties bausmes. Ki
ti nuteisti nuo 4 iki 15 metų ka
lėjimo. Pabėgimas iš Sovietų 
Sąjungos yra didelis nusikalti
mas, laikomas tėvynės išdavimu.

MASKVA. — Sovietų “Prav
da” sako, kad komunistinės Ki
nijos propaganda prieš sovietus 
esanti dar piktesnė už imperia-1 
listinių kraštų. Maskvai labai 
nepatinka, kad kinai skelbia, jog 
Lenkijos neramumų metu sovie-. 
tai pasiuntė savo kariuomenę į 
Lenkiją.

WASHINGTONAS. — Penta
gonas kaltina Hanojų, kad tas, 
atsiųsdamas keliems senatoriam 
amerikiečių belaisvių sąrašus iš
leido mažiausiai 26 pavardes to-- KaiP žinoma, premjeru tapo Piotr Jaroszewicz. Du nauji vice- 
kių belaisvių, kurie aiškiai ži- ’ Premjerai yra Francizcek Kaim, 51 metų ir Jarį'Mitrega, 53 m. 
nomi, kad jie šiaurės Vietname' Jie abu Yra kasyklų specialistai. Vyriausybėje pakeistas ir Maši- 
kalinami. Pats Hanojus buvo merijos ministeris, kuriuo tapo 38 metų Tadeusz Wrzaszczyk, 
paskelbęs kai kurių jų fotogra-i Varšuvos politechnikumo profesorius: Partijos vadas Gierek pa- 
fijas. .

WASHINGTONAS. — Vais 
tybės sekretorius Rogers pareiš 
kė spaudai, kad Amerika, nore-Į 
dama sugrąžinti taiką Viduri- į Naujas premjeras pareiškė, 
niuose Rytuose, apsiimtų duoti; kad jis bandys atvesti Į norma- 
garantijas konflikto dalyviams: Has vėžes vyriausybės santy- 
ir kartu Su kitomis valstybėmis 
sutiktu siusti i ta sriti savo ka
reivius dalyvauti JT taikos ka
riuomenėje.

NEW YORKAS. — Iš Lenin
grado baleto teatro pabėgusi ru
sų balerina Natalija Makarova 
kritikų buvo labai šiltai priimta 
po savo pirmo pasirodymo su 
Amerikos Baleto teatru, kur ji 
šoko pagrindinę “Gieselle” rolę. 
Jos partneris buvo irgi pabėgė
lis — vengras.

Renka medžiagą
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi

nimo Komitetas renka medžiagą 
apie mūsų laisvės kovotojus Pra
ną. ir Algirdą Bražinskus ir Si- į 
mą Kudirką.

Jis prašo visų lietuvių, gyve-Į 
nančių įvairiuose kraštuose ir 
sekančių spaudą įvairiomis sve
timomis kalbomis, visą medžia
gą, liečiančią Bražinskus ir Ku
dirką iškirpti ir tas iškarpas bei ( 
jų fotokopijas Siųsti Vlikui. Rei
kia pažymėti leidimo (laikraščio, 
žurnalo) pavadinimą, datą ir lei
dimo vietą.

Lietuvos laisvės kovai ir bū-i 
simai jos istorijai tai yra ir bus 
labai vertinga medžiaga, juo la
biau, kad šiuo metu jos apie Lie
tuvą visame pasaulyje skelbia
ma nepaprastai daug.

Iškarpas siųsti adresu: Vlikas, 
29 West 57 Street, New York, 
N. Y. 10019, USA.

kius su katalikų bažnyčia. Jis 
pareiškė viltį, kad bažnyčios va
dovybė sutiks jo siūlymą su 
prielankumu, šis pareiškimas 

sukėlė konmentarus užsienio 
stebėtoji! tarpe, nes iki šiol Go- 
mulkos valdžia vedė prieš baž
nyčią aršią kovą ir nesileido į 
jokius kompromisus. Visi nau
jų Lenkijos vadų pareiškimai 
buvo labai nuosaikūs ir rodė no
rą patenkinti nerimaujančią 
liaudį.

Karo politrukas

Naujas premjeras Jaroševi
čius esąs truputį panašus į buv. 
prezidentą Johnsoną. Paskuti
niu metu jis Lenkijai atstovavo 
ekonominiam komunistinių val
stybių pakte — Komekone. Jis 
nemažai važinėjo po kitas sa
telitines valstybes ir po Sovie
tų Sąjungą. Jis kelis kart yra 
buvęs Amerikoje. Gimęs 1909 
metais caro Rusijos teritorijoje, 
kuri dabar vėl yra Sovietų Są
jungos teritorija, Jaroševičius 
buvo mokytojas, mokyklos ve
dėjas. Karo metus jis praleido 
Sovietų Sąjungoje, lenkų dali
niuose, kur tapo vyriausiu poli- 

i tiniu komisaru ir grįžo su gene
rolo laipsniu.

Nuo 1946 metų Jaroševičius 
buvo gynybos viceministeriu, vė
liau tapo vicepremjeru, kur iš
buvo 18 metų.

štetine žuvo 50
Švedijos radijo koresponden

tas Bengt Goeranson, kuris bu
vo štetine neramumų metu, pra
nešė Švedijoje, kad Štetine žu
vo apie 50 žmonių. Jam tą skai
čių patvirtinęs Stetino ligoninės 
direktorius, žuvusių tarpe buvo 
10 moterų ir vaikų, šimtai dar
bininkų buvo suimta. Milicija

Raudonieji kmerai 
nusivylė komunizmu

PHNOM PENSAS. - Iš Kam
bodžos pranešama apie vietinių 
komunistų, “Raudonųjų Km erų” 
bėgimą iš šiaurės Vietnamo ka
riuomenės. Iki šiol rezertyrų 
jau buvę apie 50 tik viename 
fronte. Kai kuriose kovose ko
munistų pusėje kovoję kambo- 
diečiai padėjo vyriausybės dali
niams ir puolė komunistus iš vi
daus.

Dezertyrai pasakoja, kad Ha
nojaus daliniai Kambodijoje ne
pasitiki vietiniais komunistais, 
duoda jiems menkesnius ginklus 
ir mažai amunicijos. Kambodi- 
jos komunistams pavedami juo
di darbai, maisto rinkimas. Nuo
lat jiems pravedamos politinės 
indoktrinacijos pamokos.

Komunistai perbėgėliai noriai 
stoja j Kambodijos kariuomenę, 
nors jiems leidžiama sugrįžti į 
namus ir ūkininkauti. Susiti
kę su šiaurės Vietnamo komu
nistų režimu, kambodiečiai ko
munistai pakeitė savo įsitikini
mus ir dabar nori kovoti prieš 
komunizmą. 

9

rikos valdžios pareigūnais, duo
dama sąrašus tik tiems, kurie 
kritikuoja Vietnamo karą ir 
Amerikos dalyvavimą jame. Ken- 
nedžiui ir Fulbrightui yra men
ka garbė būti vienoje kompani
joje su Davis.

riaušių metu filmavo riaušių da
lyvius ir areštai tęsiami toliau, 
švedui korespondentui teko 
trumpai pabūti milicijos kalė
jime kartu su suimtais lenkais. 
Lenkai Darbininkai viešai de 
gino savo komunistų partijos 
korteles ir nešiojo plakatus: “ša
lin raudonasis kapitalizmas!” 
štetine, kaip ir Gdanske, pir
miausia buvo sudeginta komu
nistų partijos būstinė.

Sekretorius Rogers 
apie “susipratimą”
WASHINGTON AS. — Valsty

bės sekretorius Bogers spaudos 
konferencijoje buvo daug klau
sinėjamas apie Vietnamo karą 
ir apie susitarimą su Hanojaus 
valdžia, kad ji netrukdys Ame
rikos žvalgybos lėktuvų skridi
mų šiaurės Vietname.

Rogers patvirtino, kad yra 
“susipratimas” tarp Amerikos 
ir komunistų dėl žvalgybos lėk
tuvų. Jis pabrėžė, kad “susipra
timas” nėra tas pat kas “susi-

Hanojus gina savo 
belaisvių politiką 
HONG KONGAS__ šiaurės

Vietnamo vyriausybė gynė sa
vo karo belaisvių politiką ir pa- įarjrnas»»i Nors Hanojus nieko 
reiškė, lead karo belaisviai yra nėra pažadėjęs dėl Amerikos 
laikom^ žmoniškose sąlygose, lėktuvų, tačiau jo laikysena iki 

’ šiol rodo, kad jis žino apie tą 
“susipratimą”.

Valstybės sekretorius primi
nė, kad prezidentas Johnsonas 
sutiko 1968 metais nutraukti jė
gos vartojimą prieš šiaurės Viet
namą (acts of force), tačiau ne
sutiko nutraukti “acts of war”. 

' Į Prezidentas Johnsonas pareiš- 
j kė spalio 29 d., 1968 m., kad 
į Hanojus ir Maskva supranta, 
i jog Amerika nenutrauks žvalgy- 

žengę žmoniškumui. Juos nega- bos lėktuvų skridimų. Tas Pary-

nors Hanojaus akimis žiūrint, 
pagauti amerikiečiai nėra karo 
belaisviai, bet karo nusikaltėliai, 
kurių neapima Ženevos konven
cijos belaisviu klausimu. ,

Š. Vietnamo užsienio reikalų ‘ 
ministerijos pareiškimas, atmes
damas Amerikos vyriausybės 
narių pareiškimus belaisvių rei
kalu,’kartoja, kad suimti ame
rikiečiai yra nusikaltėliai, prasi
žengę Vietnamo liaudžiai, nusi-

Įima laikyti belaisviais, bet ten
ka laikyti .nusikaltėliais, kuriem 
taikyti reikėtų Nuembergo teis
mo nuostatus. Nežiūrint to, Ha
nojaus vyriausybė belaisvius gy
danti, leidžianti jiems susiraši
nėti su šeimomis, duodanti jiems 
gerą maistą ir priežiūrą.

Hanojaus pareiškimas sako, 
kad komunistai kovotojai, pate
kę Pietų Vietname į amerikie-j 
čių ar jų agentų rankas yra bar-1 
bariškai kankinami ir žudomi, i

žiu j e buvo pranešta š. Vietna
mo delegacijai. Sdviefir diplo
matai Zorinas ir Oberemko Pa
ryžiuje sužinojo apie Amerikos 
intencijas iš ambasadoriaus Har- 
rimano ir Vance. Jie nesiprieši
no prieš žvalgybos lėktuvų siun
timą virš š. Vietnamo. Hanojus 
ilgą laiką netrukdė žvalgybos 

I lėktuvams ir laikėsi kitų Ameri- 
I kos' sąlygų — nepuolė per de
militarizuotą zoną ir neapšaudė, 
su mažonfis išimtimis P. Viet
namo miestų.

Todėl Amerika laikosi nuo
monės, kad Hanojus žinojo są
lygas ir su jomis sutiko. Už tai 
Amerika nutraukė bombardavi
mus. Jei Hanojus sąlygas su
laužytų, kaip pasakė preziden
tas Nixonas, Amerika galėtų vėl 
pradėti bombardavimus.

Dėl riaušių ir neramumų ko
munistiniuose kraštuose, papra
stai, ieškoma kaltininkų. Pirma 
tokiais kaltininkais Lenkijoj bū
davo žydai, studentai arBonos 
“militaristai, revanšistai”. Da
bar dauguma žydų išvažiavo, 
riaušėse dalyvavo ne studeentai, 
bet darbininkija, o Bonos kaltin
ti nepatogu, nes su ja buvo pa
sirašyta sutartis, kuri dar "ne
ratifikuota. Todėl dabar dėl riau
šių kaltinamas Laisvosios Eu
ropos radijas, kuris kurstęs len
kų darbininkus sukilti.

Rytų Vokietijos ir Lenkijos 
komunistų režimai seniai nepa
tenkinti, kad jų režimams nepa
lankios radijo stotys veikia iš 
Vakarų Vokietijos. Bonos vy
riausybė yra spaudžiama atim
ti tiems radijams leidimus veik
ti V. Vokietijos teritorijoje.

Ekonominė Rytų Vokietijos 
padėtis yra gan prasta, neseniai 
Ulbrichto režimas jau ieškojo at- 
'pirkimo ožio -ir vos -nepašalino 
valstybinio plano komisijos pir
mininko Gerhardo Schuererio. 
Jam pavyko išsiteisinti paskuti
niame partijos centro komiteto 
posėdyje ir jis, kol kas, palik
tas. Jis suvertė visą kaltę ant 
dviejų blogų metų, blogo' der
liaus, potvynių’kasyklose ir kitų 
gamtos nelaimių. Gyventojai to
kius pasiaiškinimus girdi jau 
daug metų ir jiems netiki, nes 
jie mato, kad klimatas pana
šus yra ir Vakarų Vokietijoje, 
kur ekonomika klesti.

Rytų Vokietijos žmonės mėgs
ta kartoti šį linksmą pasakymą. 
Susitikę du partijos pareigūnai 
kalbasi apie praėjusius metus. 
Vienas klausia, kokie metai bu
vo 1970-tieji? Kitas atsako: “Vi
dutiniški, — jie buvo blogesni, 
negu 1969, tačiau geresni už 
1971-mus metus!

Čilės president** Salvador Allende 
laisvalaikio metu mėgsta būti su savo 

iuniu.

žvalgybos reformas
WASHINGTONAS. — Gyny

bos sekretorius Laird paskelbė, 
kad jis įsakė reformuoti kari
nės žvalgybos sistemą Ameri
koje, kad ji neprieštarautų kon
stitucinėms teisėms, nepažeistų 
teisingumo nuostatų ir kartu 
patenkintų saugumo reikalavi
mus. Nors sekretorius neminė
jo paskutinių kaltinimų žvalgy
bai, jog ji sekė žinomus Ame
rikos politikus, manoma, kad tos 
reformos buvo iššauktos pasta
rųjų atidengimų.

Vienas buvęs armijos žvalgy
bos agentas papasakojo spaudai, 
kad žvalgyba sekė senatorių Ad- 
lai Stevensoną, atstovą Mikvą, 
buvusį Illinois gubernatorių

HAGA. — Egiptas, Libanas 
ir dar kelios arabų valstybės ne
pasirašė susitarimo, kuris lėk
tuvų grobimus laiko tarptauti
niu nusikaltimu ir numato griež
tas bausmes lėktuvų grobėjams. 
Kuba šioje sutartyje visai ne
dalyvauja.

ATĖNAI. — Graikija Kalėdų 
proga išleido apie 100 politinių 
kalinių.

MADRIDAS. — šį šeštadieni 
laukiama paskelbiant teismo 
sprendimą Ispanijos baskų teis
me. Manoma, kad mirties baus
mės negaus nė vienas kaltina
masis.

Kerneri ir kitus, šis atidengimas 
sukėlė nemažą triukšmą ir rei
kalavimus, kad armija daugiau 
nešnipinėtų žinomų asmenybių, 
ypač ne valdžios skirtų pareigū
nų, bet žmonių išrinktų.

Gynybos sekretorius pareiškė, 
kad praeities nuostatų pažeidi
mai ateityje nepasikartos. Pats 
sekretorius iš arčiau prižiūrės 
visą karinės žvalgybos veiklą.
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KANADOS NAUJIENOS
KLB-nės visuotinis nariy susirinkimas 

(Divide et Impera)

(Tęsinys)
Tattles-Fondas

Nesant Tautos Fondo atsto
vės D. Januškaitės, jo apyskai
tos stovį praneša J. Demereckas. 
1969 metais T. Fondui surinkta 
£2 dol. Atskaičius išlaidas už 
salę 15 dol., ir jos sutvarkymui 
5 dol. T. Fondui pasiųsta: 72 dol.

1970 metais T. Fondui surink
ta 115 dol. Atskaičius už salę 20 
dol. ir jos švaros palaikymui 5 
dol., T. Fondui pasiųsta'90 dol:

šalpos Fondas
Nesant šalpos Fondo atsto

vės D. Januškaitės apie jo pini
ginį stovį praneša J. Demerec- 
kas. 1969’ metais Š. Fonde buvo 
$32.41.

1970 m. atskiru aukų lapu su
rinkta: 17 dol. Viso š. Fonde 
randasi $49.41. Iš jų 15 dol. su
šelpta viena į vargą, patekusi mo
šą. Tuo būdu šalpos Fondo at
skirą aukų lapą pasiųsti š. Fon
dui (p. Kolienei) į Torontą, o li
kutis $17.41 pervesti Į B-nės ka
są. Tuo būdu Šalpos Fon do at
stovybė Winnipege likviduota, 
o vietoje į vargą patekusiais bei 
pašalpos : reikalingais rūpinsis 
KLB-nės Winnipeg© Apyl. val
dyba.

Vasario. 16 gimnazijai 
remti būrelis

Apie jo stovi pranešė būrelio 

vadovas T. Lukas. Būrelis Win
nipege įsteigtas 1952 metais, ku
rio nr. 127. Nuo pat įsisteigimo 
dienos būreliai vadovauja tas 
pats asmuo. Iki 1969 metų bū
relis Vasario 16 gimnazijai jau 
pasiuntė nemažą sumą pinigų.

1969 m. būrelis turi 16-ką na
rių. Iš kurių surinkta 168 dol., 
ir jau pasiųsti gimnazijai.

1970 metais būrelis turėjo 15 
narių. (Manoma, kad dar prisi
dės daugiau. K. S.), iš kurių jau 
surinkta 145 dol. Kai bus baig
tas rinkimas, pinigai tuojau bus 
pasiųsti gimnazijai. Be to, apy
linkės v-ba iš savo kasos dar 
skyrė 25 dol. ir dar plius 75 dol. 
visuotino narių susirinkimo nu
tarta pasiųsti. Kaip matome, 
KLB-nės Winnipeg© apylinkė 
yra nemažas ramstis Vasario 16 
gimnazijai.

Diskusijos
Diskusijose pirmiausiai kilo 

klausimas dėl “Gyvataro” ir so
listo Baro bei jiems aukų rinki
mo. Kaip jau anksčiau matė
me, nuo jų koncerto B-nės ka
soje liko $265.19 gryno pelno.

Vis dar ėjo diskusijos kodėl 
solistas Baras neatvyko, nes jo 
vardu buvo renkamos aukos ir 
iki paskutinės minutės buvo re
klamuojama. Solisto Baro atvy
kimas B-nės narių buvo pagei
dautas ir buvo sutikta. Įvykus 

koncertui, solistas Baras iš viso 
nepasirodė. Pinigų aukotojai, 
kurie sol. Baro pageidavo, pasi
juto apvilti. V-bos p-kas J. Ma
linauskas šį reikalą aiškino įvai
riais nepagrįstais vingiais, būk 
tai solistas suabejojęs ar į kon
certą susirinks pakankamai žmo
nių, vėliau aiškino, kad su juo 
galutinai nebuvę susitarta, dar 
vėliau, kad prieš pat koncertą 
solistas telefonu atsisakęs vyk
ti. Po tokių aiškinimų atsirado 
žmonių, kurie ėmė užmetinėti, 
kad Winnipegą apvylęs etc. Tad 
solisto Baro neatvykimo priežas
tis winnipegiečiams dar ir šian
dien lieka neaiški.

Po tokių diskusijų, kai ku
riems parūpo, kaip dabar pasi
elgti su tuo “pinigų maišu”, ku
ris liko nuo “Gyvataro” ir kon
certo. V-bos p-kąs J. Malinaus
kas koncerto likutį asmeniškai 
sugalvojo pasiųsti savo nuožiū
ra, tačiau kai kurių B-nės narių 
patartas nuo to susilaikė, nes 
faktinai pinigai priklauso KL 
B-nės Winnipeg© apylinkės val
dybai, kuri už koncerto išlaidas 
buvo pasiėmusi visą atsakomy-

Emilija Šarauskienė gavusi 
balsą nušviečia lietuviškojo jau
nimo ateitį ir siūlo jį paremti 
moksle. Ji siūlo iš tų pinigų 
100 dol. pasiųsti Vasario 16 gim
nazijai.

Mykolas Januška siūlo 100 dol. 
dar papildomai pasiųsti “Gyva- 
tarui”, nes jam nebuvę pakan
kamai apmokėta.

Vincas Januška siūlo pinigus 
laikyti B-nės kasoje, nes tie pi
nigai esą grynai B-nės reikalas, 

o naujoji v-ba pinigus 
dos kur ras būtiną reikalą.

V-bos p-kas J. Malinauskas 
visiems siūlymams griežtai pa
sipriešina. Jis siūlo artimiausio
je ateityje suruošti koncertą ir 
pakviesti solistą Barą ir jam už 
tuos pinigus apmokėti kelionę. 
Jis tai prašo užprotokoluoti ir 
nubalsuoti, kad ir naujoji v-ba 
šio nutarimo negalėtų pakeisti. 
Kaip matosi, J. Malinauskas mė
gina atitaisyti savo klaidą, dėl 
solisto Baro {vykusio nesusiprati
mo. Tačiau susirinkimas ir tam 
jo pasiūlymui nepritarė.

Galiausiai stud. J. Grabys pa
kartotinai siūlo siųsti 100 dol., 
o jei ne tai bent 75 dol. Vasa
rio 16 gimnazijai paremti. Tam 
jis duoda nemažai ir pagrindo 
kaip jaunosios kartos atstovas, 
šiam reikalui atsidūrus prie bal
savimo nutarta 75 dol. pasiųsti 
Vasario 16 gimnazijai.

Po ilgos ir varginančios v-bos 
p-ko apžvalgos, o taip pat ir il
gai užsitęsusių diskusijų su
sirinkusieji pradėjo nerimauti ir 
skirstytis į namus.

Nors paskutiniu dienotvarkės 
punktu turėjo įvykti naujos val
dybos rinkimai, bet perdaug iš
vargintas susirinkimas mažai į 
tai bekreipė dėmesio. Nors len
toje buvo prirašyta nemažai kan
didatų, bet beveik visi nusibrau
kė, dėl to ne’oebuvo galima ir 
naują v-bą išrinkti.

Parapijos kleb. kun. J. Ber- 
tašius siūlo iki naujos v-bos iš
rinkimo B-nės reikalus pavesti 
tvarkyti prezidiumui t. y. St. Ra- 
mančauskui ir dienos sekreto
rei Genei Federavičienei. To-

sunau-Įkiam pasiūlymui iŠ susirinki
mo atsirado priešingų. Tada 
buvo pasiūlyta palikti senąją 
v-bą, kuri artimiausioje ateity
je sušauktų visuotiną narių su
sirinkimą naujos v-bos išrinki
mui. Dar kilo nusistebėjimas, 
kad nepasitikima senąja valdy
ba. Nors diskusijos ir ginčai 
ėjo toliau, bet galiausiai griebta
si v-bos rinkimų taisyklių, ku
rias patiekė pats v-bos p-kas J. 
Malinauskas. Kas įdomiausia,
kad v-bos p-kas J. Malinauskas
pats išėjo prieš savosios v-bos kimo apžvalgą mūsų vadovams 
nepasitikėjimą. Neradus rinki- nebeteks klausti: “Kas mums 
mų taisyklėse tokio paragrafo, skauda ir kaip gydytis?” Nes 
susirinkimas nutarė, kad sekan- mūsų lietuvių bendruomeninė li
tį visuotiną narių susirinkimą ga bus visiems aiški.

nebeteks klausti: “Kas mums

KAD NEPAMLRŠUS
Visi nepiliečiai privalo sausio mėnesį pakartoti 

savo registracijų
Jungtinių Valstybių Teisin

gumo Departamento Imigraci
jos ir Natūralizacijos {staiga iš 
anksto perspėja, kad sausio 
mėnuo yra visiems svetimša
liams, kurie nėra JAV-bių pi? 
(iečiai, savo adresų registraci
jos mėnuo. Nesiregistravimas 
yra baudžiamas suėmimu ir iš
trėmimu. Užmiršimas nėra pa
siteisinimas.

Užsiregistruoti, reikia nu
vykti į bet kurią Jungt. Vaisi, 
pašto Įstaigą arba į Imigraci
jos ir Natūralizacijos įstaigą, 
ten paprašyti Address Report 
Card, Form 1 - 53. Tą kortelę 
užpildžius, reikia ją pasirašy
ti ir Įteikti pašto įstaigos valdi-

šauktų senoji valdyba pati pa
rinkdama jam tinkamą laiką, o 
nariams išsiuntinėtų asmeni
nius pakvietimus. Iš susirinki
mo nuotaikų atrodė, kad yra 
maža grupelė žmonių, griežtai 
nusistačiusių prieš KLB-nę Win
nipege.

Dabar tenka laukti sekančio 
visuotino narių susirinkimo, ku
rio aprašymas bus tęsiamas to
liau. Perskaičius ištisai šios to
limos provincijos lietuvių vei-

DUeHniai motorai dar 
teri orą iki 1975 metų 
Miestų gyventojams dar ilgą 

laiką, nenusimato išsivadavi
mo nuo troškinančių dūmų, 
kokius leidžia dizeliniai sunk
vežimiai ir autobusai- Esą jau 
15 metų daromi tyrinėjimai 
mažai ką teišradę tai smarvei 
pašalinti, nors dizelinis kuras 
(pigios rūšies nafta) jau žy
miai mažiau beišmetąs nuo
dingųjų dujų — anglies viende 
gio ir azoto junginių, kaip ga
zolinu kūrenami automobiliai.

Miestų; gyventojai raminami 
tuo, kad dizelinių motorveži- 
mių yra tik “trupinėlis” lygi
nant su automobiliais. Per vi
sas JAV-bes dizelinių sunkve
žimių ir autobusų esą “tik” 
,300.000, kai tuo tarpu automo
bilių jau yra per 100 milijonų...

ninkui arba Imigracijos ir Na
tūralizacijos įstaigai. Kortelės 
nesutepti ir nelankstyti. Tatai 
atlikti per sausio mėnesį.

Korteiėje, be adreso, dar 
reikia įrašyti kada ir per kurį 
punktą Imigravęs į JAV-bes 
savo gimimo datą ir vietą, tau
tybę ir savo kaip svetimšalio 
registracijos numerį. Tas nu
meris randamas kortelėje, ku
rią kiekvienas svetimšalis gau
na atvykęs į šią šalį. prašant

Teisingumo Departamento, 
išleistoje brošiūrėlėje be to 
primenama, ko daugelis galė
jo nežinoti ar pamiršti, kad 
pakeitus gyvenamąją vietą rei
kia nedelsiant pranešti Imigra
cijos ir Natūralizacijos įstai
gai savo naująjį adresą.

Į klausimą: Ar yra Įstatyme 
-kas minima apie adreso pakei 
timą persikėlus Į kitą vietą? at
sakymas yra toks:

Taip. Kai svetimšalis pakei
čia savo adresą, jis tokį paki- 

savo registracijos numerį ne-įtimą turi pranešti dešimties
pamirškite įrašyti ir raidę “A”, 
kuri yra numerio priešakyje.

KEIČIANT GYVENAMĄ
VIETĄ

dienų bėgyje. Tatai jis padaro 
gaudamas iš artimiausios hni 
gracijos Įstaigos arba pašto 
įstaigos adreso pakeitimo kor
telę ii* tą kortelę užpildydanras.

LINKSMŲ KALE - . ŠVENČIŲ

CHICAGO ASSOCIATION
-Ab. venue

reikalo būti bendrovės nariu, kad pasisvečiuotumėte 
Visi be skirtumo esate kviečiami.

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
drovės valdyba, direktoriai ir visi šios Įstaigos tar
nautojai linki Jums linksmiausių Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų. Tikimės, kad Jūs leisite mums ir atei
tyje Jums patarnauti.

Kviečiame visus būti mūsų svečiais, pradedant gruo
džio 22d. iki sausio 10 d., 1971 m. Visus atsilankiusius 
vaišinsime skania kava, lietuvišku sūriu ir kitais ska-

JOHN PAKEL, Sr.- 
Direktorių Tarybos Pirmininkas

PHILOMENA D. PAKEL, 
Prezidentė

Chicagos Savings yra puikiausiai išpuošta Kalėdi
niais pagražinimais. Atėję pamatysite gražiai išpuoštą 
eglutę ir kitas Įvairenybes.

JOHN PAKEL, Sr
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JURGIS JAŠTNSKAS

SPECIALUS PRANEŠIMAS IŠ BOSTONO
1970 m. gruodžio mėnesio 7- 

tos dienos Naujienų nr. 287 ra
šytojo Liudo Dovydėno rašinys 
— “O vis dėlto Laisvės žiburys 
tebešviečia” yra pasigėrėtinai 
puikus! Skaitai tokius rašinius 
ir širdis kunkuliuote kunkuliuo
ja ryžtu dirbti tam, kad pana
šūs dalykai, kurie teisingai ra
šinyje išdėti, niekada nebepa
sikartotų.

Ir kaipgi ne? ‘Trie Marthos 
Vineyard, JAV vandenyse buvo 
pažeistas žmoniškumas, buvo 
laisvės kaina nuvertinta iki men
kių gaudymo, buvo parodytas at
sakingųjų pareigūnų visiškas 
nužmogėjimas...” Taip, Liudai 
Dovydėnai! Ten, prie Marthos 
Vynuogyno buvo parodyta dve
jopa nužmogėjimo klaikuma: 
Amerikos kai kurių aukštųjų pa
reigūnų beprotiškumą siekiąs 
geidulys atiduoti laisvės sieku
sį ir maldaujantį žmogų jo kra
što okupantams žuvies kainos 
sąskaiton, o tą auką Amerikos 
laive pasigrobusių rusų gyvu
liškas žiaurumas, koks tegalima 
įsivaizduoti, ir koks kasdien at
sitinka komunistinio “rojaus” 
krašte.

Dabar nebėra reikalo slėpti: 
Simo Kudirkos tragedija, tą 

Vienas aktyviausiu demonstraciją organizatorius Dr. Richard Kontrimas 
skaito senatorių Kennedy ir Brook telegramas ir Mass, gubernatoriaus 

Sargant proklamaciją.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

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

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

fo PER ANNUM

^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of th* Board 

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. IL. Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat 9 to 12:30

UP TO
X. $20,000. .

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

Mrs. PHIL PAKEL, President

TEL. GR 6-7575

Chicago Savings 
and Loan Association

0 % PER ANNUM PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM

INSURED'

džiusių personažų galerija pa
vaizduojama rašomoje knygoje. 
Tos knygos rašytoju parinktas 
labai autoritetingas specialis
tas. Knyga skiriama amerikie
čiams, bus išleista anglų kalba 
(o gal ir lietuviškai?) Taip ir 
reikia!

Ko norėtųsi, užbėgant pakvies
tajam rašytojui už. akių, pagei
dauti iš jo?

a) kad knygoje nebūtų apsiri
bojama vien Simo Kudirkos tra
gedija, bet kartu nurodoma prie
žastys prie tos tragedijos pri- 
vedusios; Simo Kudirkos šauks
mas:

“Gelbėkite, gelbėkite!...” ne
buvo jo vieno skausmų ir kanki
nimų iššauktas šauksmas. Tai 
buvo mūsų kiekvieno širdies ir 
viso mūsų krašto — Lietuvos 
šauksmas.

Amerikos Pakrančių Apsaugos 
laive įvykęs laisvės siekusio 
žmogaus išniekinimas ir jo kraš
tą pasigrobusių budelių brutalu
mo demonstracija buvo išdava 
1939 metais dviejų pasaulio gal
važudžių : komunistinės Rusi
jos ir nacinės Vokietijos pasi
rašytoji slaptoji sutartis, kuria 
pasidalinami tuo laiku buvę lais
vi ir nepriklausomi Pabaltijos 
valstybių — Lietuvos, Latvijos

Briez s stovi

Simo Kudirkos tragiškoje byloje, grįžusį 
partijos narys Bostone Gintaras Karosas, 
jo žmona.

Latvi, jury kapitoną Robert Briezę, pagrindinį Ii 
iš Chicagos demonstracijos, sveikina veiklus 

Greta R.

ir Estijos kraštai, ir toliau, II-jo 
pasaulinio karo metu įvykę Jal
tos konferencijoje ir kitur “At
lanto chartos” kūrėjų akliausi 
keliaklupčiavimai prieš žmoni
jos istorijoje didžiausią galva
žudį — Staliną.

To keliaklppčiavimo atgarsiai 
tebeskardi ir šiandien!

b) Toje rašomoje knygoje pa
vaizduoti įvykių faktai privalė
tų būti apvilkti literatūrinės 
puošmenos drabužiais, kurių ne
stokoja rašytojo Liudo Dovydė
no rašiniai.

1970 metais gruodžio mėne
sio 11 dieną Naujienų nr. 
291 rašytojas Liudas Dovydė
nas vėl kalba: “Atėjo metas veik
ti laisvei, žmoniškumui”. Taip, 
teisingai, gražiai ir privalomai! 
Niekas tokiam šaukimui priešin
gu balsu neatsilieps.

Toliau, tekste, rašytojas Liu
das Dovydėnas suklumpa. Kaip 
ir tas bėgikas, besistengdamas 
pasivyti jį žymiai pralenkusius:

“Einant prie neatidedamo už
davinio: keletas ar keliolika lie
tuvių, ypač kultūrininkų, visuo
menės darbininkų, turi tuojau 
sušaukti susirinkimą, aptarimui 
susidariusios padėties. Susirin
kusieji turi paruošti taisykles, 
priemones įsteigimui žmogaus 
Teisių Gynimo Komitetui (ar 
žmoniškumo Apsaugojimui). Tai 
tiktu New Yorkas ar Clevelan- 
das.

Paruošus statutą, pažymėjus 
Komiteto tikslus, sukviesti, vi
suotinį aukščiau minėtų tauty
bių organizacijų ar pavienių as
menų suvažiavima...”

Labai gražu ir kilnu, jeigu ne
būtų “šaukštai po pietų”.

Toks komitetas, vardu “Citi- 

zens Conserned for Human 
Rights” 197 metų lapkričio mė
nesio 26 dieną (Padėkos Dieną) 
spontaniškai gimė ne New Yor
ke, ne Clevelande, bet to tragiš
ko, barbariškumo emblema pa- 
sipuošusio »įvykio artumoje — 
Bostone.

To Komiteto sudėtis? Jo na
riai taria: “pavardės ir vardai 
dabar nesvarbu. Mūsų sudėty 
yra visokių užsiėmimų ir profe
sijų asmenų: visuomenininkų, 
kultūrininkų, spaudos darbuo
tojų, inžinierių, daktarų ir pa
prastų darbininkų. Mūsų tar
pe vyrauja jaunoji generacija: 
ir inteligentija, čia, šiame kraš
te profesijas įsigijusi, ir stu
dentija bei moksleivija, čia gi
musi ir pastoviam gyvenimui 
besiruošianti, puikiai, be jokio 
akcento kalbanti angliškai (kad 
kas nors negalėtų prikaišioti 
“naujųjų ateivių” vardo). Mes 
dirbome ir veikėme,, aukodami 
visas jėgas ne kokios naudos 
sau siekdamiesi ar atpildo tikė
damiesi. -Veikėme ir tebevei
kiame skriaudai, kuri buvo žmo
gui, siekusiam laisves, padaryta, 
atitaisyti ir išgauti Įstatyminį 
užtikrinimą, kad panašus da
lykas Amerikos istorijoje nebe
pasikartoti.

Mes veikėme, veiksime ir ne
paliausime veikę, kad mūsų pro
tėvių ir tėvų komunistinio oku
panto trypiamas ir kankinamas 
kraštas būtų laisvas.

Tai pagrindinės to — “Citi
zens Conserned for Human 
Rights” .-komiteto veiklos gai
rės. Tą Komitetą galima ras
ti laiškais ar telefonais šių Bos
tone veikiančių įmonių adresais:

1) 361 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. 02127 (Lietuvių Eri- 

2) 636 East Broadway, So. 
jston, Mask. (Keleivis, 02127). 
Kas norėtų tą Komitetą pa- 
mti finansiniai, tą gali atlik- 
anksčiau paduotais dviem ad- 
sais arba tiesiogiai siunčiant 

Komiteto vardu atidaryton 
skaiton: National Shawmut 
ink of Boston, So. Boston, 
ass. 02127. Siunčiant aukas tie- 
og Banko adresu, pažymėti 
skaitos numerį, kuris yra Nr.

Ką tas Komitetas iki šio lai- 
i yra atlikęs ir ko siekiasi atei- 
?
Tuos pasiekimus galima įvar
ai protokoliškai:
1. Išjundinta ir sukviesta de-' 
onstracijoms ir joms pasiruo- 
mui lietuviškoji visuomenė 
šjudinimo ir protesto demons- 
acijoms sušaukti žmonės, nau- 
»ta principas: vienas praneša 
nkiems ar daugiau savo pažįs- 
miems, tie penki savu ruožtu 
ekvienas penkiems savo pa- 
stamiems ir t. t. Tam naudo- 

telefonas ar asmeninis kon-

2. Bostone demonstracijų die- 
imis ir prieš jas buvusiomis 
enomis pagrindinėse to did- 
iesčio gatvėse išdalinta pra- 
viams dešimtys tūkstančių 
formacinių lapelių, nušviečian- 
ą visą Vigilant laive buvusį 
ykį ir to įvykio kaltininku*. 

Lapelių platintojais-dalintojais 
absoliučioje daugumoje buvo lie
tuviai aukštesniųjų gimnazijos 
klasių moksleiviai ir studentai;

3. Suredaguoti plakatų šūkiai 
ir paruošti plakatai;

4. Rasta būdų susisiekti su žy
miaisiais Mass, šteito politikais: 
senatoriais: Kennedy, Brooke 
ir su aukštesniąja dvasiškija. 
(Pirmosios demonstracijos ruo
šoje tatai padaryti buvo veik 
neįmanoma, nes “didžiūnai” la
bai atsargiai tuo reikalu laikėsi, 
nenorėdami pakenkti savo poli
tinei karjerai. Visai kitas vaiz
das buvo antrosios demonstra
cijos ruošoje: ir didieji politi
kai — įskaitant Mass, guber
natorių Sargant, ir dvasiškija 
bei kiti visuomenės atstovai ne- 
bebijojo išeiti prieš Vigilant lai
vo amerikonų ir rusų įvykdytą 
kriminalą.

5. Paruoštos ir labai tvarkin
gai pravestos protesto demons
tracijos: 1970 m. lapkričio mė
nesio 23 dieną, ir 1970 m. gruo
džio mėnesio 5 d. Bostone.

6. Komiteto sumanymu Bos
tone, prie pastato, kuriame ad
mirolas Ellis turėjo savo štabą, 
nuo lapkričio mėnesio 30 iki 
gruodžio mėnesio 5 dienos buvo 
gretos piketuotojų, kurie jų 
nešiojamuose plakatuose reika
lavo admirolą Ellis pasitraukti 
iš pareigų, o kiti plakatai reika
lavo tą admirolą atiduoti kariuo-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UN ĮVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupyme huMIM 
Apdrausti M $29,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

{steigta 1923 metai* TeL 421*3070
Iriaigof pletuoM kiemas automobiliam* pastatyti

2 ~ NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL,— SATURDAY, DECEMBER 26, 1970

i menės teisman. Piketuojama piketavimo, bet ir demonstraci- 
I buvo kasdien nuo 8 vaL 30 min. jų dienomis. Praeiviai savo pa

rašus ir adresus noriai davė. 
Daugelis kartodami savo pasipik
tinimą buvusiu Vigilant laive 
įvykiu: “Gėda, gėda, gėda...”

(Bus saugiau)

iki 5 vai. popiečio. Piketavimo 
dienomis prie piketuojamo pa
stato buvo pastatytas stalas ir 
prie jo sėdįs vyriškis ar mer
gaitė rinko praeivių parašas, ku
rių surinkus tūkstančių tūks
tančius, buvo pasiųsta Ameri
kos Prezidentui, prašant duoti 
parėdymą visą įvyko nuodug
niai ištirti ir kaltininkus nubaus
ti: parašai buvo renkami ne tik
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Sovietinių teisėjų “rinkimai”
Rusų okupuotoje Lietuvoje šių metų gruodžio 13 

dienų buvo pravesti sovietinių ‘‘liaudies teismų” teisėjų 
“rinkimai”. Lietuviai turėjo “liaudies vyriausybę”, 
“liaudies seimą”, “liaudies miliciją”, “liaudies kandida
tus”, “liaudies tarėjus71, “liaudies rinkimus”, “liaudies 
atstovus” ir kitokius “liaudies” organus. Visi šie “liau
dies” organai atsirado rusų okupacijos metu. Visus juos 
lietuviams primetė sovietų karo jėgos ir kartu su jomis į 
Lietuvą įžengusi okupacinė sovietų policija. Jiems padė
jo su ta policija glaudžiai bendradarbiavusieji lietuviai 
komunistai.

Okupantas stengiasi sudalyti įspūdį, kad “tarybinė” 
Lietuva valdoma įstatymais, kad Lietuvoje gerbiamos 
piliečio teisės, kad “patys lietuviai” net “liaudies teis
mus” ir teisėjus “renka”. Kiekvienam arčiau komunistus 
pažįstančiam žmogui yra žinoma, kad ne tik sovietų Ru
sija, bet kitos rusų pavergtos tautos yra valdomos poli
cijos ir prievartos priemonėmis. Visa Sovietų Sąjunga 
yra policinė, o ne teisinė valstybė. Kaip Rusijoje, taip 
ir komunistų pavergtoje Lietuvoje sovietinės policijos 
pranešimas yra galingesnis, negu bet kurio teisėjo arba 
teismo sprendimas. Laisvo pasaulio kultūringose valsty
bėse policininkas yra ' tiktai teismo liudininkas, o komu
nistų pavergtoje Rusijoje ir kituose sovietų kraštuose 
policija nurodinėja teismui, koki sprendimai yra pagei
daujami. Labai dažnai policijos sprendimas tampa sovie
tinio teismo sprendimu.

“Liaudies teismų” teisėjų- “rinkiminio” sąrašo vir
šuje stovėjo Vilniaus miesto Lenino rajono teisėja Z. Mi- 
chailova. Vėliau seifą visd-’eilė liauja! bolševikmečio- iš
keptų “teisėjų” eilė. Lietuviai teisininkai atsimena rau
donosios armijos Lietuvon atneštus sovietinius teismų

San Francisco Wells Fargo 
banko ekonomistai apskaičiavo 
ir sako, jog 1970 metai buvo pir
mieji Kalifornijos istorijoje, kai 
iš šios valstybės gyventojai ėmė 
traukti kitur laimės ieškoti. 
Bendrai gyventojų skaičius dar 
padidėjęs, nes daugiau gimsta 
negu miršta. Pradedant 1960 
metais Kalifornijon kasmet at
vykdavo iš kitų steitų apie 375,- 
000 naujų gyventojų. Natūra
lus, iš gimimų, prieauglis siekė 
250,000. Taigi, Kalifornija tu
rėdavo kasmet apie 625,000 gy
ventojų prieauglį. Gimimų skai
čius 1970 metais tesisukąs apie 
200,000, t. y. sumažėjęs, o iš 
kitur naujų gyventojų atvyki
mas visai sumažėjęs, nes čia su
mažėjo darbų. Ir priešingai — 
prasidėjo žmonių iš Kaliforni
jos keliavimas kitur, kur leng
viau rasti darbo.

1971 metais gyventojų iš Ka
lifornijos keliavimas į kitus stei- 
tus tęsis, nes kai kuriuose stei- 
tuose daug lengviau bus darbo 
gauti negu šiame auksiniame 
steite. Banko ekonomistai pra
našauja, jog 1971 metais inflia
cija bus pristabdyta, bus dau
giau darbų, tik ne Kalifornijoje, 
nes čia ekonomika paremta fe
deralinės valdžios užsakymais 
gynybai ir erdvių tyrinėjimui. 
Gi, kaip tik valdžia šias išlai
das sumažino ir nenumatoma, 
kad ateinančiais metais padidins.

1967 metais Kalifornijos elek
tronikos pramonė buvo pasieku
si, kaip sakoma, žydėjimo laiko
tarpį. Apie 635,000 žmonių dir
bo šioje pramonėje. 1969 me
tais iš šios pramonės atleista 
50,000 dirbančiųjų, o per 1970 
metus — 100,000. Per 1971 me
tus darbo neteksią dar apie 60,- 
000 moderniosios technikos dar
bininku.

Kai dirbančiųjų skaičius gy
nybos ir elektronikos pramonėje 
mažėja, mažėja ir kitoks biznis. 
Žmonės mažiau turi pinigų, ma
žiau perka, mažiau pramogauja.

Siūk) studentus atkalbėti 
nuo inžinerijos mokslo

Gruodžio viduryje Los Ange,- 
leš mieste buvo bedarbių moks
lininku ir inžinierių susirinki
mas, bedarbių organizacijai įs-

net daugiau. Pinigus darbo ieš
kantis turi įmokėti iš anksto, 
vos tik agentūrai įteikdamas 
“resume” — savo specialybės 
aprašymų. Pinigai negrąžinami, 
jei agentūra tinkamo darbo ir 
nesurastų.

žydai inžinieriai, kurie pano
ri, kurie turi gerą patyrimą, la
bai nesunkiai galį išvažiuoti į 
Izraelį. Ten geras atlyginimas, 
duodamos geros darbo sąlygos.

Nemažai specialistų samdan- 
ti Australija, bet ten amerikie
čiams mokslininkams ir inžinie
riams nesą lengva apsiprasti. 
Atlyginimas esąs beveik perpusę, 
o pragyvenimas ten tiek nesąs pi
gesnis. Kai kurios prekės (šal
dytuvai ir automobiliai) žymiai 
brangesnės negu Amerikoje.

Naujoji Zelandija, be tarpi
ninkų agentų, per konsulatą 
samdo technikos specialistus. 
Apmoka 75% kelionės išlaidų. 
Jei pasamdytasis ten negalėtų 
dirbti tokio darbo, kuriam jis 
čia pasamdomas, tai iš Nauj. Ze
landijos negrąžinamas, bet su
randamas jam kitas darbas.

Emigraciją iš Kalifornijos į 
užsienius skatina ne tik darbo 
sumažėjimas, bet ir bendros ne
ramios nuotaikos Amerikoje, 
kaip rasinės nesantaikos, riau
šės ir kitokia netvarka. Emigran
tų gyvenimas niekada nėra 
lengvas, todėl vieniems pavyk
sta naujoje šalyje įsikurti, o yra 
jau ir tokių inžinierių, kurie 
pusmetį ar daugiau Australijo
je pabuvę grįžo atgal į Kalifor
niją, nes ten negalėję prisitaiky
ti. J. Klauseikis

Ivinskio kalendoriai
šiemet sukanka 125 metai, kai 

Laurynas Ivinskis parengė ir iš
leido (1845) pirmąjį lietuvių 
kalba kalendorių (“Metų skait
lius ūkiškas ant metų viešpa
ties 1846”).

Martyno Mažvydo katekizmas 
išspausdintas 1547 m., o Laury
no Ivinskio kalendorius — 1846 
m. Pirmąją lietuvių kalba kny
gą nuo pirmojo kalendoriaus ski
ria-trijų, šimtų metų tarpas. 
Nors nuopelnais ir garbe Ivins
kis neprilygsta Mažvydui, tačiau 
pirmasis katekizme įdėtas ele

mentorius prašosi palyginamas 
su pirmuoju kalendoriumi, ki
taip sakant, su pirmuoju žur
nalu lietuvių kalba. Elemento
rius mokė lietuvius kaimiečius 
skaityti ir rašyti, kad galėtų 
melstis iš šventraščio, o kalen
dorius — kad žinotų, kaip ūki- 
kininkauti ir elgtis. Mažvydo 
elementorius buvo vienkartinis, 
o Ivinskio kalendorius ėjo nuo 
1846 metų iki 1864. Iš elemen
toriaus mokėsi rašto vos keli šim
tai, o iš kalendoriaus ūkininka
vimo — keletas arba keliolika 
tūkstančių. Kai kiuriais metais 
kalendorius buvo spausdinamas 
net 8 tūkstančių egzempliorių ti
ražu. Anais laikais tai buvo la
bai daug. Ivinskio kalendoriai 
nusipelnė pirmojo lietuviško me
traščio, atstojusio visuomenės ir 
literatūros žurnalą, vardą. Todėl 
ir verta juos prisiminti.

Mintis leisti lietuvių kalba ka
lendorius Ivinskiui kilo dėl dvie
jų priežasčių: 1) jis turėjo len
kišką pavyzdį “Kalendarz Gos- 
podarski” ir 2) buvo Rietave 
agronomijos mokytojas, kuriam 
rūpėjo plačiausiai paskleisti tos 
mokyklos mokslą. Pirmam ka
lendoriui išleisti jis pasiskolino 
pinigų iš Rietavo dvaro savinin
ko Ireniejaus Oginskio. Ivinskis 
pats kalendorius leido ligi 1851 
m., susitaręs dėl jų spausdini
mo Vilniuje su Adomu Zavads
kio, kuris Ivinskio kalendorių 
spausdinimą tyčiomis užvilkin
davo, vengdamas konkurencijos.

Zavadskis buvo ne tik spaus
tuvininkas, bet ir knygininkas, 
turėjęs savo vilniškio knygyno 
skyrių Varniuose, žemaičių vys
kupystės centre. Dėl knygų pla
tinimo jis buvo susitaręs su vys
kupu Motiejum Valančium. Iš 
Rietavo į Varnius Ivinskis daž
nai važinėdavo Zavadskio kny
gų pardavinėti. Lietuvių kalba 
kalendoriaus pasirodymas tarp 
kitų knygų kiekvienų metų pa
baigoje, kada valstiečiams leng
viau sukrapštyti vieną kitą ka
peiką, Zavadskiui atrodė nepa
geidautinas, todėl jis spausdini
mą ir vilkino. Ivinskiui jo ka
lendoriai keletą metų davė ne 
pelną, o nuostolius. Tačiau jie 
populiarėjo, jų tiražas didėjo. 
A. Zavadskis, matydamas iš to 
būsiant pelną, apsiėmė kalendo
rius leisti savo lėšomis ir Ivins-

kiui atlyginti už darbą. Vis dėlto 
leidėjas autoriui mokėjo ne pi
nigais, o jo paties kalendoriais. 
Ivinskis turėjo, juos pardavinė
damas, honorarą atsirinkti.

Visus kalendorius valstiečiai 
išpirkdavo. Leidėjas didino jų 
tiražą ir 1859 m. sutiko mokėti 
Ivinskiui pinigais. Reikalai ėjo 
geryn, didėjo kalendoriaus pus
lapių skaičius, tekstas buvo pa
renkamas įvairesnis ir įdomes
nis. Greta rašinių ūkio ir svei
katos klausimais buvo dedami 
grožinės literatūros ir tautosa
kos kūriniai. Kalendorių sužlug
dė spaudos uždraudimas (...)

Pirmajame kalendoriuje, išė
jusiame 1846 m., pasibaigus 
gruodžio mėnesio dienų lente
lei, pradedamas tekstas be ko
kio nors perskyrimo arba ant-, 
raštės. Aiškinama, kaip melžti 
ir prižiūrėti karves, kad jos dau
giau duotų pieno. Toliau tų pa
čių patarimų skyriai turi ant
raštes: “Apej pieną, iš ko yra 
sudėtas ir ano atsiskyrimą nuo 
sviesto”, “Apej kamarą, kurio
je pienas yra laikomas”, “Apej 
sukimą sviestto”, “Apej augini
mą žansyčių”. šitokių pamoky
mų pabaigoje pažymėta “Apej tą 
dasižinojau Lapkasiuose” (...)

Pirmame kalendoriuje Ivins
kis aiškina, kaip melžti karves, 
kaip jas šerti, kad daugiau duo
tų pieno, ir kaip prižiūrėti ka
maras, kuriose laikomas pienas. 
Esą reikia žiūrėti, kad patalpoje, 
kurioje laikomas pienas, nebūtų 
tvaiko, “nes pienas ing savi 
įtrauk iš orą visokį nečistumą”. 
Ir jeigu kamara atsiduodanti pu

vėsiais arba kokia smarve, tuo
met pienas pagendąs, sumažė- 
janti grietinė ir pragaištas svie
sto gardumas. Dėl to siūlo ne
džiovinti kamaroje sūrių, nelai
kyti duonos, alaus ir bet kokio 
raugo, nelaikyti burokų, morkų, 
kopūstų ir nesukti kamaroje 
sviesto. Patariama, kaip kama
rą vėdinti ir kaip išnaikinti at
sirandančius joje sienų gry
bus (...)

Kiek Ivinskio kalendoriai pa
kėlė Lietuvos valstiečių kultūrą, 
mums šiandien sunku pasakyti, 
kaip sunku ir suskaičiuoti žmo
nes, kurie mokėsi lietuviškai 
skaityti iš Mažvydo katekizmo, 
žinoma, teisūs yra tie, kurie sa
ko, kad literatūrą sudaro ne tas, 
kas parašyta, bet tas, kas per
skaityta, tačiau tautos savo li
teratūros istoriją rašo ne pagal 
skaitytojų, o pagal rašytojų 
skaičių ir jų kūrinių vertę. Į li
teratūros istoriją Laurynas 
Ivinskis pateko kaip kalendo
rių leidėjas.

J. Jurginis
(“Istorija ir poezija”)

Gyvatė prarijo 3 žmones
Abendpost žinioje iš Sumat

ros praneša: Trys vyrai buvo 
alkano smauglio praryti, kai 
vienas ,po kito nusileido į naf
tos bendrovės “Pertamina” 
šachtą Muara Megange, pieti
nėje Sumatros dalyje. Jų ko
legos darbinffrkai teleskopo pa 
galba išieškoję šachtą tą šliužą 
atrado. Smauglys buvo užmuš
tas dinamito užtaisu. Perskro- 
dus jo pilvą, jame rastos visos 
trys aukos...

administratorius. Lietuvon būva atvažiavęs pats teisin
gumo viceministeris Bacila, didelius įgaliojimus turin
tieji Liubiancovas, Kasa ir Girko. Prokurorų ir teismų 
priešakyje dar buvo palikti lietuviai teisininkai, bet spren
dimus darė Liubiancovas su Kasa. Vėliau atsirado ir dau
giau rusų “teismo administratorių”. Tiktai jie nevartojo 
garsių rusų teisininkų koncepcijų, bet prokurorus ir 
teisėjus įtikinėjo rusiškų vežikų trižodžiais keiksmais.

Visi rusų okupuotoje Lietuvoje vedami “rinkimai” 
yra vienodi: gyventojai varomi “rinkti”, bet jiems ne
paliekama teisė pasirinkti. Gyventojai neturi teisės sta
tyti kandidatų. Kandidatus parenka jiems Lietuvos ko
munistų partijos vadovybė. Sniečkus pasakė ir Zimano 
redaguojama spauda keliais atvejais pakartojo, kad Lie
tuvos komunistų partija yra tiktai rusų komunistų par
tijos kovos būrys. Ką didysis vadas įsakys kovos būrio 
vadui, tas ir bus padaryta. Didieji Maskvos vadai paren
ka Lietuvos komunistų partijos vadovybę, kaip ji gali 
neklausyti rusų? Jeigu Sniečkus, Zimanas arba kuris 
kitas turėtų drąsos nepaklausyti Maskvos, tai jie būtų 
pavaryti, o jų vieton paskirti kiti, kurie klausytų.

“Tarybinėje” Lietuvoje kandidatus į teisėjus parin
ko komunistai. Vėlesnis tos pačios “Tiesos” pranešimas

teigti.
Prakalbose buvo pabrėžiama, 

jog Tautinė mokslo fundacija 
(National Science Foundation) 
turinti liautis skatinusi jauni
mą studijuoti inžineriją bei bū
ti mokslininkais, gi mokyklos 
stačiai turinčios jaunuolius at
kalbėti nuo inžinerijos studijų.

Vien Los Angeles rajone esą 
25,000. bedarbių inžinierių bei 
kitų technikos specialistų, o vi
soje Amerikoje tokių bedarbių 
esą 230,000. Statistika rodanti, 
kad 1950—1960 metais Ameri
koje tereikėjo tik 229,676 naujų 
inžinierių, o universitetai jų pa
ruošė 468,000. Kalbėtojas, be
darbis optikos inžinierius, reiš
kė nuomonę, jog nėra prasmės 
taip skatinti jaunuolius į inži
neriją, kai visą laiką yra inži
nierių perteklius. Esą reikalin
ga universitetams nurodyti, jog 
net nuodėmė išleisti iš mokyklų 
tokius specialistus, kuriems nė
ra darbo, kurie tuoj pat ar kiek

sako, kad “visi kandidatai į liaudies teismus buvo iš
rinkti”. Kitų kandidatų nebuvo, kitų teisėjų pasirinkti

vėliau turi ieškoti kitokio darbo 
arba ką nors kito mokytis.

negalėjo, o “rinkti” visi buvo varomi. Panašiai yra “ren
kamas” kiekvienas komunistinės valstybės ir savivaldy
bės organas.

: Komunistų centro vadovybės parinkti ir gyventojų 
“išrinkti” teisėjai galės penkeris metus spręsti bylas. 
Jeigu jie norės ir toliau likti teisėjais, tai per tuos pen
keris metus privalės klausyti komunistų partijos ir poli
cijos nurodymų. Jeigu kartais jie drįstų partijos nuro
dymų nepaklausyti, tai sekančiam terminui jie nekandi
datuos. Jie gali norėti kandidatuoti, bet partijos vado
vybė jų į kandidatų sąrašus neįrašys.

Kaip okupuotoje Lietuvoje, taip visoje Sovietų Są
jungoje teisėtumo administravimas yra policinis. Pa
vergtų kraštų gyventojams Ogus metus teks kovoti, kol 
tefcėtumas bus atimtas iš policijos ir vienos partijos 
kontrolės.j"

Vienas laikraštis, plačiai ap
rašydamas Kalifornijos inžinie
rių bedarbių vargus įdėjo kari
katūrą. Akademiniais apsiaus
tais ir akademinėmis kepurėmis 
pasipuošę profesoriai ir studen
tai. Profesorius įteikia mokslo 
baigimo daktaro ir kitokius di
plomus ir sako diplomantams: 
“Imkite diplomą ir eikite į gazo
lino stotį benzino pilstyti”...

Izraelis ir Australija 
traukia inžinierius

Los Angeles didžiuosiuose 
laikraščiuose apstu skelbimų — 
agentūros siūlosi inžinieriams 
padėti susirasti darbo Europoje, 
Azijoje, Afrikoje ir kitur pla
čiame pasaulyje. Agentūros da-

JULĖS IR NADO RASTENIŲ SVEIKINIMAI ŠVENČIŲ PROGA
Baltimorėje, Md., gyvenantis plačiai žinomas Nadas Rastenis, poezijos 

laureatas, literatūros garbės daktaras, daugelio poemų lietuvių ir anglų kal
ba (poemų “Karo prakeikimas”, “Trijų rožių šventės” ir kt.) autorius ir iš lie
tuvių Į anglų kalbą (Baranausko Anykščių šilelio, Donelaičio Metų ir kitų) 
vertėjas ir iš profesijos prisiekęs advokatas, atsiuntė draugams po ištisą 
sąsiuvini sveikinimų (Kalėdų ir Naujų Metų) švenčių proga su įvairiais 
savo kūrybos pavyzdžiais ir ištisais kūriniais. Šiemet Nadui ir jo gyvenimo 
draugei — žmonai Julijai Baltrukonytei - Rastenienei sukako 43 laimingo 
šeimyninio gyvenimo metai. Ta proga žemiau perspausdinamas Nado Juli
jai ta pačia proga pašvęstas eilėraštis:

NADO IR JULĖS RASTENIŲ POSMAI
(Po 43 metų nuo vestuvių)

NADAS: Miela- Jule, sielos drauge. 
Meile sujungtais delnais —

JULĖ: Širdys per metus suaugę.
Veda lobais ir kalnais__

NADAS: Mėnuo žemę sekinėja, 
žvaigždės mirga gintarais __

JULĖ: Mes per dieną pasenėję 
Atjaunėjam vakarais...

MADAS: Neskubotai tarkim žodį, 
Nebėgiokim tekini.. 

ryer*?'*"------- --
JULĖ: Nežiūrėkim Į veidrodi,

Nežinosim kad seni...

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITE S NAUJIENOSE

rančios gerą, bet kartais nešva
rų, biznį. Kai kurios imančios 
už patarnavimą 250 dolerių ar
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SKIP’S Self Service
LIQUOR STORES

PABST BLUE RIBON BEER, case of 24 cans

POPULAR BRAND STRAIGHT
BOURBON, 86 Proof .....

SCOTCH WHISKEY — Nationally
Advertised Brand .............. .. Fifth — $4.49

$3.98

30 oz. bottle — $1.98

1) 5515 So. DAMEN AVENUE 
Phone WA 5-8202

2) 5996 So. ARCHER AVENUE .
- Phone----735-2345

RICCADONA Sweet or Dry
VERMOUTH ..........

. Fifth — $2.79 , 
______________

WHITE CROWN ALCOHOL 190 proof, .... Fifth — $5.29 ?

CANADIAN WHISKEY . ... 1 Fifth — 3.79
3 Fifths — $10.50

GERMAN BRANDY

IMPORTED SCOTCH

FRENCH CHAMPAGNE .
COLD DUCK ...... .

Fifth — $3.98

— l/2 gaL $7.98; 5th — $3.39

„ Fifth — $3.98
...... 3 for $11.00



DR. ANNA ALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
pbitaiko akinius 

2E58 W. 63rd STREET 
Ofi»» M«f4 PRoigael 8-3229 
Ruld. t«l«f^ WAIbrook 5-5076

nuo 7 iki 9 vai, vak, Treč, uždaryta.

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGU  A 
6449 So. Pulaski Rd. (Crewford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Phone: REpublic 7-7868

ORTHOPEDAS-P&Crr WZISTAS
Bap-

2850 West 63rd St„ Chicago, HL 60629
Telef.: PRospect 6-5^4

IR PRAMOGINĖS MUZIKOS

2512 W, 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

ALVUDO KŪČIOS LIETUVIAMS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penKtadienį nuo 1—5, treč. 

ir šestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND L C1ARA 
z/vy w. dist STREkšT 

Tel.: GR 6-2400
V’ai pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, i—9, antram, penkt. 1O--4, ir 

seštad, 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
Priima tik susitarus -y 

Valandos: pirmad., ketvirtad. 5—8,

MOVING, 

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West M Place. 

Tak FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

IR Iš LIETUVOS
Jeigu ateinančiais metais rengiatės 

važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksta užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesnė.

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

Kūčios yra religinio pobū
džio Kalėdų išvakarių vakarie
nė.

Tą gražią tradiciją mūsų 
tarpe nuoširdžiai palaiko dr. 
Jonas Adomavičius per savo 
įkurtą Alvudą. šiemet, gruo
džio 20 d. (sekmadienį) šv. P. 
Marijos gimimo parapijos sa
lėje, Marquette Parke, Alvu- 
das lietuviams surengė jau de
šimtą kartą bendras Kūčias. 
Apie 4 vaL p. p. virš 306 čika- 
giečių nuotaikingoje šventiš
koje rimtyje susėdę prie tradi
ciniais Kūčių patiekalais gau
siai apkrautų stalų, ir gražiai 
papuoštų bei žvakėmis nusta
tytų stalų, išklausę Alvudo 

pirmininkės Z. Gird- 
progai pritaikintos 

kalbos, kanauninkui V. Zaka
rauskui sukalbėjus maldą ir 

plotkeles bei pa
tiektas Dievo dovanas, pradė
jo tą šventą vakarienę.

Visi Kūčių patiekalai, o jų 
buvo net šešiolika — pačių Al- 
vudo šeimininkų gaminti ir 
skanūs. Vakarienei įpusėjus iš 
gražiai kalėdiniai menininko J. 
Kiburo dekoruotos scenos buv. 
Kauno Valst Teatro solistė p. 
Alė Kalvaitytė — Velbasienė 
jausmingai pagiedojo kebas 
kalėdines giesmes. Jai iš užku
lisio pianu akompanavo p. A. 
Kalvaitis ir kartu giedojo be
veik visi kūčių dalyviai. Salė
je šviesa buvo pritemdyta ir 
kur ne kur kaip žvaigždės dan
guje ant stalų mirksėjo žvake
lės.

Labai gražiai savo jautria 
patriotine kalba pasirodė ak
torius A. Brinką, kuris, be to, 
dar paskaitė mokyt. EI. Spač- 
kauskienės šiai progai sukurtą 
“Kūčių Vakaro Viziją”.

Svečias iš Romos kunigas P. 
Urhaitis, apie 20 metų misio- 
nieriavęs Kinijoje( nors gana 
riebus ir tvirtas), 
mas čikagiečius. 
žodi, 
kalba 
ja” ir 
no.

Kalbėjo ir daktaras Adoma
vičius, kurs be kitko, pasakė, 
jog yra tikra menkysta tų, ku
rie savo kalbų apie artimo mei 
lę neparemia gerais darbais, 
neduoda savo kiaušy tojams 
jero pavyzdžio. .. . . ,

Dr. Ona Vaškevičiūtč, svei
kindama susirinkusius ragino
— prašė neužmiršti remti Aivų 
do senelių poilsio namų staty
bos fondą.

Gal jos gražaus žodžio pa
veikti šių kūčių dalyviai, mi
nėtam' tikslui — čia pat tuojau 
suaukojo kelis šimtus dolerių: 
Dr. Dubinskai, Lukai,- Budrie- 

-4iė, agr. Duoblienė, Knalaitie- 
nė, Jakučiai, Stankui, p. Burš- 
teinas ir kt. sumetė po šimtinę

- dolerių. Visi salėje buvę audri n 
gaiš plojimais aukotojams nuo
širdžiai padėkojo.

Programos pabaigai, pavar
gęs ir uždusęs, su sunkia do
vanų našta ant pečių, scenon 
prisistatė iš anapus geležinės 
uždangos atvykę-s Kak-dų Se
nelis. Apie ji susirinkę mažieji 
lietuviukai ir lietuvaitės atsa
kinėjo jam Į klausimus, už- 

i jausdami glostė jo raudonus 
drabužius, baltą kaip 
ir ilgą, apšerkšnojusią barzdą 
ir “išlaikę lietuvybės egzami
nus” gavo iš Lietuvos atvežtų 
kalėdinių dovanų.

Susijaudinęs Kalėdp senelis 
pasakojo, kad Lietuvoje bol
ševikai panaikino Kalėdų šven
tes, o kartu naikina ir gražias, 
giliai prasmingas, iš senų se
novės Lietuvoje įsigalėjusias , 
kultūrines 
jas.

Ir taip gražiai 
nuotaika 
pabendravę, sočiai ir 
pa valgę ir giros atsigėrę.

nuoširdžiai linkėdami svei
kiems laimingai sulaukti ir vėl 
kartu pabendrauti vienuoliktų 
Alvudo Kūčių, 1971 metais.

Beje, kad kiek būčiau pa
miršęs. Scenoje, Gedimino 
stulpų pavidalo žvakidėje vi
są laiką Kūčių metu degė trys 
tautinių spalvų (geltona, žalia, 
raudona) žvakės. Jos simbob- 
zavo: a) Pavergtos Tėvynės

kur besirandančių lietuvių ben 
drais tautos reikalais susiklau
symą ir besąlyginę vienybę ir 
e) savo brolių ir sesių tautiečių 
— tremtinių, taipgi ir laisvės 
siekiančių (kaip Bražinskai ir 
Simas Kudirka) — kankinių 
užuojautą bei besąlyginį jiems 
sobdarizavimą.

Kalpas Uogintus

sveiki nda- 
tarė trumpą 

kurio papildymui, kinų 
sukalbėjo “Sveika Mari- 
tuo visus labai sudomi-

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

A. & L. INSURANCE & REALTY

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
Teks 925-8296

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 54099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktike, spec. MOTERŲ ligos
Ofisas: 26S2 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

INCOME TAX
4645 Sc; ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)

Pigūs automobiliu draudimai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGBNYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Teta REptfbtfc 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
.\amų automobi
lių. gyvybes, svei

katos ir biznio.
. ... y išjknokė;

limo Hhaos.
J. BACEVIČIUS 

6455 S«. Kedxi* Aw. PR 8-2233
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biudžetiniu plano projektus, 
kurie kitą dieną buvo perduoti 
aukščiausiojo sovieto plenu
mui.

Paskutinėmis savaitėmis at
naujinti oficialūs atsišauki
mai (Rusijos vadovaujančių 
rajonų tarybų; straipsniai 
“Pravdoje”) į sovehozų ir kol
chozų darbuotojus dėl padidi
nimo su valdžios pagalba pri
vačiai auginamų gyvulių ir 
paukščių produkcijos privačiuo
se sklypeliuose.

UŽNUODYTA ŽUVIS I
Neraminantys ženklai 

žmonijos ateičiai
Grįžęs iš Romos, kur daly

vavo Jungtinių Tautų FAO 
(maisto ir agrikultūros organi
zacijos) konferencijoje, New 
Yorko universiteto chemijos 
profesorius McDuffie perspė
jo, kad lašišoje (tuna) rasti 
pavojingi kiekiai gyvsidabrio. 
Jis paskatino JAV EDA (Mais
to ir vaistų administraciją) pa
šalinti iš maisto krautuvių len
tynų) visus tos žuvies konser
vus, kol bus aiškiai nustatyta, 
kad tuna nebekenksminga mais 
tui.

Prof. McDuffie perspėjo, 
kad žemės, oro ir vandenų už
teršimas atvedė pačią žmonių 
rasę prie susinaikinimo. Moks 
liniukai turėsią nustatyti, ar 
gyvsidabrio kiekiai okeanų 
vandenyje didėja.

Žuvis skaitoma nesveika žmo 
gaus maistui, kai milijone da
lių vandens yra pusė dalies 
(0.5) gy'vsidabrio. žmonija ga 
linti netekti žuvies visiems lai- 
kamsį jei gyvsidabrio kiekis 
vandenyje toliau didės.

Vengrija irgi bandė...
Chicago. Daniel John So

bieski rašo Tribune: Lietuvio 
pabėgėlio grąžinimas sovie
tams, turint galvoje mūsų pa
čių rekordus, perdaug nebeste 
hina! 1956 metais visa tauta 
buvo pabėgusi, ir mes nieko ne 
darėme. Paskui Vengrijos rei
kalą mes perdavėme (didžia
jam žmogaus teisių gynėjui 
Jungtinėms Tautoms, kas reiš
kia tą patį ką ir nieko nedaryti.

Laisvės kovotojams buvo pra 
šyta diplomatinio pripažinimo, 
kurio nebuvo duota. To vieto
je Valstybės Departamentas 
nusiuntė komunistams telegra
mą pareikšdamas: “Jungtinių 
Valstybių vyriausybė nežiūri 
palankiai į valdžias, nedrau
gingas Sovietų Sąjungai jos 
pasieniuose”...

•NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 
DRAUGAS IR BIČIULIS

pių papuošimai ir sezoninės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
52S So. Harlem Ave. — 586-1220

gVERLY HILLS G8LIHYČIA 
sens VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje

i 
f
i Telefonal: PR 80833 Ir PR 8-0834

IEVAS 1R SONUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Gyvento jų atsiklausimas 
dėl oro taršos kontrolės
Illinois Taršos Kontrolės Ta

ryba nutarė pravesti viešą gy
ventojų atsiklausimą dėl kietų 
naujų potvarkių oro taršai 
kontroliuoti Chicagos metro
polinėje srityje. Potvarkis turi 
pradėti galioti, rezidencinių ir 
komercinių namų šildymui 
nuo-1971 metų spalio 1 d:; ki
tiems nuo 1972 melų sausio 1 d.

Potvarkiu siekiama sumažin 
ti sieros dvidegio ir medžiagi
nių dulkių i orą išmetamus 
kiekius, kūrenant krosnis. Nu
matyta, kad blogiausio oro 
miesto dalyse anglimis kūreni
mas bus visiškai uždraustas.

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

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

Anatolijaus Kairio trys, knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

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

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 doL

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti, seenos 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 ainių kalboje ir 
širdyse.

NA U J I ENGS, 

1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

Spaus sovietų kumečius 
daugiau duoti iš sklypų
Maskva (DP) — Sovietų ko

munistų partijos centro komi
teto plenumo (190 narių) po
sėdyje Maskvoje nutarta, kad 
24-jo kongreso atidarymas 
įvyks ateinančių 1971 metų ko
vo CK) dieną.

CK patvirtino ekonominio ir

Susirinkimu it nanutgimu

— Lietuviy Žagarės Klubo priešine- 
tinis susirinkimas Įvyks sekmadieni, 
gruodžio 27 d. 1 vai. popiet Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Visi nariai ir 

I narės malonėkite dalyvauti, nes bus 
renkama klubo nauja valdyba 1971 m. 
Yra taipgi daug kitu svarbiu reikalų 
aptarti. J. Keturakis, rašt.

JUMl

ISABELLE T. BITTNER
Pagal tėvus Jacobs

Gyv, 4122 No. Ashland Ave., Chicago, UI.

— religinias tradci-

šventiška 
jaukioje aplinkoje, 

skaniai 
mi

nėdami pavergtą savo tėvynę 
ir tenai lįfiusius bei Sibiran iš
tremtus artimuosius, lietuviai 
alvudiečiai, išlengvėle skirs
tėsi į namučius, vieni kitiems

Mirė 1970 m. gruodžio mėn. 22 dieną, sulaukusi 65 metų amžiaus. 
Gimusi Clinton, Indiana.

Paliko nuliūdę: mylimas vyras Charles, dukterys — Janice Maher 
ir Carol, sesuo Helen Soltis ir kiti giminės, draugai bei pa^stami.

Kūnas pašarvotas Krauspe koplyčioje, 3905-07 No. Lincoln Avė., 
Chicago, Illinois. *

Gruodžio 26 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į Lady 
of Lourdes bažnyčią, 4640 No. Ashland Ave., o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šeimos sklype.

Visi a. a. Isabelle T. Bittner giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa- 
tamavima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Vyras, dukterys, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Krauspe. Tel. 525-0529.

EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

IAIDOTUW DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKT)

TURIME 
KOPLYČIAS- 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

BUTKUS - V ASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, IHinoir
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JAV LB V-tosios Tarybos 
nariams, Apygardų ir 
Apylinkių valdyboms 

Didžiai gerbiamieji, 
1970 m. gruodžio 5 dieną

vo pareigas perdavėme nauja
jai Centro Valdybai. Su šiuo 
paskutiniu savo uždaviniu lai
kome savo įsipareigojimus at
likę ir savo darbus baigę. Nuo 
šios dienos prašome kreiptis į 
naują Centro valdybą, 
pirmininko adresas yra: 

Vvtautas Volertas 
405 Leon Avė. 
Deiran N. J. 08075 
Tel. (609) 461 - 9488.

kurios

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

I. RUDIS Tel. CL 4-1050

Nepareigingi kareiviai
Cicero, III. —■ Praeitą sekma

dieni ivvko Cicero Draugvstės! 
Uetuvos Kareivių priešmetinis ’ NEW REST AL RANT 
Susirinkimas. Nariai buvo kvie
čiami atvirukais, bei kvietinio 
nepaklausė. Anksčiau karei-! 
viai buvo pareigingi, bet dabar ■ 
savo pareigos nebenori atlikti. 
I susirinkimą atėjo apie pusę' 
Draugijos narių.

Nepareigingumas yra blogas ■ 
reiškinys. Tai reiškia, kad jųj 
draugijos reikalui jiems jau ne-| 
berūpi. Jeigu neina i susirin
kimus, tai Draag.’jos ateitis: 
liūdnoka. Gaila, kad ši drau-i .... . .
gija lokį gražų Kareivių var<ląis"",,[""as Saukiamas ate.nan- 

‘ ' eių metų sausio 17 d. Toje pa
čioje vietoje. Visi turi atvykti

Savo laiku ši draugija labai. j inįnt‘.tą susirinkimą. Ten bus 
gražiai veikė. Uniformuoti ką* Į svarstomi g^’vybiniai Lietuvos 
riai dalyvaudavo paraduose, kareivių Draugijos reikalai, 
šviesūs jų kardai gražiai bliz
gėdavo. tai buvo visų pasidi
džiavimas. ..

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

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

Passbooks

5 Va %
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

PAID

$5,000 minimum 
2 year certificate

QUARTERLY

$LOOO minimum 
1 year certificate

Savings Insured to $20z000. — Highest reserves.

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

17

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

— OPENING J A. 1971
Continental Dining, Serving French Crepes and Hungarian Palacsintas, 

Cocktails and Wines. A unique experience in Dining and 
Employment Opportunities.

‘Applications are now being taken tor’’: 1- _■
• FOOD PREPARATION — SANITATION
• WAITERS — WAITRESSES — HOSTESS
• HOST — BARTENDER — CASHIER

Applicants must be 21 or over.
Apply in person between 10:00 A. M. to 4:00 P. M.

Monday thru Friday, Call Mr. MEYER — 943-2456
THE MAGIC PAN CREPERIE

C,0 E. WALTON ST. • CHICAGO. ILL. OWH

Kaip ten bebūtu, sekantis su
HELP WANTED — MALE 

Darbininkų Reikia

Pareigingas kareivis

TRUMPAI

— Birutė Kemėžaitė. šiomis 
dienomis grįžo iš Romos į Chi- 
cagą. Italijoje solistė Kemė- 
žaitė lavino savo balsą ir yra 
paruošus kelioms operoms re
pertuarą. Ji žada vėl grįžti į 
Italiją ir ten dainuoti.

— Irena Smieliauskienė, 
tinių šokių grupės Grandis 
dovė, išskrido i Australiją

tau 
va- 
ap- 

lankyti ten gyvenančius seserį
ir brolį. Dalyvaus Australijos 
Lietuvių Dienos šventėje, kuri 
įvyks gruodžio 28 - 29 d. Mel- 
buorne. Į šią šventę rengėjai 
kvietė atvykti visą Grandies 
grupę, bet nesulaukus sponta
niškos materialinės paramos, 
turėjo šį pakvietimą atsakyti. 
I. Smieliauskienė — grįš į Chi- 
cagą sausio pabaigoje.

REMODELING & REPAIRS 
GARAGE DOORS

No Job Too Small. 
Free Estimates.

656-5075
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

■

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PAINTING —
PAPER HANGING 

Wall washing, Decorating. 
Insured. Tuffcote crack repair.

CALL 
652-0757 or 863-7363

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

UNION JANITOR
For Class-A Loop Building. Must have 
excellent Employment record and be 
willing to work. Must speak and 

understand English.
APPLY

Monday, December 28th 
9.00 A. M. to 12:00 noon.

Room 320
53 W. JACKSON BLVD.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

GEORGE S.
REFRIGERATION 

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

ers. All Makes.
We Guarantee AH Work.

374-8752
CALL US NOW!

Complete kitchen & Bath Remo
deling by experienced workman. 
Call 283-3110 until 4 P.M., after 

Call 889-7289.
TOP PLUMBING CO. 

DICK WEBER

Nuo
Į 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 naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000

— Kazimieras Oksas, Lietu
vių Prekybos Rūmų pirminin
kai, kandidatuoja į Chicagos 
miesto Tarybos narius — alder 
manus 19-je apylinkėje. Ten 
dėl šios vietos varžysis 3 kan
didatai. Rinkimai įvyks ba
landžio 6 d. J 8-j e apylinkėje 
Donald Janulis varžysis su dar 
3 kandidatais ir 13-je apylin
kėje Juozas Bacevičius — su 
6 kandidatais.

HERBERT SEYFARTH 
DECORATING CO.

Canvas hanging; Interior and 
exterior painting." Insured.

586-1620

CALL MURF FOR ANY OF

YOUR CARPENTRY NEEDS.
LOW PRICES & GOOD WORK.

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly
INSURED

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4470

— Southtown Economist i 
savo kalėdinio numerio pirmąjį 
puslapį įdėjo vienintelę nuotrau 
ką — Aidučių ansamblio dai
nininkes, išpildančias kalėdi
nę programą Bismarcko vieš
butyje prie lietuviškos eglutės.

— Sgt. Walter J. Sabaliauski, 
vienas iš labiausiai pasižymėju 
siu šio laipsnio kariškių Viet
namo kare, apdovanotas Bron 
zos žvaigždės ordinu ir kitais 
medaliais 
ženklais,
siąją US karių) akademiją, 
WTest Point, N. Y. mažųjų pa
dalinių taktikos instruktorium. 
Jis turi 29 m. tarnybos patyri
mą ir yra 60 metų amžiaus. Jo 
motina Eleonora gyvena Chi- 
cagoj, Marquette Parko apy
linkėje. Iš čia yra kilusi ir jo 
žmona Bernice Petkutė.

345-0147 Days.
625-8365 After 5 P. M.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

40 NEW - USED

HOT - COLD MACHINES 
Coin Open*

CALL
342 - 7739

bei pasižymėjimo 
yra paskirtas Į gar-

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

2 Years Savings 
Certificate 

Įminimom $5.000)

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

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

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

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

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

Skambinti po 4 vai. vak.
6541 So. Campbell Avė. 

Tel. WA 5-6616

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

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

— Šiandien, gruodžio 26 d., 
Chicagos amfiteatre, 42-ra ir 
Halstcd, prasideda garsieji 
Disney paradai ir specialios 
programos. Tęsis iki suasio 3 d.

— JAV LB Centro Valdyba 
1970 m. gruodžio mėn. 16 dienos 
posėdyje, Philadelphijoje nu
tarė, kad JAV LB atstovauti 
State Departament’e yra pra
šomas Algimantas Gureckas ir

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI 

t0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

VARDAS, PAVARDĖ

MIESTAS ...
ŽIP CODE ..

VALST.

Respublikonų partijoje — Bro 
nius Nainys. Į Lietuvių Fondo 
pelno skirstymo komisiją CV 
skiria kun. Joną Borevičių, 
Anatolijų Kairi ir Joną Kava
liūną. Posėdyje taip pat buvo 
aptarti pasiruošimai VI Tary
bos antrajai sesijai, kuri įvyks 
1971 metų, sausio mėn., 16 -17 
dienomis, Sheraton viešbutyje, 
Philadelphijoje.

SKELBKITĖS NAUJIENOSE

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Pr.)

ALL TYPES 
CARPENTRY WORK 

REMODELING & WINDOWS 
REAR PORCHES REPAIRED 

Best Labor at Low Prices. 
Free Estimates. Call After 6 P.M. 

468-5806 — 468-0983

SAVE 50%
On superb Interior Exterior
painting. Canvass work & wal 
washing. Gutters cleaned et 

tarred. Insured.
Call GEORGE 349-2830

ALL TRADES
PAINTING, CARPENTRY & GUT
TERS. PORCH REPAIRS & ELEC

TRICAL BASEMENT POSTS & 
BEAMS ETC.

REASONABLE PRICES 
486-8036

HOME MAINTENANCE
• Carpentry • Plumbing • Glass

• Locks and • Electrical
CALL DON

847-6685

RECREATION 
ROOMS

No Job Too Large or Too Small 
Free Estimates

968-8163 or 968-8125

CODE VIOLATIONS 
CORRECTED 
Brick work. Chimneys 

Tuckpointing 
Carpentry.

W. H U N N 
General Contractor 

282-0910 736-1384

TALLY CARPENTERS 
Specializing in remodeling • Room 
addition • Dry walls ^ JBasement work 
of all kinds. No job4oo small or too 
large. Quality workmanship. Licen
sed and bonded. Free estimates. Est
ablished 10 years. We service city 

and suburbs.
PHONE UN 4-3604

SAVE UP TO 50% 
ON ALL REMODELING 

All Types of Home Repairs. 
Call LEN at 349-3342 

(The last of Lithuanian 
Carpenters)

SPECIALIZING IN 
ALL KINDS OF 
CEMENT WORK 

BRICK WORK 
CARPENTRY WORK 
Free Estimates. Call 

DeVAL INC. 
259-3612 — 259-5371

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

ting. Exterminating. 
Free estimate.

278-0731

35 YRS. EXPERIENCE 
CARPENTRY

Repairs & Remodeling 
Porches, Stairs, Windows, 

Cabinets, Doors, Basements, 
Attics.

Call FATHER & SON 
721-4452 or 523-6226

SUNBEAM ROOFING CO. 
Quality Roofing At 

Sensible Prices.
• Roofing • Re-Roofing •

• Repairs •
Call HERB WEDEMAN at 

969-1279
Free estimates. Union-Insured.

ABRAHAM 
Interior house painting and •wall 

washing, neat work, 
Seasonal prices.

15 yrs. exp.
67M949

D & W IRON WORKS

Ornamental porch railings. 
Patio & Lawn furniture. 
Steel stairs & spiral stairs.

343-7659

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX
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2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

REMSITE TUOS BIZNIERIŲ?
KURDE GARSINASI 

•NAUJIENOSE*

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

8 BUTAI
59-tos ir California Ave. apylinkėje 8 
3utų, 3 metų 3 aukštų specialiai sta
tytas mūras, pilnai plasteruotas. 
Thermophane , langai, 8 šaldytuvai, 
virimui krosnys ir oro vėsintuvai. 
$1,195 mėnesinių pajamų. Vieta au
tomobiliams. Sužinoti “ stebuklingą 

kainą, skambinkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGyV $ 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 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marauette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48,000.

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

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

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

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

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

%

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St. 

GA 4-8654

STATI FAX*

INSVtAMCT

State. Farm F:re and Casualty Ccmpany

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

• .......... y

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd SL

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

K. ERING IS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. ♦.
4824 Se. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

VISAI NAUJAS KALĖDOMS 1
Puikus ir puošnus 2 aukštų mūras. 2 
butai po 5% kamb. su 3 gerais miega
maisiais irnpatogiomis virtuvėmis kar
tu su valgomaisiais. Karšto vandens 
šilima gazuv žemi radiatoriai, atskiri 
pečiai. Hollywood puošnios vonios. 
Gausite 6210 mėnesinės nuomos ir 
turėsite prabangu gyvenimą. Dėl ste
buklingos kainos klauskite stebukla

darį. šaukite MICHAELS dabar!
Kalbame lietuviškai.

2o4-8o00

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 KAMBARIU mūrinė rezidencija. 
Šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklvnas. $18.900.

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
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43,000

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52.000.

NĖRIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




