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S. KUDIRKOS IŠDAVIMO ATGARSIAI
Senatorių ir atstovų pareiškimai kongrese

Simo Kudirkos išdavimas turėjo platų atgarsį JAV Kongre
so Senate ir Atst. Rūmuose. Senate š. m. gruodžio 1 d. kalbėjo 
sen. G. Alcott (Cblo). ir pažymėjo, kad Simą Kudirką išdavus, ne 
tik buvo pažeista Ženevos konvencija, bet ir JAV dvasia. Senato- 

- rius, norėdamas, kad kiti senatoriai susipažintų su padėtimi, jiems 
- sutikus, pavedė Kongreso leidiny atspausdinti “The New York 
. Times”, lapkričio 29 d. paskelbtą ilgą R. D. McFadden straipsnį.

Sen. E. Kennedy, (Mass.) tą pačią dieną stebėjosi, kiek daug JAV 
vyriausybės žmonių nesirūpina žmoniškumo klausimais. Jis pra
šė Kongreso leidiny paskelbti visą eilę svarbių raštų: jo paties, 
kaip pabėgėlių reikalams pakomisės pirmininko laišką Valst. sek
retoriui W. Rogers, Aga Khan, J. Tautų komisaro pabėgėlių rei
kalams telegramą, įvairioms įstaigoms pabėgėlių klausimams, 
raštus — telegramas.

Gruodžio 1 d. senate dar kal
bėjo sen. E, J. Gurney (Fla.).

■ Gruodžio 3 d. sen. T. J. Dodd 
(Conn.) pateikė rezoliuciją nr. 
491 — ji persiųsta senato užsie
nio klausimų komisijai. Dodd, 
prieš rezoliuciją pateikdamas, 
pažymėjo: “JAV-bės gerbia azi- 
lio teisę ir apie tai turi būti aiš
kiai paskelbta visam pasauliui”. 
Rezoliucijoje JAV Senatas ap
gailestauja lapkričio 23 d. įvy
kio su Kudirka eigą, skatina Pre
zidentą įvykdyti tyrinėjimus ir 
pabrėžia JAV įsipareigojimą ne 
tik gerbti politinės globos tei
sę, bet ir be sąlygų ateityje pa
laikyti konvenciją pabėgėlių 
klausimu.

Gruodžio 3 d. dar kalbėjo sen. 
W. Proxmire (Wis.) — jis, ša
lia kitų reikalavimų, pasiūlė se
natui ratifikuoti jo užsienio 
klausimų komisijos pateiktą Ge
nocido konvenciją- Sen. B. Bayh 
ŲlridĄ savo kalboje Kudirkos 
klausimu pašaipiai teigė, kad 
“mes sudarysime klausimui iš
tirti 50-ją ar 500-ją komisiją ir 
po kelių mėnesių reikalas bus 
padėtas į archyvą...” Jis pasiū
lė, kad JAV ambasadorius J. 
Tautose Kudirkos išdavimo klau
simą pasiūlytų J. Tautų žmo
gaus teisių visumos susirinki
mui gruodžio 10 d. (klausimas 
nebuvo iškeltas — E.). Senato
rius, kitiems sutikus, “Congr. 
Record” leidiny prašė atspaus
dinti “Washington Post”, gruo
džio 3 d., paskelbtą vedamąjį 
“Simas”.

Sen. E. Kennedy (Mass.) se
nate kalbėjo antrą kartą, gruo
džio 7 d., patyręs apie Baltųjų 
Rūmų paskelbtus dokumentus 
Kudirkos klausimu. Kennedy sa
vo, senato ir visų lietuvių bei 
įkitų pabėgėlių vardu pareiškė 
viltį, kad šis kraštas nesuterš 
ateity savo istorijos, suteikda
mi'globą visiems tiems, kurie 
jos. karštai trokšta.

Atstovų Rūmuose Kongrese 
keliolika atstovų kalbėjo š. m. 
lapkričio 30, gruodžio 1 ir vė
liau. Lapkričio 30 S. Kudirkos 
išdavimą griežtai smerkė atsto
vai John S. Monagan (Conn.), 
-H. Keith (Mass.), Roman C. Pu- 

‘ einski (BĮ.). Pucinski kalbėjo 
ypatingai karštai ir kreipėsi į 
Kongreso narių sąžinę. Jo žo
džiais, ar ne tragiška, kai “mes 
savo vaikams pasakosime, kaip 
komunistų žvejų gauja įlipa į 
JAV laivą ir barbarišku būdu 
sumuša savo įgulos narį, jį išsi
gabena, gi mūsų pačių žmonės 
stovi ir stebi įvykį”.

Gruodžio 2 d. Kudirkos klau
simu kalbėjo: J. J. Rooney (N. 
Y.), gruodžio 2 d. E. J. Koch 
(N. Y.), tą dieną Kongreso lei
diny atspausdintas atstovo Ray 
J. Madden (Indiana) pareiški
mas. Gruodžio 3 d. kalbėjo atst. 
M. Biaggi (N. Y.) — jis pri
minė, kad JAV nepripažįsta Bal-1 (Iowa) ir Harold 
tijos valstybių užėmimo ir ste-l (Mass.).

DETROITAS. — Pirmadienio, 
gruodžio 21 d. “Detroit News” 
savo opinijų lape turi straipsnį, 
parašytą aviacijos atsargos ge
nerolo Ira Eaker. Jis rašo apie 
Simo Kudirkos atidavima ru
sams ir sako, kad dėl to buvo 
kalti ne atskiri pareigūnai, bet 
pati sistema. Vyriausybė rei
kalauja, kad visi santykius su 
sovietais liečią įvykiai būtų nu
kreipiami “aukščiau”. Tas ati
ma iš atskirų valdininkų ir pa
reigūnų iniciatyvą. Generolas 
rašo, kad pabėgėlių klausimą rei- _ 
kėtų tvarkyti neskubant. Simas 
Kudirka turėjo būti atvežtas į , Prieš ješerius metus kata]iku 
krantą ir tada reikėjo pradėti tarpe 71 nuošimtis eidaVŪ j baį 
diplomatines diskusijas, kol vy- nyčia bent karta-savaitėje.' šiais 
riausybė padarytų nutarimą. 
Taip buvo pasielgta su šiaurės 
Korėjos lakūnu, kuris nusileido 
su lėktuvu Pietų Korėjos terito- liko beveik tas pat. Iš protestan- 
rijoje. Pagaliau, patys rusai dvi į tų geriausi bažnyčių lankytojai 
savaites išlaikė du Amerikos ge
nerolus, kol nutarė juos sugrą
žinti, — sako gen. Ira Eaker. .

MASKVA. — Sovietų valdžia 
paneigė vakaruose paskleistas 
žinias, kad Leningrado žydų teis
mas reiškia antizemitizmą Rusi
joje. Maskva sako, kad iš 11 tei
sinamųjų, net penki neturi jokio 
darbo, o keturi jau buvę nubaus
ti anksčiau už įvairius nusikal
timus.

Kas ir kaip dažnai 
eina j bažnyčias?
PRINCETONAS. — Gallupo 

viešosios opinijos institutas jau 
6 metai tikrina Amerikos tikin
čiųjų religinę praktiką ir klau
sinėja visoje Amerikoje žmones

ŠIAURĖS VIETNAMAS PADIDINO 
KAREIVIŲ IR GINKLŲ SIUNTIMĄ 
WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas susirūpinęs, kad 

Šiaurės Vietnamas padidino savo kareivių ir ginklų suintimą į 
Pietų Vietnamą, Laosą ir Kambodiją. Infiltracija esanti didesnė, 
negu bet kada buvo per paskutinius dvejis metus. Neseniai prezi
dentas įspėjo Hanojaus režimą, kad Amerika pasirengusi pradėti 
lėktuvų puolimus šiaurės Vietname. Baltųjų Rūmų šaltiniai sako, 
kad komunistų tiekimas iš šiaurės į pietus yra 30% didesnis negu 
buvo pernai tuo pačiu laiku, šeštadienį prezidentas Nixonas pa
skelbė laišką, kurį jis pasiuntė Hanojuje laikomų amerikiečių 
šeimoms. Laiške sakoma, kad Amerika visomis jėgomis stengsis 
išvaduoti amerikiečius belaisvius.

bejosi, kad apie įvykį “Lietuvos 
charge d’affaires nebuvo net pa
informuotas”. Atst. J. D. Wag- 
gonner (Louisiana) tą dieną pra
šė paskelbti Kongreso leidinyje 
“The Evening Star”, Vašingto
ne, įdėtą straipsnį “Simas ir gel- 
tonuodegės menkės”.

Straipsny pažymėta, kad JAV 
niekuomet nėra pripažinusios 
Baltijos kraštų užėmimo, kad 
Vašingtone veikia tų valstybių 
pasiuntinybės, Juozas Kajeckas 
yra akredituotas Valst. depar
tamente ir jo pavardė įrašyta 
diplomatų sąraše. Tuo tarpu, 
Kajeckas, artimiausias, tauty
bės atžvilgiu, asmuo Simui — 
JAV akyse, net nebuvo painfor
muotas apie įvykį. Atst. R. C. 
Pucinski (UI.) gruodžio 3 d. kal
bėjo antrą kartą, nurodęs į Rū
mams jo įteiktą rezoliuciją. Pre
zidentas buvo prašomas kreip
tis į Sovietų Sąjungą, prašant 
paleisti Simą Kudirką ir jo šei-
mą.

Gruodžio 4 d. Kongreso leidi
ny įdėtas atst. Earl F. Land- 
grebe (Indiana) pareiškimas. Jis 
ir vėl ištisai pakartojo jau 
minėtą Vašingtono “Evening 
Star”, gruodžio 3 d., komenta
rą (jo autorius — Smith Hemp
stone). Gruodžio 7 d. Kongre
so leidiny dar paskelbti atstovų 
pareiškimai: William J. Scherle

D. Donohue
(E)

yra liuteronai, kurių, apie 43 % 
aplanko maldos namus kartą sa
vaitėje. Mažai pasikeitė ir žydų 
sinagogų lankymas. Jei 1964 
metais kartą per savaitę sina
gogas aplankė 17 %, tai šiais me
tais jas aplankė 19%.

Imant visas religijas kartu, 
savaitinis bažnyčių lankymas 
Amerikoje šiais metais sudarė 
42% tikinčiųjų. Nežinia kodėl, 
geriausi maldos namų lankymo 
metai buvo 1955, kada 49% vi
sų religijų tikinčiųjų kartą sa
vaitę lankėsi savo bažnyčiose.

Amerikos tikintieji dažniau 
meldžiasi už kitų kraštų, išsky
rus Kanados, kur 44% lankėsi 
bažnyčiose. Po to seka Ameri
ka, Olandija, Graikija su 26%, 
Australija, Britanija su 20% ir 
Urugvajus su 18%.

Kaip minėta, geriausi bažny
čių lankytojai yra katalikai 
60%, toliau seka liuteronai — 
43%, babtistai — 39%, žydai 
19%. Vyrų tarpe bendras lan
kymo nuošimtis yra 38%, mote
rų 46%. Baltieji mažiau lanko 
bažnyčias už negrus, tačiau skir
tumas nedidelis, tik 1%. Aukš
tuosius mokslus baigę sudaro 
46% bažnyčias lankančių, o tik 
pradžios mokyklas baigusių — 
41%.

Amerikoje daugiausia lan
kančių yra Viduriniuose Vaka
ruose, mažiausia — Vakaruose. 
Kaimuose lankančių nuošimtis 
yra didesnis už didelių miestų 
gyventojų nuošimtį.

Linksmos žinios 
iš Turkijos

♦ Amerikos Lietuvių Tary
bos biuras pranešė, kad iš Turki
jos gautomis žiniomis abu lietu
viai pabėgėliai Pranas ir Algir
das Bražinskai buvo Turkijos 
apeliacinio teismo išteisinti, šią 
žinią gavusi Balfo direktorė p. 
Armonienė iš Turkijos. Ją va
kar Čikagon perdavė dr. D. Ja
saitis. i

, VKkas iš New -Yorko vakąr 
pranešė, kad iš Ankaros gauto
mis žiniomis, Aukščiausias Tur
kijos Teismas patvirtino žemes
niųjų teismų sprendimą ir Bra
žinskams buvo pripažintos poli
tinių pabėgėlių teisės. Neužilgo 
jie gali būti perkelti į pabėgėlių 
stovyklą Instambule.

P. Korėja apgynė 
savo žvejų laivą

TOKIJO. — šiaurės Korėja 
apkaltino Ameriką, kad jos lai
vai ir lėktuvai buvo įplaukę į š. 
Korėjos teritoriją ir ten apšau
dė karo laivus, bet buvo atmuš
ti. Amerikos pareigūnai šį kal
tinimą pavadino nesąmone.

Paaiškėjo, kad įvyko susikir
timas su Pietų Korėjos laivais 
Komunistų pranešime inciden
tas vadinamas provokacija, sie
kiančia sukelti karą. Pasirodo, 

' kad P. Korėjos žvejų laivas įplau-

apie neramumus
VARŠUVA. — Lenkijos ka

talikų primas, kardinolas Višins
kis labai atsargiai kalbėjo savo^kė Į komunistų Korėjos vande- 
Kalėdų pamoksle apie buvusias nis, tačiau P. Korėjos karo lai- 
Lenkijoje riaušes. Jis pasakė; vai ir lėktuvai buvo pasirengę 
kad dėl tų riaušių niekas nebu- įsikišti, jei komunistų laivai pul- 
vęs kaltas, ta kaltė krintanti ant' tų. Kaip paprastai, komunistų 
visų lenkų, tai esanti visų nuo- karo laivai apsupo “paklydusį17 
dėmė.

RIO DE JANEIRO. — Brazili
jos policija sulaikė visą eilę ka
lėdinių sveikinimų kortelių iš 
Amerikos. Jos buvo sumirky
tos LSD narkotikais, kuriuos 
kortelių gavėjai galėjo iš popie
riaus išsunkti ir naudoti. Kor
telės visos siųstos vieno žmogaus 
JAV-se.

Kišenvagiu šienapjūte 
popiežiaus audiencijose
VATIKANO MIESTAS (NC). 

— žmonės, kurie dalyvauja ben
drosiose popiežiaus audiencijo
se švento Petro aikštėje ar ba
zilikoje, dažnai pajunta paleng
vėjusią Širdį ir kišenę, šv. Pet
ro bazilika yra virtusi tikru ki
šenvagių rojumi. Vėliausiais lai
kais kiekvienoje audiencijoje 
įvyksta po 4 ir 5 vagystes. Be
siklausant popiežiaus kalbos, 
švelnus kumšterėjimas ar stum- 
terėjimas, ir piniginės, dažnai su 
visa kelnių kišene, arba ranki
nuko ir nebėra. Svetimšaliams 
dažnai čia įvyksta tikros trage
dijos, kai neatsargiai užsižiopso
jusiems pavagia visus pinigus 
su visais dokumentais ir kelio
nių tikėtais ir nebėra iš ko na
mo sugrįžti.

Italų policija sako, kad ne vi
si kišenvagiai yra italai. Kai 
kurie turistai pasirodą patys 
esą kišenvagiai.

MADRIDAS. — Baskų pa
grobtas Vokietijos konsulas Is
panijoje buvo paleistas ir atvež
tas į Vokietiją, iš kur jis jau 
grįžo Ispanijon ir susijungė su 
šeima. Baskai, jo nuomone, jį 
pagrobdami, norėjo atkreipti pa
saulio dėmesį į savo laisvės ko
vas Ispanijoje. Ispanų teismas 
atidėjo sprendimą 16 baskų by
loje.

STOKHOLMAS. — Rumuni
jos pabėgėlis, kuris su žmona 
atvyko švedijon, jau penkios die
nos badauja gatvėje, reikalauda
mas, kad Rumunijos valdžia iš
leistų į Švediją jo sūnų ir uoš
vienę.

kankamai garsiai, neraminęs, ne
prašęs, jo balsas nebuvo išgirs-' 
tas. Kalti esą visi vyskupai ir 
dvasiškiai. Mes prašome šeimų 
tų žmonių, kurie žuvo, atleidi
mo, — kalbėjo kardinolas.

Lenkijoje manoma, kad švel
ni katalikų vadovo kalba buvo 
atsiliepimas į naujos Lenkijos 
valdžios pasiūlymą gerinti val- 
džios-bažnyčios santykius.

■V’ 
žvejų laivą, tačiau juos smarkiai

- puolė P. Korėjos aviacija ir lai- 
? vai. Komunistų pranešim u, buvo 
[iššauta virš 50 didelių sviedinių, 
t Komun istų laivai greitai paspru
ko. Į apšaudymą įsikišo ir P. Ko
rėjos pakrančių baterijos. Žve
jų laivas buvo išgelbėtas. Seou- 
lo valdžia skelbia, kad žvejų lai
vui sugedo motoras ir jis ne
galėjo išvengti įplaukimo į š. 
Korėjos vandenis.

NEW YORKAS. — Civilinių 
teisių unija eina į teismą, kal
tindama New Jersey policiją ir 
teismus, kurie pradėję karą prieš 
ilgaplaukius. Ant Jersey greit
kelio policija suiminėjanti visus 
ilgaplaukius vyrus ir daranti jų 
automobiliuose kratas. Taip jau 
buvę sulaikyti keturi advokatai, 
aštuoni studentai, keli mokyto
jai. Net Angliją jau pasiekusi 
žinia, kad ilgaplaukiams pavo
jinga važinėti tarp New Yorko 
ir Philadelphijos.

Pasirašė įstatymą 
šeimų planavimui 
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas šeštadienį pasi
rašė įstatymą, dėl kurio buvo ir 
bus daug ginčų. Įstatymas pa
didina federalinės valdžios para
mą gimdymų kontrolės reika
lams ir skiria lėšų žmonių augi
mo stebėjimui ir kontroliavimui, 
šio įstatymo projektą preziden
tas- pasiuntė kongresui jau 1969 
m. liepos 18 d., tačiau kongre
sas tik dabar jį priėmė.

Lėšos bus skiriamos tirti nau
jus metodus nėštumams pašalin
ti, bus perorganizuotos šeimų 
planavimo klinikos ir joms va
dovaus Sveikatos, švietimo ir 
šalpos departamentas.

Prezidentas pareiškė, kad nau
jas įstatymas, kartu dirbant fe- 
deralinėms, valstijų ir miestų

Izraelio protestas 
dėl nuteistų žydų

JERUZALĖ. — Izraelio prem
jerė Goldą Meir Kalėdų dieną 
kreipėsi Į visą laisvąjį pasaulį 
prašydama įsikišti, kad Lenin
grade nuteisti mirties bausme 
du žydai būtų išgelbėti. Ji kal
bėjo specialiame Izraelio parla
mento posėdyje, kuriame trys 
žydų komunistų partijos išrink
ti atstovai nedalyvavo. Parla
mentas po jos kalbos priėmė re
zoliuciją, apeliuojančią į viso pa
saulio vyriausybes, parlamentus, 
religijų vadus ir pavienius in
telektualus prabilti už sovietų 
žydus.

Izraelio komunistai pareiškė, 
kad jie nedalyvaus prieš Sovietų 
Sąjungą nukreiptoje kampani
joje, tačiau ir jie pasiuntė tele
gramą sovietų premjerui Kosy
ginui, prašydami pasigailėjimo 
Leningrade nuteistiems žydams.

Izraelyje tūkstančiai žmonių 
demonstravo prie Suomijos am
basados, kuri atstovauja Izraely
je Sovietų Sąjungai. Jauni stu
dentai sudegino sovietų raudo
ną vėliavą, kuri buvo sujungta 
su juoda nacių vėliava.

Amerika susirūpinusi, kad ko
munistai nepradėtų naujo didelio 
puolimo. Amerikos karinės jė
gos Vietname buvo sumažintos 
iš 532,500 kareivių iki 284,000. 
Paryžiaus taikos derybos neduo
da nieko naujo, galimas daiktas, 
kad komunistai nutarė dar kar
tą pabandyti jėga išmušti ame
rikiečius iš Pietryčių Azijos. Ar
timiausiu metu paaiškės, ar ko
munistai didina jėgas Vietnamo 
frontui ar — Kambodijos.

Vietname pasibaigusias Ka
lėdų karo paliaubas, kurios tru
ko 24 vai., komunistai pažeidė 
81 kartą. Tai vis buvę nedideli, 
vietiniai puolimai ir apšaudymai. 
Per paliaubas žuvo 17 pietų viet
namiečių ir 30 komunistų karei
vių. Prieš pat paliaubų pradžią 
Amerikos artilerijos sviedinys 
nukrito į parašiutininkų apka
sus ir užmušė 9 amerikiečius, su
žeisdamas irgi devynis.

Kambodijoje žuvo olandas ko
respondentas, kuris, ieškodamas 
nuotykių, buvo prisijungęs prie 
komunistų dalinio. Jį apsupo pie
tų vietnamiečiai, kurie po mūšio 
rado ir olando lavoną.

Pietų Vietname savo gastroles 
po karines bazes baigė žinomas 
komedijantas Bob Hope, kuris 
jau 20-tas Kalėdas praleidžia su 
Amerikos kareiviais. Jo grupėje 
šiais metais buvo pasaulio gro
žio karalaitė Jennifer Hosten.

Washingtone kariuomenės šta
bo viršininkas admirolas Tho
mas Moorer pareiškė, kad ko
munistų tiekimą galima būtų su
stabdyti puolant ir užimant Ho 
Chi Minho kelius. Tą darbą ga
lėtų atlikti Pietų Vietnamo ka
riuomenė, padedama Amerikos 
aviacijos. Toks planas yra svar
stomas, jei komunistai pradėtų 
didesnę ofenzyvą Pietų Vietna
me.

įstaigoms, duos tiems, kurie no
ri, pakankamą šeimų planavimo 
paramą, kurios kiti nori, bet ne
išgali pasirūpinti. Šis įstatymas, 
pastebėjo prezidentas, buvo pri
imtas be partinių skirtumų ne
maža balsų dauguma.

Katalikai ir žydai 
aptarė reikalus

ROMA. — Vatikanas paskel
bė, kad čia pasibaigė katalikų 
bažnyčios ir žydų religijos va
dų pasitarimai, užtrukę keturias 
dienas. Buvo diskutuojama, kaip 
sustiprinti abiejų religijų ry
šius ir kaip bendromis jėgomis 
kovoti prieš religinę diskrimi
naciją. Ateityje būsią bendrai 
dirbama siekiant taikos, teisin
gumo, žmonių teisių ir religi
nių laisvių. Žydų atstovai šio
mis diskusijomis buvę patenkin
ti. Katalikų atstovai pažadėję 
peržiūrėti bažnyčios raštus ir 
pataisyti juos taip, kad nebūtų 
juose žydams nepalankių vie
tų.

šiame ekumeniniame susirin
kime katalikų tikėjimui atsto
vavo Vatikano sekretoriatas 
krikščionių vienybei ugdyti, žy
dų delegacijai vadovavo New 
Yorko rabinas Siegman, dalyva
vo rabinai iš Romos, Ženevos. 
Paryžiaus ir vienas iš Izraelio.



JURGIS JALINSKAS

JOMS

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du

PER ANNUMPER ANNUM

fQ PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

UP TO
S20.000.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

''SAFETY Of 
rotis savings

aint 
ntliony 
pavings

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

Raginkite 
augti - taupykite

savo apylinkę

NAUJIENOS" KIEKVIEM 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

Šį puikų G. E. laikrodį dovanosime Jums, jei atidarysite naują $500.00 
ar didesnę taupymo sąskaitą arba tokią sumą pridėsite prie dabar 
mūsų bendrovėje esančios sąskaitos. St. Anthony turi įvairių taupy
mo planų pasirinkimą, kad patarnautų jūsų taupymo reikalavimams, 
Įskaitant ir 6% Specialų Statybos Certificate' of Deposit. Dovanų da
linimas baigsis sausio 15' d. Apgailestaujame, kad šeimai galime duoti 
tik vieną dovaną ir jos nesiunčiame paštu. Užeikite šiandien ir pa
siimkite.

siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš
10 mėnesio dienų, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

nei gėdingai pabėgti iš jo!... Mes 
stovime kovos už Lietuvos Lais
vę avangarde!...

(Pabaiga)

čiai, skamba

Telegramas galite perduoti sa
vo telefonų telegramų įstaigai.

Telegramos pavyzdys: Hon. 
Rep. Wayne Hays, House of Re
presentatives. Washington, D. 
C. 20515. Please to Continue 
Your Investigation in Ref. to 
the Simas Kudirka Tragedy. 
Siuntėjo parašas ir adresas.

...Tyrinėjimą apie Simo Kudir
kos išdavimą rusams vedė keli 
komitetai, kurių tarpe vyriau
sieji bus buvę: pačios Coast 
Guard — Pakrančių Apsaugos

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Bostone susikūręs “Citizens
• Conserned for Human Rights”, 
J iki šiol gerai veikęs ar nuolat 
1 palaikęs tamprius ryšius su vy- 
j riausiais Lietuvos vadavimo 
j veiksniais (Altu ir Vliku), po sa- 
į vo viešųjų, labai efektyvių visam

į į Simo Kudirkos . reikalui išaiš- 
■ ■ kinti žygių ir tuo pačiu užmojų 
' i iškelti Lietuvos pavergimo by- 

, lą viešumon, dabar yra perėjęs 
jį trečiąją ir sunkiausiąją bei il- 
įgiausiąją kovos fazę: efektyviai 

■ visomis galimomis'priemonėmis 
: paremti komitetų, vedančių Si
mo Kudirkos išdavimo rusams 

j bylą, suteikti jiems vis naujos 
medžiagos ir duoti jiems mora
linės paramos laiškų ir telegra
mų pavidale iš plačiųjų Ameri- 

; kos gyventojų pusės.
. f

• Ir iškelti viešumon pavergtos
Lietuvos bvla

1447 S0. 49TH COURT ., į# ^CICERO, ILL 60650 
PHONE: 65£6330

Member Federal Savings and Loan Insurance Corporation. 
Washington, D.G

Joseph F. Gribaoskas, Executive Secretary

OFFICE HOURS
Daily 9:00 to 5:00; Monday 9:00 to 8:00 

Saturday 9:00 to 1:00; Wed. Closed

Telegramos persiuntimas te- 
kaštuoja 1 dolerį. Galima siųs
ti tos pačios šeimos visiems pil
namečiams nariams atskirai, ge
riausia skirtingo turinio tele

gramas.
Broliai ir Sesutės Lietuviai, 

įsijungime į mums visiems svar
bų ir mus tiesiagiai liečiantį rei
kalą...

Juk kalėdiniai varpai šiemet 
gaudžia labai skirtingais ir gar
siais tonais: vieniems, papildžiu- 
siems nedovanotiną ir nepateisi
nama laisvės siekusio žmogaus

darytos išdavimo aferos ir dėl 
gyvuliško rusų pareigūnų el
gesio su tuo lietuviu.

Tomis dienomis ir spauda, ir 
radijo stotys, ir televizijos ka
nalai bei paskirti tų informaci
nių šaltinių atstovai tiesiog gau
dyto gaudė žinias. Tai buvo “de
ganti, pirmaeilės rūšies” žinia.

Ir tai rodo, kad Amerikos mi
lijoninės žmonių masės nėra ne
tekusios žmoniškumo jausmo, 
nėra apatiškos gyvuliškam, rusų 
mados, brutalumui ir juo šlykš- 
tisi. Mes tą turime suprasti ir 
įvertinti. Lygia greta, — nepa
siduoti kokiems karštakošiš
kiems veiksmams, galintiems pa
kenkti mūsų vyriausiam užda
viniui ir siekiui: šalyn rusiškąjį, 
komunistinį okupantą iš Lietu
vos!

Mrs. PHIL PAKEL, President

TEL. GR 6-7575

be*, nors plitimo pavojaus ne
simato. Cholera plinta ten, kur 
nėra sanitacijos — per nešvarų 
vandenį ir maisto produktus.

Iš Azijos cholera pirma per
simetė į Gvinėją ir paplito 
Ghanoj, Dramblio Kaulo Kran
te, Liberijoj, Mali, Sierra Leo
ne, Togo ir k t. Choleros eks
pertai mano, kad sekanti plati 
dirva cholerai yra Pietų ir Cen
tro Amerikoje.

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

Įsteigta 1923 metai* TeL 421-3070
Įstaigos pietuose Hemas automobUiams pastatyti

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — MONDAY, DECEMBER 28, 1970

Chicago Savings 
and Loan Association

“Gėda, gėda, gėda-a-a-a-a!” ...
Mums, lietuviams, dvejopai; 

mūsų himno kūrėjo ir nepalau
žiamo kovotojo su cariniu Rusi
jos valdovu Vinco Kudirkos žo
džiais: “Kelkite, kelkite kelki- 
te-e'”...

O paskiausieji, Vinco Kudir
kos antrininko Simo Kudirkos 
klaikūs pagelbos šauksmai, iš
reiškia visos šiandien kruvinojo 
komunizmo nasruose esančios 

Lietuvos šauksmus: “Gelbėkite, 
gelbėkite, geibėkite-e-'e!”... '

Nelikime kurti Simo Kudir
kos šauksmui, kaip neliko kur
ti mūsų vyriausioji karta Vinco 
Kudirkos šauksmui.

Du Kudirkos, du panašūs pa
galbos varpų šūkiai, mūsų šir
dyse, ausyse, sąžinėje ir visoje 
būtybėje skambą: “Kelkite, gel
bėkite, kelkite, gelbėkite!”...

Mums nevalia nei pavargti, 
nei pasitraukti iš kovos lauko,

_ 4-^   :------------------- '.r -t. -r--,-■

Buvęs kandidatas į kongresą Daniel J. Houton Bostono demonstracijoje 
sako pagrindinę kalbą.

Cholera lėtai plečiasi

Praeitą mėnesį pirmą kartą 
po I pasaulinio karo cholera 
pasirodė prie pat Paryžiaus, 
Prancūzijoje. Cholera apsirgo 
moteris kuri veik iš savo namų 
nebuvo išėjusi, tik susitikdavo 
su pora žmonių, grįžusi iš Tur
kijos. Medikai budriui stebiu 
kad liga nepersimestų į JAV-

(Tęsinys)
7. Be pravestų protesto de

monstracijų ir piketavimų, di
džiausias ir svarbiausias Komi
teto — “Citizens Conserned for 
Human Rights” darbas buvo 
amerikoniškos spaudos radijo 
stočių ir televizijos kanalų ap
rūpinimas informacine ir fak
tine medžiaga, šitame reikale 
Komiteto mašinerija veikė ne
paprastai aktyviai ir tiksliai. 
Tokį teigimą pailiustruoti galiu, 
kaip šioks toks spaudos atstovas, 
ryškiu pavyzdžiu: turėdamas pa
rankėje Komiteto nario R. Kon
trimo paruoštą amerikonų laik
raščiams Bostone informacinį

DOVANOJAME
ŠĮ PUIKŲ ELEKTRINĮ LAIKRODĮ, 
KAD PRIMINTŲ JUMS, 
JOG JAU METAS PRADĖTI TAUPYTI...

tardymo komitetas, veikęs Cam
brige, .Mass., ir antrasis — Wa
shingtone — “House foreign af
fairs subcommittee”, vadovauja
mas kongresmato Wayne Hays.

Šis pastarasis tyrinėjimo ko
mitetas yra kiečiausiai nusista
tęs išaiškinti visas to kriminalo 
smulkmenas. To paties geidžia 
ir visi Amerikos žmonės, o ypa
tingai rusiškųjų komunistų pa
vergtųjų kraštų žmonės — lie
tuviai, latviai, estai, ukrainie
čiai, vengrai, čekoslovakai, len
kai ir kiti. Todėl visi kartu su
sibūrę, ko dabar siekia Bosto
ne veikiąs “Citizens Conserned 
for Human Rights visomis išga
lėmis turėtų paremti ir paska
tinti tą Kongreso Komitetą tę- 
sėti savo darbą iki pat pabaigos.

Bostono “Citizens Conserned 
for Human Rights” komitetas 
jau yra padaręs didelių žygių pa
remti kongresmano Wayne Hays 
pirmininkaujamo komiteto veik
lą : prieš kurį laiką buvo gauta 
žinių, kad kongresmanas W. 
Hays’es tėra gavęs vos apie 200 
telegramų jo tyrinėjimo pastan
goms paremti ir paskatinti. Bos
tono Komitetas, pats labai akty
viai organizuodamas siuntėjus 
ir siųsdamas Telegramas kon- 
gresmanui W^Hay’es, aliarma
vo tolimųjų lietuvių kolonijų gy
ventojus tą patį padaryti. To 
rezultate šiandien žinoma: kon
gresmanas W. Hay’es (demo
kratas iš Ohio) turi keliolika 
tūkstančių laiškų ir telegramų, 
remiančių jo užmojį. To neuž
tenka. Visi visus ir kiekvienas 
kiekvieną turime akinti ir ra
ginti rašyti trba siųsti telegra
mas tam kongresmanui, vado
vaujančiam tyrinėjimo komite
tui Washingtone.

šiam ragirimui paremti nau
dojuosi Bostone einančio lietu
viško laikraščio — Keleivio ra
ginimu :

“Kongreso komitetas užsienio 
reikalams veda aštru Simo Ku
dirkos išdavimo tyrinėjimą. Jam 
vadovauja to komiteto pirmi
ninkas Wayne Hays, demkratas 
iš Ohio. Jis yra pasiryžęs visą 
nusikaltimą iki smulkmenų iš
aiškinti ir ištraukti dienos švie
son visus tikruosius nusikaltė
lius.

Bet yra ir komiteto darbą 
trukdančių jėgų, kurios siekia 
tyrinėjimą numarinti. Todėl mes 
visi turime šį kongreso vedamą 
tardymą visomis išgalėmis pa
remti ir pirmininką Wayne Hays 
paskatinti nenuleisti rankų. 
Tam tikslui kuo greičiausiai siųs
kite visi telegramas ir rašykite 
laiškus, kad Hays jaustųsi turįs 
tvirtą užnugarį ir stengtųsi ty
rinėjimo nenutraukti.

Tuoj sėskitės prie stalo ir ra
šykite jam telegramą ar laišką 
ir raginkite tai daryti ir visus 
savo pažįstamus. Negaiškite nė 
valandos, nes reikalas labai sku-

IMAS K BOSTONO 
raportą, su džiugesiu ir nuo
staba bei pasigerėjimu skaičiau 
didžiuosiuose Bostono dienraš
čiuose (Boston Globe, Boston 
Herald Traveler, Record Ameri
can ir kt.) ištisas pastraipas — 
pažodines ištraukas iš anksęiau 
minėto, jauno lietuvio paruoš
to spaudai pranešimo. Panašiu 
būdu tuo laiku “Citizens Con
serned for Human Rights” “val
dė” ir gausų Bostono bei apy
linkių radijo stočių tinklą ir te
levizijos stočių kanalus.

Tai buvo įmanoma padaryti ir 
įvykdyti dėl lietuviui jūrininkui 
— radistui amerikonų pakran
čių apsaugos laive Vigilant pa-

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYN1US MILIJONUS dolerių savo apdraus- 

-tiems nariams. . -v .J.
— didžiausia lietuvių fraternalihė organizacija — duoda gyvy

bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kun yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teilda patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu. .

— jau turi daugiau^ kaip tris rsu puse milijono doleri v kapitalą,
tad jo apdrau^a^tikra ir saugi. Kiekviena^’lietuvis čia gali 
gauti ivainV klasiū’* reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00. . 5 •

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad-jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą. 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALfc APDRAŪDA naudinga visokio amžiaus asme 
nnns/ rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugijy na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

— kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės Į kuopę 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK. N. Y. 10001

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

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

INSURED

UNIVERSAL
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— TIK SU 25 CENTAIS APDRAUSITE VISA SAVO ŠEIMĄ PIRMĄ
★ Kiekvieną mėnesi mokės po $500.00 grynais už kiekvieną buvimą ligoninėje..

visą gyvenimą, jei būtų reikalo.
★ Mokės, nežiūrint į visas kitas apdraudas, kokias turite, įskaitant ir Medicare
★ Mokės grynais tiesiai Jums (ne gydytojui ar ligoninei).

Viena iš dviejų šeimų turės ką nors vežti į ligoninę šiais 
metais. Gal Tamstai teks važiuoti/o gal kitam mylimam jūsų 
šeimos nariui rytoj... kitą savaitę... kitą mėnesį. Liūdna, bet 
labai nedidelis šeimų skaičius pajėgia apmokėti šiandien kylan
čias ligoninės patarnavimų išlaidas. Tos kainos padvigubėjo pas
kutiniais metais. Apskaičiuojama, kad jos vėl padvigubės neto
limoje ateityje.

Sustokite minutei ir pagalvokite, kiek ilgesnis buvimas li
goninėje jums kainuos. Kaip jūs galėsite užmokėti už brangius, 
bet reikalingus X-spindulius, gydytojų sąskaitas, vaistus Ką da
rytumėte, jei negautumėte algos? O pragyvenimas tolygiai kil
tų; ta pati nuoma, telefonas, maistas, kasdieninės išlaidos, ku
rios niekad nesibaigia. Kas daryti? Mums atrodo, kad turime 
atsakymą Jums. Siūlome savo National Home planą, kuris

MOKĖS JUMS $500.00 KIEKVIENĄ MĖNESĮ GRYNAIS, 
KADA TIK PATEKSITE Į LIGONINĘ

Kokia palaima žinoti, kad gausite $500.00 grynais kiekvieną 
mėnesį, kai einate į ligoninę. Jūs gausite savo $500.00 grynais, 
kai jus teks laikyti ligoninėje. Jūs esate apdrausti nuo pirmos 
akcidento dienos ir nuo šeštos ligos dienos iki, jeigu kiltų rei
kalas, gyvenimo pabaigos. Veik kiekvienas turi šiokių tokių 
santaupų pirmom 5 dienom ligoninėje. Duodame plačią ap
draudą visam gyvenimui, ši kelių dienų išimtis mus įgalina tai 
daryti.

Jūs galite tuojau įsijungti į šį nebrangų National Home 
apdraudos planą. Visai šeimai pirmam mėnesiui Įžanginis mo
kestis yra tiktai 25 centai. Jūs galite ir toliau naudotis nedide
lio mokesčio National Home paprastu planu.

JUMS REIKALINGA PAPILDOMA APDRAUDA
Kiekvieną mėnesį Jūs gausite tiesiai $500.00 grynais, ne

skaitant tų sumų, kurias galėsite gauti iš kitų apdraudos bend
rovių. Naudokite pinigus nagai reikalą, ligoninės išlaidoms, gy
dytojų sąskaitoms, morgičiams arba nuomai, arba papildykite 
savo praimtas sąskaitas arba mokėkite ligoninės sąskaitas, ku
rių neapmoka kitos ligoninės apdraudos.

šiandien viskas brangiau kainuoja ir priežiūra ligoinėse 
nėra išimtimi. Septyni iš 8 amerikiečių šiandien turi apdrau- 
das, bet jie tuojau išaiškina, kad tos jų apdraudos .visko neap- 
draudžia. Kai užpuola liga arba ištinka nelaimė, tai sąskaitos 
greitai auga. Užtat National Home paruošė ši nebrangų planą, 
kuris padės jums mokėti ligoninės ir kitas išlaidas.

MES NIEKAD NENUTRAUKSIME JŪSŲ APDRAUDOS!
Jūs galite pasitikėti šia puikia globa, nežiūrint koks senas Jūs 
bebūtumėte ir kiek kartų Jums tektų gauti pinigus iš musų. 
Jums duodamas dokumentas garantuoja, kad mes, nekreipdami 
dėmesio į jokias priežastis, Jūsų apdraudos niekad nenutrauk
sime.

Garantuotas atnaujinimas visam gyvenimui!
Bet tai dar ne viskas. Jeigu Jūs turite augančią šaimą — 

ši apdrauda (NH10—669) ...

Sulaukėte 65 ar vyresnis? Be 
Medicare, jūs dar gausite grynais

Mes paruošėm šitą planą taip, kad gautumėte vertingų prie
dų ir be tų. kuriuos jums primokės Medicare arba bet kuri 
sveikatos apdrauda, jūsų gaunama iš bet kurių kitų bendro
vių. Atsiminkite, kad visi čekiai bus siunčiami tiesiai jums 
(ne gydytojui arba ligoninei), kad turėtumėte labiausiai rei
kalingų pinigų kaip tik metu, kada labiausiai jie jums rei
kalingi. Be to, nežiūrint į bet kokią paramą jūs gautumėte iš 
Medicare, šis National Home planas mokės jums $250.00 
pirmus tris mėnesius ir $500.00 į mėnesį vėliau, kol teks 
jums būti ligoninėje ... net iki gyvenimo pabaigos, jeigu bū
tų reikalo.

MOKĖS JUMS $300.00 I MĖNESI GRYNAIS KIEKVIENĄ 

KARTĄ, KAI JŪSŪ VAIKAS TURĖS

VYKTI Į LIGONINE

Kai Jūs pasirenkate VAIKŲ APDRAUDĄ, visi jūsų nevedę vai
kai, nuo vieno mėnesio iki 18 metų amžiaus taip pat yra ap^ 
drausti. Be to, kiekvienas kūdikis, kurio galėtumėte sulaukti 
ateityje, automatiškai yra apdraustas nuo vieno mėnesio am
žiaus, visai nepadidinant apdraudos mokesčio. Ir bet kada atei
tyje, kada kuris nors jūsų vaikas turės eiti į ligoninę, šitas Na
tional Home planas mokės jums iki $500.00 į mėnesį grynais, 
kol bus reikalo. Nelaimingo atsitikimo atveju vaikai apdrausti 
nuo pirmos nelaimės dienos, o ligos atveju nuo šeštos dienos.

TAIP PAT MOKAME GIMDYMO IŠLAIDAS

Pagal šį planą Jūs taip pat galite gauti $500.00 į,mėnesį grynais, 
kai bent vieną dieną esate ligoninėje dėl nėštumo, gimdymo ar 
persileidimo. Jūs gausite šiuos pinigus įr galėsite juos naudoti 
ten, kur labiausiai jie Jums bus reikalingi, kai Vaikų Apdrauda 
ir Gimdymų Apdrauda yra pridedami prie pagrindinio plano. 
Aiškus daiktas, abu tėvai turi būti įsitraukę į šį planą visą nėš
tumo laikotarpį.

MOKA IKI $4,800.00 REGISTRUOTAI SLAUGEI NAMUOSE

Štai puikus sveikatos linkėjimas, kuri duoda National Home 
planas. Jūs gaunate $400.00 grynais, kai gydytojas įsako Jums, 
penkioms dienoms praėjus po sugrįžimo iš ligoninės, už kurią 
buvo sumokėta, pasamdyti registruotą slaugę namuose. Jums 
mokės už tokį patį dienų skaičių, kokį Jūs praleidote ligoninė
je, net iki 12 pilnų mėnesių.

* Garantuotas atnaujinimas visam gyvenimui. National Home užtikrina niekad ne 
nutraukti apdraudos jūsų globai, nežiūrint koks senas bebūtum ir kiek kartų pi 
nigų būtum reikalavęs.

Agentai nesikreips — Gydytojo tikrinimas nebūtinas — Metų skaičius neaprėžtas.
PADARYTOS TIKTA! TOKIOS IŠIMTYS

Jūsų NATIONAL HOME planas apdraudžia kiekvieną ligą ir 
nelaimingą atsitikimą, išskyrus šiuos atvejus: karo meto ne
laimės, proto liga arba jos sukelti padariniai; nėštumas, išsky
rus Gimdymo skyriuje išdėstytus nuostatus; arba liga, kurią 
turėjote dar prieš šios apdraudos įsigaliojimą... tiktai pirmais 
dviem metais.

ši paskutinioji pastaba yra tikroji parama, jeigu jūs iš tik
rųjų turite kokių sveikatos problemų. Jeigu jūs buvote nesvei
kas pirma, negu išėmėte šią apdraudą. jūs būsite ir nuo tos 
ligos apdraustas po dviejų metų. Tuo tarpu kiekvienas naujas 
atvejis yra apdraustas.

IŠKILŪS AMERIKIEČIAI PAGIRIA TOKIĄ APDRAUDĄ

Dr. E. Stanley Jones, žinomas rašytojas ir mi- 
sijonierius valstybininkas, pareiškė: “Pasiūly
dami nebrangią apdraudą paštu, jūs padarėte 
didelį patarnavimą tūkstančiams žmonių, ne
turintiems kitos galimybės Įsigyti tokią ver
tingą globą. Drąsina žinia, kad National Liber
ty grupės apdrausti žmonės gauna daugiau, ne
gu $1,500,000.00 į mėnesi naudos.”

Jerome Hines, verantis Metropolitan Opera Co. 
bosas, pareiškė: “Man atrodo, kad mintis ne
brangios apdraudos paštu yra labai protingas 
dalykas. Ji greita, lengva ir ekonomiška. Nie
kas nelauktai neaplanko jus namuose ir niekas 
neklausinėja asmeniškų dalykų. Nereikalingas
gydytojo tikrinimas. Tai reiškia, kad gaunate 
didesnę apdraudą dar už mažesnį mokestį”

National Home Pagirta JAV 
Kongreso Rekorduose

jLTATr A $500.00 į mėnesį grynais kiekvienu nelaimingu 
atsitikimu ar ligoje. Nelaimingo atsitikimo atve
ju moka pirmą dieną ligoninėje, o ligos atveju 
mokėjimai prasideda nuo 6-tos dienos ligoninėje!

ĄfATC A $250.00 į mėnesį grynais pirmus tris mėnesius, 
kai esate 65^ metų amžiaus ar vyresnis. Ir pilnus 
$500.00 į mėnesi grynais vėliau, net visą jūsų gy
venimą. Nelaimingų atsitikimų atveju moka pir
mą dieną ligoninėje, o ligos atveju mokėjimai 
prasideda nuo 6-tos dienos ligoninėje.

1VTO7CA $300.00 į mėnesi moka grynais, jeigu apdraustas 
vaj^aS patenka ligoninėn dėl sužeidimų ar ligos. 
Nelaimingo atsitikimo atveju mokėjimai praside
da nuo pirmos dienos ligoninėje, o ligos atveju 
mokėjimai prasideda nuo 6-tos dienos ligoninėje. 
Ir mokėjimai tęsis tol. kol bus reigalingi.

MOKA $200.00 į mėnesi grynais, Jeigu abu — vyras ir 
žmona — (nepasiekę 65 metų amžiaus) patenka 
i ligoninę dėl tos pačios nelaimės sužeidimų tol, 
kol jiems reikės būti ligoninėje, — net visą gy
venimą, jeigu būtų reikalo.

MORĄ 340000 i mėnesi grynais registruotai slaugei na- 
■ muose, jeigu gydytojas lieptų paimti slaugę, iš

buvus ligoninėje 5 dienas ar daugiau.
MOKA $200.00 grynais, jeigu nelaimės metu netektu- 

v/XK-rx mėtg galūnių arba regėjimo.

DVIGUBAS MOKESTIS NELAIMĖS METU
Jeigu jūs arba jūsų apdrausta žmona būtumėte sužeisti tos pa
čios nelaimės metu, tai šis NATIONAL HOME planas neš jums 
nepaprastą dvigubą naudą grynais pinigais. Jūs gaunate ne 
$500.00, bet $1,000.00 i mėnesį. Tai yra $2,000.00 iš viso grynais 
pinigais kiekvieną mėnesį (jeigu jūs dar nepasiekėte 65 metų 
amžiaus), pradedant įžengimo į ligoninę diena ir kol judu bū
site ligoninėje.

MOKA $2,000.00 UŽ NELAIMĖS MeTO SUŽALOJIMUS

Nelaimingo atsitikimo metu galūnių arba regėjimo praradimas 
gali būti pasibaisėtinas. Bet jeigu tai atsitiktų 90 dienų laiko
tarpyje nuo nelaimingo atsitikimo, jūs gaunate $1,000.00 už 
visišką rankos arba kojos netekimą, arba gaunate $2,000.00 už 
dviejų galūnių netekimą, arba abiejų akių regėjimo netekimą.

JUS PALIUOSUOS NUO APDRAUDOS MOKėSčIŲ

Jeigu jums, apdraustajam, tektų būti ligoninėje astuonias sa
vaites ar ilgiau, šis National Home planas sumokės visus jūsų 
apdraudos mokesčius, kuriuos turėtumėte mokėti jūs ar kiti 
apdrausti jūsų šeimos nariai, kol esate ligoninėje ilgiau as
tuonių pradinių savaičių. Jūsų apdrauda bus tokia pati, tary
tum Jūs pats mokėtumėte mokesčius. Toliau, jeigu jūs, aplei
dęs ligoninę, turite sugrįžti dėl tos pajios ligos, negalėdamas 
atgauti pilnai normalios veiklos per 90 dienų, mes ir toliau su
mokėsime apdraudas visą laiką, kol būsite ligoninėje. Tai reiš
kia, kad jūs nemokėsite jokio apdraudos mokesčio, tuo tarpu 

, pilna jūsų globa pasiliks galioje.
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OFFICIAL ENROLLMENT FORM

JL

Street or RD .
— STATE

(rtease Print) 
MR.

NAME “rssš

Official Enrollment Form for the Hospitalization Indemnity Plan 
NATIONAL HOME LIFE ASSURANCE COMPANY

An Old Line Legal Reserve Companv of St Louis. Missouri 
ADMINISTRATIVE OFFICE: VALLEY FORGE, PENNSYLVANIA

3 _ NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — MONDAY, DECEMBER 28, 1970

HERE’S ALL YOU DO TO RECEIVE YOUR POLICY
1. Complete this brief 

Enrollment Form.
2. Cut out along 

dotted line.
3. Enclose Form in envelope with 25tf and mail to: 

National Home, Valley Forge, Pa. 19481

CITY.

7 - 1312-0-40

DATE OF BIRTH_______
Month

OCCUPATION_________________________________________________________ ,______________
List all dependents to be covered under this Plan: (DO NOT include name that appears above. Use separate sheet if necessary.)

NAME (Please Print) RELATIONSHIP SEX
DAT EOF BIFITH

AGEMONTH DAY YEAR
1
2
3
4
5

I hereby enroll in National Home’s Hospital Plan and am enclosing the first month's premium to cover myself and all other 
Covered Members listed above. To the best of my knowledge and belief neither I nor any person listed above has been 
refused or had cancelled any health, hospital or life insurance coverage due to reasons of health. I understand that this Pol
icy will become effective when issued and that pre existing conditions will be covered after two years.
Signature X_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Date-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NHA-10

ŠIĄ JSIRAŠYMO FORMĄ PASIŲSKITE PAŠTU NEVĖLIAU VIDURNAKČIO. KETVIRT.. 1970 M. GRUOD. 31 D.

NH10-669 EP 5 (500)

NATIONAL HOME, National Liberty kor
poracijos skyrius, pagirta JAV kongreso 
rekorduose už įvedimą nebrangios apdrau
dos platiesiems gyventojų sluoksniams: 
“Reikia pripažint, kad National Home tei- 
kia patarnavimus daugiau negu tikėtasi,

noriai pasiūlytus tiems, kuriais niekas kitais būdais nesirū
pina. Tai yra pasisekimo paslaptis nedidelio mokesčio ap
draudos planams. Turėdama svarbius gyventojų reikalavi
mus prie širdies, National Liberty korporacijos bendrovių 
grupė sudarė pastebimai žemesnėmis kainomis patikimą ir 
gerus patarnavimus teikiančią ištaigą. Reikia pagirti vado
vybę už didelį įžvalgumą žmonijos gerbūvio srityje”.

Kodėl jūs turite užpildyti dabar iki datos, pažymėtos Įstojimo 
Formoje — tik kelios dienos nuo šios dienos?

Kodėl mes duodame tiek mažai laikn įstoti i šį plana? Dėlto, 
kad tai yra qarantuotas istoūmo pasiūlvmas. Mes galime dary
ti toki nasiūlyma tik ribota laika su tvirta galutino termino da
ta kiekvienam. Kad užtikrinti jums ta plačia apdrauda už tokią 
suma ninieu. mes nrivalomp gauti jūsų Enrollment formą tame 
pačiame laikotarpyje kaip ir kiti.

Kai tik gausime jūsų įstojimo forma, mes jums greitai 
prisiusime pirmos klasės laišku jūsų apdraudos dokumentus. 
Kai jie ateis, atidžiai juos peržiūrėkite. Tai yra tmmnas doku 
mantas. kuris jus maloniai nustebins, kad neturi smulkiu įnašu. 
Jei norite, narodykite ii savo daktarui, advokatui, apdraudos 
agentui ar kitam patikimam patarėjui.

Jūsų Mokėjimo rafos yra žemos

žemiau esanti mokėjimų lentelė rodo, kad visai mažai po pir- 
moio mėnesio reikia mokėti už save, jūsų žmoną ir bet kuri 
suaugusi šeimos nari. Suprantama, kad už tokius mažus mokė
jimus mes galime duoti tik vieninteli toki draudimą. Kiekvie
nas suaugęs, 16 ar vyresnis, moka nustatytas sumas pagal am
žių.

Amžius
Įstojant
16-44__________
45-49___ ______
50-54.... ...............
55-74....................
75-79___ ______
RO-84....................
85 ir vyresniems

Mėnesinis 
mokestis suaugusiam
....... _... tik $ 2.95
....... . tik $ 3.40
............tik S 3.75
......... tik $ 4.35
....... . tik $ 5.00
............tik S 5.55
.......... . tik $ 6.65

Pridėjus tik $1.55 p*r mėnesi aodrausite visus jūsų nevedu
sius vaikus nuo 1 mėnesio iki 13 metu amžiaus. Gimęs kūdi
kiai automatikai yra andraudžiami. kai tik jie pasiekia vieno 
menesio amžių — be jokiu primokėsimu. Tada, jei jūs norite, 
pridedate $1.15 mėnesiui ir turėsite Motinystės apdraudą taip 
pat.

PASTABA: čia narodvti pastovūs mėnesiniai mokėjimai (am
žini istoiimo motu) nebus automatiškai nakeliami. kai iūs per
eisite i kita amžiaus vrvoe! Kai iūs istoiate i National Home 
nlana. iūsu mokėjimai nedali būti nakeisti. nežiūrint kiek ir 
kai© dažnai mes jum' mokėsime arba dėl jūsų senėiimo. bet 
tiktai ie’«ni būna bendri mokėjimu Pakeitimai nedidinant ar
ba sumažinant, visoms apdraudoms jūsų tai pačiai būsenai.

RAŠYKITE DABAR — "VĖLIAU" GALI 

Tik 25c. apdraudžia jus ir jū$v šeimą
BŪTI PER VĖLU! 

pirmą]} mėneij.

LAIKAS BRANGUS! Reikia veikti greitai. ___ __  ;
nekreips). Nuneškite i našto dėžute savo įstojimo formą 
šiandien, ne* jei ivvks nelaimė ar ateis Ifaa. yra per vilu įsi- 
fvti audrauda už betkokia kainą. Dėltn mes skatiname pada
ryti tai šiandien, prieš betkokius netikėtumus.

(Joks arentas i Jus

imixiiixxxxxixxxxxxxxxxxxiixixxiiiT TTXTXIX

ATSAKOMI JŪSŲ KLAUSIMAI APIE ŠJ NATIONAL 
HOME PLANĄ

1. K>«k aš gausiu, kai eisiu Į ligoninę gydytis?
Jūs gausite $500.00 grynais mėnesiui ($16.87 kasdieną). 
Kai jūs būsite 65 metų ar senesnis, gausite (neskaitant 
bet kokių Medicare mokėjimų) $250.00 mėnesiui pirmuo
sius 3 mėnesius ir po $500.00 kiekvieną'mėnesį, jei be per
traukos gydyšitės ligoninėje. Jūs gausite grynais nelai
mingo atsitikimo atvejuje, nors ligoninėje būtumėte tik 
vieną dieną. Ligos apdrauda prasideda šeštąją dieną ir yra 
mokama apdraudos -pilni mokėjimai, kol tik būsite gydo
mas ligoninėje...—net visą amžių, jeį tik bus reikalinga.
2. Ar jūs mokėsite man grynais, kai mano vaikai eis Į 

ligoninę?
Jūs gausite po $300.00 mėnesiui grybais, kai tik, jūsų bet 
kuris vaikas (nuo 1 mėnesio iki 18 metų amžiaus) eis i 
ligoninę — jei Vaikų Apdrauda bus pridėta prie pagrin
dinio plano. Nelaimės atveju apdrauda galioja nuo pirmos 
dienos, o ligos atveju — šeštąją. Priaugančioje šeimoje, 
kai tik vaikas yra vieno mėnesio amžiaus, jis taip pat sa
vaime yra apdraustas be jokio primok ėjimo. - -
3. Kada aš pradedu gauti apdraudę už ligoninę?
šis nujasis planas (NH10-669) apdraudžia jus nuo pir
mosios dienos nelaimingų atsitikimų atvejais ir šeštąją 
dieną ligoje, nors ir visą amžių, jei tik reikalinga! Be
veik ‘kiekvienas turi garantijas ar santaupų pasirūpinti 
ligonine nuo vienos iki penkių dienų. Jeigu mes duoda
me apdraudos mokėjimus visam amžiui, tai šis “atskaity
mas” mus įgalima duoti jums plačią apdraudą už mažes
nę kainą, kas kitaip nebūtų Įmanoma.,^ < ,

' 4. Ar jūs man mokėsite grynais už nėštumo periodą? ‘
Taip, jei Vaikų ir Motinystės apdrauda bus priiung 
prie pagrindinio plano.. Jūs gausite $500.00 grynais m 
nėšiui už nėštumą, kūdikio gimdymą ir išsimetinimą, 
kai tai reikalauja ligoninės 'gydymo. (Abu tėvai turi tu
rėti apdraudą visą nėštumo periodą). .. . 'j
5. ' Kas atsitiks, Įei aš gvdysluos ligoninėĮė Hgą laiką Ir

negalėsiu.'sumokėti už“apdraudę?
Jei jūs— apdraustasis —. gydysitės ligoninėje nuolatos 
8 savaites ar ilgiau, šis;planas . SUMOKĖSf VISUS AB- 
DRAUDOS-MOKESČIUS ųž’jus.irwisUs,«pB '' ' ' '** 
šeimos narius, kol' -gydysibėą ‘ 
dvmosi periodo. Taip:pat’me;
Vėliaul .'.h'I :J^..
6. ; Dabar sakykite man/’plony

nepadėrigia?/ . :r . • įč-
Maloniai staigmenai; - jūsų- apdraudapadengia,-Viskį Iš
skyrus atveius dėt priežasčių: karo/, profinw Ifgdi pa
mišimo; nėštumo — išskyrus apdraudimus Motinystės, 
planu, gydymąsi U.' S;: valdžios ligoninėšę arba, slaugymo 

-ir švaistančių: namuose,-taip pat ^bfet~ltimojė Aligbie',,ar 
sužalojirie, kurie-buvo' prieš.^paraudės- įsigaliojimą,-bet'

skyrus 
miši'mo; nėštumo^

~ir ^syėjfetančių namuose,

ir ta paslmtinioji: <<išimtis,’ nėgalioja., j^r,jūs\ esate. ap- 
draudoje du metusi Visa kita *yra pAnai. apdrausta.
7. Kokios sąlygos yri sfifomM f. NrtioruF Mom»

planą . . ■ •- ’
Jei jums nebuvo atmestas arba nutrauktas bet koks svei
katos. ligoninės ar gyvybės draudimas dėl sveikatos sto
vio. iūs galite Įstoti laikė Įstojimo periodo — iki vidur
nakčio Įstojimo datos, pažymėtos Įstojimo Formoje.
8. Be sutaupymo pinigų, ar yr» kitokios pirmenybes 

Įsirašant i 5Į planą laika įsirašymo periode?
Taip. Labai svarbi aplinkybė, kad jūs neprivalote užpil
dyti ilgos ir pilnos anketos, o tik paprastą įstojimo For
mą, esančią šio puslapio kampe. Taip pat šiame periode 
nėra kitų reikalavimų dėl ypatybių, nėra “atsiribojimų” 
arba siaurinančių pastabų negali būti Įrašyta į jūsų ap
draudą.
9. Kaip man Įstoti?
Užpildyk trumpą Enrollment Form ir išsiųskite ją su 25c. 
už pirmojo mėnesio apdraudą visai jūsų šeimai. Adresuo
kite: National Home, Valley Forge, Pa. 19481.

TIKRAI GRĄŽINSIME PINIGUS

Mes pasiųsime Jums National Home apdraudą paštu. Pa
tikrinkite ją atidžiai privačioje savo namų nuotaikoje. Pa
rodykite ją, jeigu norite, savo apdraudos agentui, gydy
tojui. advokatui ar kitam patikimam patarėjui. Jeigu Jūs 
dėl kurios priežasties nutartumėte nebūti šio plano na
riu, grąžinkite šią apdraudą per 15 dienų, skaitant nuo 
gavimo dienos, ir mes tuojau grąžinsime Jums pinigus. 
Tuo tarpu Jūs būsite pilnai apdraustas, kol padarysite nu
tarimą.

PRESIDENT
National Home Life Assurance Company

NATIONAL HOME

NatiOTipl ~ a v **^ «•-»✓*/*

National Liberty Corporation padalinys
Governor William W. Scranton, Chairman of the Board 

Adm. raštinė: Valley Forge, Pennrylvania
Si apdrauda yra išduota National Home Lime Assurance Com
pany, tradicinė legali bendrovė iš St Louis, Missouri. National 
Home turi savo valstijos leidimus ir pinigus pagal įstatymus 
apdrausti visus turinčius mūsų apdraudos dokumentus.

Įsteigta 1P20 — Viri 50 Moty MIlda patarnavimu*
National Liberty Corporation praneKinėja i? Washingiono per 30(1 ir daugiau radijo stočių visoje Amerikoje.

Jūsų įstojimo lapas — Enrollment Form 
turi būti išsiųsta ketvirtadieni, gruodžio 
31 dienų, prieš vidurnakti. Vėliau jau 

nebus priimta.
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trims mėnesimn* 
vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams____

pusei metų ___
vienam mėnesiui

$6.00
$1.76

$20.00
$11.00

$2.00

Dienraščio kainos:
Jhieagoje ir priemiesčiuose

metams_______________ _  $20.00
pusei metų ________ _ . $11.00
trims mėnesiams ________  $6.00
vienam mėnesiui$2.00

Užsieniuose: 
metams ____

pusei metų ___
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams  _ 
pusei metų

$18.00
$10.00

$21.00 
$11.00 
$2 JO

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienim, nuo
9 vai. ryto iki 5 yaL vakaro. Šeštadieniais _  iki i? vai "

Okupantas žudo lituanistus
Paskutinėmis lapkričio dienomis Chicagoje kelioms 

dienoms buvo sustoję du aukšti okupacinės valdžios parei
gūnai. Jie buvo gavę leidimus Amerikoje gimines aplan
kyti, pravažiuodami pro Chicagą jie sustojo senų savo 
pažįstamų pasveikinti. Jie papasakojo apie lapkričio pa
baigoje buvusias nuotaikas Vilniuje ir kituose okupuotos 
Lietuvos miestuose. Inteligentijos ir mokslo įstaigų tarpe 
— kaip mokytojų, taip ir studentų, — buvo didelis susi
rūpinimas. Pasklido mintis, kad okupantas, įtraukęs 
darban sovietinę policija, pradėjo naikinti lituanistus.

Jokio oficialaus pranešimo tada dar nebuvo, bet visa 
pavergtoji Lietuva žinojo, kad buvo nužudytas jaunas 
lituanistas Dr. Jonas Kazlauskas. Taip pat studentija ži
nojo, kad lietuvių kalbos dėstytojas dviem savaitėm buvo 
dingęs, o vėliau rastas jo lavonas Nėries vandenyse. Bu- 

; vo pasklidęs gandas, kad Dr. Kazlauskas buvo iškviestas 
Maskvon įvairiems pasiaiškinimams, sovietų imperijos 
sostinėje buvo nužudytas, bet vėliau oficialiai pranešta,

“Naujienų” gruodžio 21-mos 
dienos laidoje K. Radvila skel
bia laišką “Pažvelkime j savo 
kiemą”. Vertėtų prie iškeltų 
minčių daugiau sustoti.

Apie vadovėlį “Rūtelė” bu
vo rašyta daugokai, ir tai ne 
viename laikraštyje. Buvo su
sidariusi ištisa polemika. Vie
ni rašė už vadovėlį, kiti, tarpe 
jų ir man teko būti — prieš. 
Rašiusių prieš “Rūtelę” moty
vas K. Radvilos nurodytas jo 
laiške.

Kada toji polemika spaudo 
je vyko, buvo net paprašyta 
LB Švietimo Tarybos pirmi
ninko viešai paaiškinti moty
vus, kodėl tas vadovėlis buvo 
pripažintas tinkamu. Deja, iš 
Švietimo Tarybos pusės nesusi
laukta jokios reakcijos.

buvoKada Simas Kudirka 
atiduotas bolševikams, Ameri
kos spauda prapliupo neteisin
gą poelgį kritikuoti. Tačiau ta 
kritika rado atgarsį: dalykas 
pradėtas aiškinti. JAV prezi
dentas sudarė komisiją tam 
klausimui išspręsti, ir, atrodo, 
kaltininkai bus atitinkamai 
nubausti.

Apgailėtina, kad vadovėlio 
“Rūtelės” reikalu visai neatsi
žvelgta į krtikų žodį. Jokios 
komisijos, jokio sprendimo iš 
vadovybės pusės nepadaryta.

Kažin kaip būtų buvę, jeigu 
ir Kudirkos byloje vyriausybė 
būtų nutylėjusios?

Gerbiamas skaitytojau, abu 
šie atsitikimai yra panašūs, tik 
skirtumas tas, kad Kudirkos 
reikalas priklausė visai JAV,

Dr. Jonas Kazlauskas buvo jaunas mokslininkas, dar 
nesulaukęs 60 metų amžiaus. Jis priklausė-komuilistų par 
tijai, turėjo=partijos vadovybės pasitikėjimą, redagavo 
žurnalą “Baltistiką”, organizavo tarptautines baltisti
kos specialistų konferencijas ir dirbo lietuvių kalbos ty
rinėjimo darbus. J'is parašė “Lietuvių kalbos istorinę 
gramatiką” ir ruošė spaudai “Baltų filologijos įvadą”, 
kuriame norėjo įrodyti kelis baltų kalbų vystymosi 
dėsnius. '

Vilniuje buvo žinoma, kad Dr. Kazlauskas vedė at
kaklią koyą dėl lituanistikos biudžeto ateinantiems me
tams. Kazlauskas norėjęs, kad stambesnės sumos būtų 
skiriamos' lituanistikos studijoms leisti, o krašto valdovai 
norėję, kad pinigai būtų skiriami tuščiai komunizmo-ir 
leninizmo propagandai Pats Kazlauskas buvo komunistų 
partijos narys, bet jis nenorėjęs, kad pinigai būtų lei
džiami bevertei partinių institutu makulatūrai. Jis norė- 

kad pinigas būtų- naudojamas mokslo studijoms. Lie
tuvius-Dr. Kazlauskui pavyko įtikinti, bet rusų nepavyko. 
Tada rusų policija paėmė darban jauną mokslininką. Jis 
kelias dienas buvo tardomas, o vėliau jo lavonas rastas 
Nėries vandenyse. '

Lapkričio 21 dieną, paskelbtas pranešimas apie jauno 
lituanisto mirti Paskelbtos kelios Vilniaus Universiteto

ir studentų užuojautos, bet mirties aplinkybės neišaiškin
tos. Amerikos lietuvių komunistinė spauda rašo, kad Dr. 
Jonas Kazlauskas galėjęs ir nusižudyti; kad tuo reikalu 
Vilniuje buvo paskelbtas trijų gydytojų oficialus prane
šimas. Gydytojai padarė rasto lavono skrodimą ir priė
jo išvados, kad jis mirė nuo uždusimo, t. y. nusižudęs. Bet 
niekas nenori tikėti oficialiu gydytojų komunikatu. Visi 
juk prisimena oficialius sovietų gydytojų komunikatus 
rašytojo Maksimo Gorkio nunuodijimo reikalu. Pati so
vietų valdžia pripažino, kad anų Kremliaus gydytojų ko
munikatai buvo klastoti. Jie buvo padaryti pagal polici
jos įsakymą. Tokios pačios vertės gali būti ir komunika
tas apie Dr. Jono Kazlausko nusižudymą. Sovietų val
džios viršūnėje pasikeitė keli žmonės, bet komunistų val
dymo metodai liko tie patys, o svarbiausia, veikia ta pati 
sovietinė policija...

Dar nespėjo palaidoti kalbininko Jono Kazlausko, Vil
nių sukrėtė žinia apie filologijos mokslų kandidato Kazio 
Umbraso tragišką mirtį. Ir vėl Vilniaus Universiteto va
dovybė, lituanistikos katedra ir studentija reiškia užuo
jautas šeimai ir artimiesiems. Docentas Kazys Umbrasas 
taip pat priklausė komunistų partijai, vykdė visus parti
jos centro įsakymus, varė partinę propagandą ne tik uni
versitete, bet ir už jo sienų, o vis dėlto ir jis tragiškai žu
vo. Jo mirties aplinkybių nežinome. Umbrasas ruošė mo
nografiją apie M. Gorkį ir lietuvių literatūrą. Jis išvartė 
daug senų lietuviškų laikraščių ir žurnalų, bet savo mono
grafijos nebaigė.

.'Sovietų imperi jos propagandos mašinerija nuolat tvir
tina, kad okupuota Lietuva nerusinama, kad lietuvių kal
ba leidžiami laikraščiai, o “tarybinės”' valdžios priešakyje 
pastatyti lietuviai; kad ruošiamos įvairios lituanistinės stu 
dijos, bet šiais metais nutarė lituanistinėms studijoms ap
karpyti biudžetą^ o jeigu kuris lituanistų drįstų šiems oku-

ruomenei O, kaip minėjau,! 
Bendruomenės vyresnieji visai 
nesiskaitė su teisėta kritika.

Kaip suderinti, kada JAV vy 
riausvbė imasi dėl vieno lietu
vio pagrindinai išsiaiškinti, o 
tuo tarpu lietuviškame gyveni
me vadovvbė paneigia lietuvio 
žodį?

Ar tai nekvepia diktatūra? 
Mes darysime, ką tik norime, 
o jūs klausykite, nežiūrint koks 
mūsų parėdymas būtų__

Iš esmės, valstybinėje san
tvarkoje valdžios nurodymai 
privalo būti vykdomi. Tačiau 
demokratiniuose kraštuose ne
retai susiduriame su nurody
mų kritika. Ir ta kritika daž
nai pakeičia nurodymą, o jei 
ir nepakeičia, tai, mažų ma
žiausiai, priverčia pasiaiškin
ti.

Juo labiau, mums, lietu
viams, mažai dalelei valstybė
je, turėtų rūpėti kritikuojamus 
reiškinius išsiaiškinti. Lietu
vos Laisvinimo Veiksniai mie
lai aiškina klausimus dėl vadi
namo “kultūrinio bendradar
biavimo”. Laisvinimo Veiks
niai visuomet atsako į klausi
mus, jeigu kas juos kelia.

O Lietuvių Bendruomenės 
organai į “Rūtelės” klausimą ne
atsakė.

Skaudu tai viešai skelbti, nes 
ir K. Radvila ir šio rašinėlio 
autorius yra LB čikagiškės apy
gardos valdybos nariai. Lo
giška išvada: aukštesnės va
dovybės nesiskaitė nė su savo 
padalinių keltomis mintimis.

Neturiu jokio užmetimo šia 
prasme naujajai JAV LB Cen
tro Valdybai. Kaip ji pasielgs 
šiuo atveju, mes dar nežinome. 
Norime tikėti, kad bus suras
tas sprendimas ir atsakymas, 
nors Švietimo Tarybos pirmi- 
ninikas pasiliko tas pats.

Paskutiniame JAV LB Čika
gos Apygardos Valdybos posė
dyje šis klausimas buvo iškilęs. 
Vieni aštriau, kiti lengviau ta
rė žodį, kad panašūs vadovė 
liai neturėtų būti pripažįstami 
mokykloms. Priešingos nuo
monės nebūta.

Vienas kitas buvo leptelėjęs, 
kad “Rūtelės” kritikai eina 
prieš Lietuvių Bendruomenę. 
Gerbiamieji, argi šio krašto 
laikraščiai, taria kritikos žo
džius, kai kada gana aštrius, 
eina prieš Ameriką? ...

Nei amerikonų laikraščiai

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
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Mokyklos Pakalnės apskrityje
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2. MAŽŲJŲ VANAGLAUKIŲ (KLEIN 

WANAGLAUKEN; 1938 AL PAKEISTA Į 
IIASLINGEN) DVIEJŲ KOMPLEKTŲ MOKYKLĄ

Mokykloje paskutiniu meto mokėsi 89 vaikai iš 
Mažųjų Vanaglaukių, Didžiųjų VąnagTaukių, Eglinin- 
kų, Grudžfų (Grudschen, Gruten), Serbentynų (Ser- 
pentienen) fr Brydlaukių ar Briedlaukių (Friedlau- 
kea) apylinkių: lietuvininkų Jakštaičiųu Konradų, 
Peteraičrų, šneideraičių, Domininko, Preikšaičių, 
Gnieselių, šugaičių, Bučkių (Butzkies), Brožaičių, 
Slalšių. Malūnaičių (MaMunat), Daugartų, Spuogai- 
čių (Spogat) ir kitų šeimų priaugančios kartos.

čia yra .mokytojavę mokytojai Adolfas Kybartas 
(Kiebert), gimęs 1871 m. rugpjūčio 6 d., miręs 1962 m. 
kovo 6 d. Jis čia dirbo nuo 1905 iki 1933 metų. Prieš jį 
nuo pat mokyklos atidarymo 1880 metais iki 1905 metų 
mokytoju yra buvęs Gosuchsonas. Mokyklos namas 
buvo mūrinis su salkomis pastogėje, viso 6 kambariai- 
Mokyklai taip pat priklausė ir 8 margų ūkis.

3. KRIPLAUKię (KRIPLAUKEN NUO 1938 M. 
PAKEISTA I KRIPFELDE)

VIENALASĖ MOKYKLA
Mokyklą lankė 30 vaikų iš Kriplaukių, Didžiųjų 

Ahšerninkų (Gross Obscherningken, vėliau pakeista :Į 
GofsfeldeJ ir Ašvininkų (Osclrweningken, nuo 1938 m. 
Breitenhof) apylinkių vaikai iš Pečelių, Kryšonių 
(Kryszan), Legių, Prepenių, Zapareckų, Buckų ir kitų

(Pakraščių Sargybos Gėda) lai 
ške Chicago Tribune rašo:

“Visuose editorialuose ir vi
suomenės pasipiktinime buvo 
pražiūrėti du svarbūs faktoriai:

Vienas, tai tas šlubuojantis 
Pakraščių Sargybos per nacio
nalinį TV tinklą pasiteisinimas, 
esą sovietų skiperis kaltinęs, 
jog pabėgęs jūrininkas Simas 
Kudirka pavogęs $2,000. Atro
do aišku, kad reikėjo tą žmo
gų iškratyti ir neradus jokių 
vogtų pinigų atmesti bei kokius 
tolimesnius rusų reikalavimus 
kaip aiškių melagių. Tas pats 
jau kandžių suėstas senas triu
kas pirmą kartą buvo pavarto
tas prieš Igorį Guzenko, prieš 
26 metus,, kai jis Kanadoje pa
bėgo, atsinešdamas su savim 
daugybę sovietus inkriminuo
jančios medžiagos.

Bostono admirojas Ellis, ne- 
sveikaudamas namie, reagavo 
į kažkokio dar neišaiškinto 
Valstybės Departamento stalo 
pareigūną, kurs patarė turint 
galvoje “delikatiškus diploma
tinius santykius” pasisaugoti 
kokių provokacijų”, šis apipe- 
lėjęs 31 metų senumo nerimtas 
argumentas buvo valstybės 
Departamento pavartotas dar 
1939 metais, kai federalinis tei
sėjas Kalifornijoje paleido nu
teistą sovietų šnipą Goriną, kai 
tuo pačiu metu paikas ameri
kietis nuėjo į kalėjimą. Val
stybės Departamentas tą patį 
-juokingą “kritiškų santykių” 
,argumentą pavartojo 1944 me
tais sutrukdvdamas FBI suimti 
Arthurą Adams, vieną žymiau 
šių sovietų atominių šnipų, 
įkurs vėliau saugiai pasišalino 
iš šio krašto. Tas juokingas ar- 
.gumentas per praeitus 31 me
tus buvo pavartotas mažiausiai 
100 kartų leidžiant sovietu šni
pams pabėgti iš šio krašto. 
Toks Valstybės Departamento 

kieno sukurta “teorija”, prisi-['pavaldinys, kurs apgaulę pa
taikyti prie gyvenamo krašto, 
yra pirmas žingsnis į nutautė
jimą. Siūlytina mintis: ne pri
sitaikyti prie gyvenamo kraš
to, bet tame krašte pritaikyti 
savo gabumus. Kun. Vaseris 
neatsimenu kokiame numery-lišratHmą, kaip nulupti svogū- 
je, savo redaguojamame laik- ną nė vienos ašaros neišliejus, 
rašty’je Australijoje pasako dar-Lupant-svogūną arba eebulę 
drąsiau: prisitaikymas’ lygus*reikia burną laikyti užčiauptą! 
nutautėjimui.

Ir jo tiesa: jeigu prisifaiko 
me prie kitų, atsisakome dalies -lupant ir uždarą bumą laikant 
savęs.

Atleiskite už nuklydimą. Tas 
nuklydimas sąmoningas. Jis

KIEKVIENĄ PABĖGĖLĮ
Mr. K. Baarslag, buvęs sen. 

Joseph McCarthy vadovauto 
Senato investigacijų komiteto 
tyrinėjimų direktorius straips
nyje “Coast Guard Shame”

iš noro Lietuvių Bendruome
nei padėti.

Kritika yra, buvo ir bus tas 
veiksnys, kuris padeda. Ko- 
uiunistiniuose kraštuose, visi 
žinome, kritikos žodis parti
jos nepraleidžiamas, arba la
bai retai. Tik tada, kada jis 
partijai nėra pavojingas. Kai 
kada pasitaiko, kad partietis 
pakritikuoja partijos vieną ar 
kitą darbą, bet, kada į tą kri
tiką žvilgtelėsime, pamatysi
me, kad tai būta vėl naujos re
žisūros. Aš kritikuoju tai, kas 
man yra leista__ .

Lietuvių Bendruomenės ma
žesnieji darbuotojai daug vil
čių deda į naująjį JAV LB pre
zidiumą, kuriame matyti jau
nesni žmonės, taip pat ir į nau 

ijąją Centro Valdybą. Tikisi, 
kad vadovybė nusistatyts tikrą 
lietuvišką kelią, paneigdama 
okupantines įtakas ir keldama 
plačią lietuvišką srovę. Lietu
vių kalba, papročiai, tautinė 
kultūra, tikra, be jokių prie
maišų, — bus jos kelias. Nes 
kas gi gali tą kelią parodyti, 
jeigu ne LB vadovybė? Tada 
ir LB autoritetas, dėl kurio 
daug šnekama, bet ne per daug 
daroma, kils kaip ant mielių. 
Jeigu kada ir trūko tos didžio
sios lietuviškos srovės LB va
dovybėms, tikėkime, kad ne
truks.

Jokia tauta, nepuoselėjanti 
savo tikrų tautinių vertybių, 
neišliks. Ypač svetimuose kraš 
tuose, kada iš visur peršamos 
svetimos įtakos. Tad nežinau

vartojo, turėtų būti atpažintas 
-ir pašalintas.

Kaip nurengti “eebulę”
Miehigano" valstybinis uni

versitetas paskelbė dideli savo

reikia burną laikyti užčiauptą 1
Minėto universiteto moksli

ninkai tvirtina, kad svogūną

panto planams pasipriešinti, tai jiems paruošė autopsijas savo kritika eina prieš Ameri- [liečia ir “Rūtelę’* ir kitas mūsų 
ir gydytojų komunikatus. Okupantas mano7 kad panašio
mis priemonėmis jis galės greičiau surusinti okupuotą Lie- nių zjngsmų kritikai eina prieš 
tuvą. Panašius metodus jis vartoja ir kitoms pavergtoms 
tautoms.

ką, nei Bendruomenės bloges-

Lietuvių Bendruomenę. Kaip 
amerikoniška spauda pakriti
kuoja vyriausybės darbus tik

negeroves. Visos tos įtakos bū
tina atmesti. Ypač, jei jos su
rištos su okupanto primestais 
įtaigojimais. O tie Įtaigojimai 
lengvai gali- būti .primesti, pa
čių “lietuvių”, parsidavusiųDr. Jono Kazlausko mirtis okupantui dažnai bus pri- gero norėdama, taip ir LB kai 

menama. kurių darbų kritika išplaukia maskviškiam okupantui.

šeimų, čia yra mokytojavę mokytojai Rudeikis ir Val
teris Kukaitis (Kukat), gimęs 1883 m. birželio 18 d. 
?rie mokyklos buvo 7 margų žemės ūkis ir sodas.

4. Metežerynų keturių kompelk-tų mokykloje 
mokėsi 200 vaikų iš pačio Metežerynų bažnytkaimio," 
Metežerynėlių,. šilelviečių, Naikių, Sergėnų ir šne
kių apylinkių.

Metežerynų bažnytkaimis yra dviejų kilometrų il
gio kaimas, nutysęs abipus plento, einančio iš Tilžės į 
Gastas ir toliau į Nemunyną, šį plentą bažnytkaimyje 
kerta iš Skaisgirių į Kaukėnus einąs plentas. Apylinkės 
čia pelkėtos, arti dideli miškų masyvai, trobesiai me
diniai. stogai dengti šiaudais arba malksnomis; Baž- 
nytėtlė medinė, su mažu bokštu. 1939 metais bažnyt- 
>kaiiny gyveno apie 900 gyventojų, jų tarpe daug lie
tuvninkų: Bliekai, Bajorai, Baučiai, Dandariai, Bar
kauskai, Dangelaičrai,. Danbergai, Dodžiuvaičiai, Gi
gai, Gudaičiai, Griečiai Geruliai (Geruli), Grikšai, 
Juozuvaičrai (Josuweit), Jaškiai, Jankstaičiai (Janks- 
tat>, Kakšiai (Kakschies), Klapšuvaičiai (Klapschu- 
weit), Kugeliai (Kughel), Kurauskai, Padieniai (Po-, 
dien), Plonus, Palubinskai, Piekoraičiai, Stankevi
čiai, Vilkai (Wilk)< Visbarai, Zaraičiai, Kerveliai 
(Kerwel), Kriukaičiai, Nukilai. Joniškaičiai (Jonisch- 
keit), Sprangiai, Barsūnai (Barsuhn), Šukiai (Schu- 
kies), Urbšaičiai. Damašiai, Vanagai (Wannag), Jak- 
štaiėiai, Kunka rčiai, Kuršaičiai, Butkus (Buttkus), 
Kadaičiai, Urbonai. Lebedžiai, Kūjelis.

šileiviečiuose ir Naikiuose gyveno Baučiai, Gcru- 
krai, Jakštaičiai, RadcckiaŲ Raudžras’ir Taudienių 
(Taudien) šeimos.

šnekiuose randami Abrozaiėiai, Jonužiai (Jonu- 
schies). Petrikai. Simaičiai, Šančiai (Schanties), Trei- 
niai ir Viluvaičrai.

Metežerynų mokykloje yra mokytojavę mokytojai 
Erdmonas Bajoras, gimęs 1890 m. balandžio 15 d. Jo

žmona buvo vargonininkė Metežerynų bažnyčioje. Il
gus melus Metežerynų mokytoju yra buvęs pedagogas 
Sprangys, gimęs 1864 m. lapkričio 27 d. Prisimenan
tieji jį pasakoja, kad tais laikais jį du kartu kas dieną 
buvo galima matyti einant kaimo gatve ir vienoje ran
koje laikant virvę, su kuria išvesdavo savo karvikę į 
ganyklą ir atgal vakare parsivesdavo. Kita ranka taip 
gi buvo užimta virvės, skirtos jo avytei, vedamai į ga
nyklą, ar iš jos. Be to iš burnos jis niekad nepaleis
davo trumpos lenktos pypkės. Susenęs, jis 1927 metais 
iš mokytojo pareigų pasitraukė į pensiją, gi jo vietą 
užėmė prie jo jau prieš tai antruoju mokytoju dirbęs 
Erdmonas Bajoras, kuris mokyklai vadovavo iki 1936 
metų. Mokytojas Leonas šlokaitis į Metežerynus buvo 
atkeltas 1928 metais ir 1936 metais iš Bajoro perėmė 
mokyklos vadovavimą. Kiti Metežerynųmokyklos mo
kytojai buvo Otonas Intaitis, gimęs 1884 m. gegužės 4 
d. Skaisgiriuose ir jo žmona Elena Intaitienė. Moky
tojas Intaitis 25 metus išmokytojavo savo tėviškėje 
Skaisgiriuose, bet 1933 metais naciai dėl politinių mo
tyvų jį iš ten iškėlė į Metežerynus, taigi pažemino tar
nybiniame range.

Mokytojo Leono Šlokaičio surinktomis žiniomis|>' 
mokykla Meležerynuose buvo įsteigta- kada tai po 1737 
metų. Anksčiau Metežerynų mokykla yra buvusi me
diniame pastale, turinčiame du klasių kambarius ir 
mokytojui butą. Dideli mūriniai mokyklos rūmai bu
vo pradėti statyti 1930 metais ir užbaigti 1933 metais. 
Tais metais per Sekminių šventes buvo naujųjų mo
kyklos rūmų atidarymo iškilmės. Senajame medinia
me mokyklos pastate įsikūrė Metežerynų priešmokyk
linio amžiaus vaikų darželis, šis namas buvo gaisro 
sunaikintas 1941 metais. Naujieji mokyklos rūmai iš
liko sveiki ir po karo, ir dabar juose yra rusų mokykla.

Metežerynų mokyklai priklausė ir 11 margų žemės 
ūkis. Prie senojo mokyklos pastato buvo smėlėta žaidi-
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'nebebėga ašaros. Atradimas 
jau moksliškai ištirtas, nors ir 
nenustatyta dėl ko taip pasida
ro.

Svogūnų Tupimo metodą, ku
rį pavadino šūkiu — užčiaupta 
tena, sausos akys — Michi
gano universiteto mokslininkai 
atradę betyrinėdami dvi savo 
išvestas ir pagerintas svogūnų 
rūšis.

mų aikštė, aptverta tvora. Bajorui perėmus mokyklos 
vadovybę, mokyklos ūkis būdavo išnuomojamas, 
mokytojai patys žemės nebedirbo.

5. Bitiniškiiį (Biltenhnischken) dviklasę mokyk
lą lankė 82 vaikai iš Bitiniškių, Akmenėlių kaimų ir 
apylinkių. Ji radosi apie tris su puse kilometrų į pietus 
nuo Metežerynų bažnytkaimio, ant Mtežerynų — Skais
girių plento. Mokykla naudojosi 17 ir pusės margų dy
džio ūkiu, namas buvo senas, medinis. Prie mokyklos 
namo buvusius ūkio pastatus šio šimtmečio pradžioje 
kilęs gaisras sunaikino. Naujai pastatyti tvartai buvo 

-iš- raudonų plytų. Prie mokyklos sodybos buvo gana 
derlingas vaismedžių sodas, ūkio žemė buvo dalinai 
durpinga, dalinai smėlėta. Apie 1930 metus prie seno 
medinio pastato buvo pastatytas mūrinis priestatas, 
buvo taip pat įvestas ir vandentiekis. Pastatas buvo ap
šildomas centralinio šildymo sistemos.

Šioje mokykloje mokėsi Sakauckų, Mertinių, Gu- 
gaičių, Valaičių, Kadaraičių, Grąžtarčių, Balcerių, 
Leknerių, Macaičių, Gerčių, Venskaičių, Jakubaiėių, 
Kirvelių, Lorencaičių, Kalvaičių, Salauskų ir kitų 
apylinkes ūkininkų vaikai. Mokyklos vedėju iki 1931 
metų buvo Eugenijus Puodžiuvaitis (Podszuweif>. Ta
da jis buvo perkeltas į Metežerynus, o vėliau į Skais- 
girius. Vėliau mokyklai vadovavo mokytojas Fridri
kas Brazauskas.

(Bus daugiau}

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ



DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PBHAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso teief^ PRacpoct S-3229 

Read. leleU WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto.

KUN. BL VALADKA
ORT

Apari
ROTEZISTAS

Bap- 
k. Į erai 

t

too garbuiąos ir didžios organi
zacijos — Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildins). TeL LU 54446
Priima ligonius pagal suritarimą. 

Jei neatsiliepia, sKamhinti 3744012

Telef*: PRospect M717

DR. S. B1EŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 14; vak. 74 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treciad. ir sekmai!, ofisas uždarytas. 
_ Rez.; 3241 WEST 66th PLACE 

Phone: REpublic 7-7868

VaL: 9-4 ir •8. SesUMHeniais 9—1- 
2850 West 53rd Stv III. 606)9

Telef u P Respect 6-5084

IR PRAMOGINĖS MUZIKOS

Apdraustas perkraustymai 
H Įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: F Rentier 6-1882

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
aneraa., penatadienį nuo 1—5, treč. 

ir šestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometasias.

DR. EDMUND E. CiARA
X/v7 W. 01ST OllCEcr

Tel.; GR 6-24U0
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
x—i, i—d, anu'ao., penkt. lu—4, ir 

sestad. 10—2 vaL

Rez. GI 84873

DR. W. M. EISiN - EISiNAS 
aKUŠčRUA IR MOTERŲ LiOOS 

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

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

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAlbrook; 54063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

< DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGĄ S 
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad., ketvirtai 5—8,

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA . 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų.

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

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Tel.: HEmiock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR IŠ LIETUVOS

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
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 Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)

Pigūs automobilių draudimai.

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

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

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

uždaryta.
Rex tel.: WA 5-3099

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

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

A PD RAUDŲ

YOUR. Į ntepefite*

l -o- ****
AGBNT

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios ršsimokė- 

jimo sąlygos.
J. B A C E V I t 1 U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8 • 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 64 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambini i telef. HE 4-2123. | 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195 j

The iron Curtain
Isn't souneproot

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

She can’t come to you for the 
truth, but you on reach her. 
Radio Free Europe doe* get the 
truth through.
M to Earopt 
MX 19*4. ML Varwc M.

lietuvių buvo priskaitoma apie 
50,000. Jie daugumoje pasiekę 
Ameriką glaudėsi prie lenkų. 
Bet būta ir tokių, kurie jautė
si esą lietuviais ir rūpinosi tą 
lietuvybės dvasią gaivinti ne tik 
patys savyje, bet ir kituose sa
vo tautiečiuose, jungiant juos į 
draugijas, ypač tveriant visų 
lietuvių Susivienijimą Ameriko
je.

Siekiai to Susivienijimo nebu
vo tuščių žodžių pabėrimas, bet 
buvo tautiniai atgimstančio lie
tuvio širdies balsas, kuris šau
kė savus brolius vienybėn. Suė
jus ton vienybėn, jie manė visą 
tautą aukščiau kultūroje pakel
ti, kad ji vėliau galėtų sau iš
kovoti lygias teises kitų tautų 
tarpe.

Bet Amerikos gyvenimas tų 
laikų ateiviams buvo materialiai 
gana vargingas. Alkanam žmo
gui, rašo Susivienijimo Liet. 
Amerikos Istorija, nors ir su
siriesdamas girtom mokslo nau
dingumą, išminties galingumą 
ar gamtos grožybes, jis vis ti
kės, kad tie daiktai tai niekis 
prieš duonos plutą, o širdyje vie
tos jiems neras, šie žodžiai bu
vo pasakyti kun. J. Žilinsko de
vintame Susivienijimo Seime. Jie 
prigijo giliai žmonių širdyse, nes 
jie atsakė į tiesioginius jų kas
dienio gyvenimo reikalavimus. 
Nuo čia buvo pradėta ieškoti bū
dų, kaip pagelbėti savo draugi
jos nariui materialiai, žmonės 
tik prie tokių draugysčių rašo
si ir prie jų laikosi, kurios pir
miausia duoda naudą savo na
riams. Tokios draugystės ne tik 
savo nariams naudingos, bet jos 
tampa talkininkėms ir jų nariai 
talkininkais tautiškiems reika
lams, tuo patarnaudami savo Tė
vynei.

Čia buvo sujungtos dvi jėgos, 
kurios pradėjo Susivienijimą ug
dyti. Tautiškumas ir savitarpi
nė pagalba.

Bet šiandien Amerikoje kiek
vieno asmenis stovis yra daug 
geresnis negu prieš 80 metų. Už
darbiai visai kitokie. Apie su
siradimą darbo didelių problemų 
nesusidaro. Gyvenimas yra suor
ganizuotas žmogaus naudai ir jo 
patogumams, žodžiu, duonos 
pluta nesudaro jam tokio rū
pesčio, kokį turėjo pergyventi 
senos kartos prieš dešimtis me
tų atvykę lietuviai. Tad koks 
rūpestis šalia mūsų gerbūviu 
perpildyto gyvenimo? Tas pats 
rūpestis koks ir buvo tada, kai 
Susivienijimas buvo tik organi
zuojamas. Tai mūsų tėvų že
mės laisvė. Tada ji buvo Rusi
jos carų engiama, o šiandien tų 
pačių rusų, tik kitokiu vardu pa
sivadinusių — komunistų.

Senoji ateivių karta dirbo su 
tokiu pasišventimu, meile, auko
mis ir darbu, kad daugelis jų pa
sidžiaugė darbo vaisiais dar gy
vais būdami, kada sulaukė lais
vo Lietuvos ir laisvo jos žmonių 
gyvenimo. Nuo to bendro dar
bo niekas jų negalėjo sulaikyti, 
nes jie tautiniai atgimę, atbudę 
spietėsi į lietuviškas draugijas, 
daugiausia j Susivienijimą, ku
rio pastogėje jautėsi taip kaip 
savam kokiam parlamente, kur 
buvo svarstomi lietuvio ir Lie
tuvos reikalai.

Buvo laikas kada SLA turėjo 
3-56 kuopas, narių SLA buvo pa
siekęs virš 20,0000. Tai buvo 
SLA gerbūvis.

Bet laikas atneša permainas, 
žmogaus gyvenime, iš jauno 
padaro seną. Draugijos gyve
nimas turėtų tą laiko veikimai 
nugalėti, nes nauji nariai, įsira
šydami draugijon, ją atjaunina. 
Bet pasirodo, kad SLA yra laiko 
aplinkybių auka kaip ir žmogus. 
Laikas atnešė Amerikos gyve
nime tokias atmainas, kad ne tik 
mes lietuviai tą jaučiame, bet 
jaučia visų tautų fraternalės or
ganizacijos; o kas svarbiausia, 
kad visas kraštas, visa Ameri
kos tauta .pergyvena gana jau-

triai jaunos gentkartės palaidu 
gyvenimą.

Bet tokios šių dienų gyvenimo 
aplinkybės m|s negali sulaikyti 
nuo darbo ir pasišventimo savo 
tautai, Lietuvai, kuri yra sveti-

ROCKFORD,
Auka šeštadieninei

■ fl11

Mūsų žymūs kultūrininkai ir 
Lietuvių klubo nariai, Veronika 
ir Jonas Kizniai, užuot siuntinė
ju sveikinimus Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga, paaukojo 20 
dolerių Rockfordo lituanistinei 
mokyklai. Tai gražus pavyzdys 
tėvams, kurių vaikai lanko tą 
mokyklą. Kartu tai ir primini
mas tiems tėvams, kurių vai
kai jau paliovė tą mokyklą lan
kę ir šeštadieniais bėginėja gat-

Lietuvių taita reikalinga ypa
tingos užuojautos. Mokslas ty
rinėja lietuvių tautos praeitį ir 
ieško istorinės gilumos, kokia 
yra prieinamą ir pasiekiama. Ir 
kiek mes Šiandien žinome bei pa
jėgiame ištirti, lietuvių likimas 
visais amžiais buvo ir šiandien 
tebėra išimtinai vargingas, ne
apsakomai skaudus ir nežmoniš- 
cu žiaurumu tautos jėgas naiki- 
nantis. Dešimtys metų sekė vie
nas paskui kitą, susiklostė šim
tai metų, ir vis tokių pačių 
skausmingų metų, o lietuvių 
tauta tik trumpais laikotarpiais 
atgaudavo riltį ir džiaugsmą 
aisvai atsikvėpti. Lietuvių iš

tisos giminės Istorijos eigoje ne
galėjo augti jr kilti, bet nepa
keliamų skriaudų akivaizdoje 
nyko, o kai turios šakos visai 
buvo išnaikintos ir dingo tam
sioje istorijos! gilumoje.

Jeigu mes ųetikėtume, kad tie 
skausmingi |iūsų tautai me
tai pavirs kada džiaugsmo me
tais, mūsų sielojimąsis tuoj pat 
turėtu sustoti. Bet kiekvieno 
doro Lietuvos sūnaus šardyje 
ta viltis yra ryva, ji niekad ne
miršta ir ji nemirs tol, iki mū
sų tėvų žemė Lietuva ir jos žmo
nės vėl susilauks laisvo ir nepri
klausomo nuo svetimųjų gyve
nimo. Kad tie troškimai grei
čiau įvyktų, 'tai lietuvių tauta 
nuo savo sūnų ir dukterų laukia 
pagalbos ir talkos.

Ta pagalba ir talka tada yra 
daugiau efektinga, kada ne pa
vieniai kur nors pakampėse ap- 
raudojame savo tautos likimą, j ateiviais yra tas, kad jie ir pa-

kad tėvai jais nesirūpina ir ne
bando juos lietuviškoje dvasio
je auklėti.

Lietuvių klubas patalpas mo
kyklai duoda nemokamai. Moky
tojai aukoja savo brangų laiką 
taip pat nemokamai. Vadinasi, 
tėvams šeštadieninės mokyklos 
išlaikymas nieko nekainuoja. Ir 
jeigu tėvai tokia proga nepasi
naudoja, tai kas nors netvarko
je. Tiesa, kai kurie tėvai teisi
nasi, kad vaikai nenori lietuviš
kai mokytis.

Bet argi taip yra? Kai tėvai 
visiškai nesistengia savo vai
kus lietuvių dvasios auklėti, tai 
ir gaunasi tokie liūdni rezulta
tai. O taip neturėtų būti. Seno
sios kartos motinėlės išmokė sa
vo vaikus lietuviškai kalbėti. 
Tie vaikai jau užaugo ir nuo lie
tuvių nenutolo. Pavyzdžiui, im
kime Lietuvių klubą. Jo vado
vybę perėmė čia gimę ir užau
gę lietuviai, kurie gražiai kal
ba lietuviškai. Klubo pirminin
ko pareigas eina jaunas advoka
tas Leonardas Remenčius, kuris 
gimė ir užaugo Amerikoje. Jis 
gražiai lietuviškai kalba.

Blogumas su kai kuriais mūsų

bet susiorganizavę Į didesnius 
sambūrius bandome išlaikyti lie
tuvybę ir su ja mes stovime sa
vo tautos reikalų sargyboje.

Čia aš turiu-omenyje SLA kaip 
didžiausią lietuvių organizaciją, 
ne tik Amerikoje, bet ir visame 
pasaulyje.. J.oš^tųrtas ypatingu 
rūpestingumu išaugo beveik iki 
keturių milijoni dbl. Jis dar tu
ri šimtus kuopų, kurios it nak
tyje šviečiantis žiburėliai pri
mena lietuviui jo veiklą, jo dar
bą, jo rūpestį savo tėvynės rei-

Suprasdami savo įnašus kaip 
sąmoningi lietuviai mūsų sun
kioj ir vargingoj kovoje dėl Lie
tuvos laisvės, raiykimės visi na
riais į SLA, gaivinkime tas kuo
pas savo talka ir darbu, kad jos 
ne žiburėliu šviestų, bet didele 
saule nušviesdamos kelią prie

LS GtLIHYČIA
MS PROGOMS
63rd STREET

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausioe gėlės ir vainikai, antka- 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. —• 586*1229

SEVERITY

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Kilt/ 253^ 71st Street

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1
T ilidotlli Iii DirekinrW 

MAŽEIKOMS

EUDEIKI
tys lyg skuba nutautėti: šiek 
tiek pramokę anglų kalbos, jie 
jau su savo vaikais vien tik an
gliškai bando kalbėti. Prie ko 
tai veda, kiekvienam turi būti 
aišku. Tenka tad pasidžiaugti, 
kad atsiranda tokių kilnių pa
triotų kaip Kizniai, kurię, teik
dami paramą šeštadieninei mo
kyklai, tuo prisideda prie puose
lėjimo lietuvybės priaugančioje 
kartoje. žvalgas

AUGIMAS Iš... PROTO
Turėjo galvą — gerą, 
Turėjo vietą — šiltą. 
Dabar — kas dieną geria 
Ir ilsisi — po tiltu.

— Egoistas yra geras žmo
gus ta prasme, kad jis nekalba 
apie kitus, o tik apie save.

Etservillėį, Virginijoj, prie metalo liejyklos kokso krosnip dirba iie 
darbininkai. Jie pakenčia didelį karštį ir dulkes. Vis sunkiau yra 

surasti darbininky aptarnauti krosnis.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJUSIO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: fArds 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, Illinois
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■ ALT Informacija
— I)r. Kazys Bobelis, Alio 

pirmininkas, palaiko nuolati
nius ryšius su JAV vvriausvbės 
įstaigomis Washingtone i lais
vę mėginusio pabėgti lietuvio 
Jūreivio Simo Kudirkos bylos 
Reikalu, šiuo metu svarbiausia 
’yra palaikyti reikalingą gyvu, 
įodėl telegramos ir laiškai auk 
Šitiems JAV valdžios pareigū
nams labai pageidaujami ir rei 
gcalingi. Alto valdyba ragina 
laiškus rašyti ir telegramas 
siusti.
*
i — Dr. Vladas Šimaitis Ame
rikos Lietuviu. Taryboje atsto
vauja Lietuvių Romos Katali
kų susivienijimą. Susivieniji
mą Lietuvių Amerikoje Alto 
valdyboje atstovauja Pitsbur- 
ge gyvenantis Povilas Dargis. 
Jis yra valdybos vicepirminin
ku.

< — Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba Į Turkiją pateku
sių Bražinskų ir mėginusio Į 
laisvę patekti Simo Kudirkos 
reikalam skiria daug darbo ir 
laiko. Kiekvienu atveju Alto 
valdyba informuoja Senato ir 
-Kongreso narius bei komisiją, 
tyrinėjančią Simo Kudirkos 
jnėginiino išsilaisvinti klausi
mą.

ž"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS

Ž DRAUGAS IR BIČIULIS

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

UŽ LAISVA LIETUVĄ v-
kurioje autorius nagrinėja gyvus mūsų išeivijos ir pavergtos 1

Lietuvos klausimus, 408 puslapiai, kaina §5.00.
Knygą gausite pasiuntę pinigus šiuo adresu:

Kun. M. VALATKA j

1743 N. Sumer Ave., Scranton, Pa. 18508

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

SVEIKINAME MŪSŲ SKAITLINGUS KLIJENTUS, 
KURIE SIUNČIA PER MŪSŲ FIRMA 

AUTOMOBILIUS, ŠALDYTUVUS 
IR KITAS ĮVAIRIAS DOVANAS, SU 

NAUJAISIAIS METAIS 
ir linkime jiems sveikatos, laimės ir sėkmės.

PODAROGIFTS, IncJ
220 PARK AVE. SOUTH NEW YORK, N. Y. 10003 

TEL. 212 - 228-9547
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Mini sijonukai kenkia 
produkcijos našumui

Firmos Serge Birn Co, vice
prezidentas Robert Nolan, New 
Yorke, apskaičiavo, kad jaunų 
moterų įstaigų ir ofisų tarnau
tojų trumpi sijonukai labai ken
kia produktingumui, sumažinda
mi darbo našumą visais 15 nuo
šimčių.

“Vyriškas ofiso tarnautojas 
švaisto kiekvieną dieną po va
landą darbymečio laiko vaikščio
damas į šaldytuvą vandens ar
ba j bylų spintą ir žiūrėdamas j 
moters torso apatinę dali”, pa
sakė viceprezidentas, padaręs 
savo analizę, kai baigė stebėti 
1,500 vyriškų tarnautojų ketu
riose draudimo kompanijose ir 
viename banke.

Nolan apskaičiavo, kad “nor
malus sveikas amerikietis vy
ras turi kas valandą mažiausiai 
po 10 tokių skersakiavimų, ku
rie trunka vidutiniškai po 49.14 
sekundes ir sumažina jo darbin
gumą apie 15 nuošimčių”.

Komsomolas ir marijuana
Maskvos savaitraštis “Kroko- 

dil” aprašo, kaip Tolia Meščeri- 
kovas, visais atžvilgiais norma
lus komsomolas iš Taškento pra
dėjo rūkyti marijuaną. Tai pir
mas kartas, kad sovietų spauda 
prasitarė, jog ii' ten yra narkoti
kų problema.

Tolia, jaunas, aukštas, atletiš

Kalėdy proga viso pasaulio pašto įstaigos buvo apve'stos laiškais ir 
siuntiniais. Čia matomas Nūrnbergo pašto skyrius Vokietijoje.

kas jaunuolis buvęs kilniausių 
norų pilnas: norėjęs laipioti po 
Ak Tau kalnus, buriuoti jachto
mis Askem upėje, parašiutu nar
dyti iš aukštybių saulėto Uzbe
kistano parašiutistų klube, ir ką 
ne dar.

Deja, pasirodę, kad krautuvė
se nėra ruksakų (kuprinių), nei 
miegamųjų maišų, kad buriavi
mo klubai neturi jachtų nei val
čių, o parašiutistų klubas netu
ri parašiutų.

Nusiminęs Tolia užsukęs Į Ki
ro vo bilijardu lošimo kambarį, 
kur sutikęs kažkokį paslaptin
gą charakterį, vadinamą Kum- 
panagiu Apolonu ir šis jį išmo
kęs, kaip suvynioti marijuanos 
“bankrotkę” ir kaip rūkyti, ši 
pikžolė dabar Toliai atstojusi vis
ką: ir kalnus, ir dausas ir van
dens bangas.

Sovietų marijuaną auginą gru
zinų ir uzbekų kolchozininkai, 
kurie patyrę, kad ši žolė yra 
pelningesnė negu sklypeliuose 
auginamos daržovės.

Profesorius pranašauja 
daugiau infliacijos

Nobelio laureatas iš ekonomi
jos, Massachusetts technologi
jos instituto profesorius Paul Sa
muelson, buvęs prezidentų Ken
nedy ir Johnsono administraci
jų patarėjas, pagyręs Nixono ad

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ BNAUJIENAS”

ministraciją dėl atsargiai švel
nios ekspansinės politikos pasta
raisiais mėnesiais, perspėjo ta
čiau prieš sekantį infliacijos 
“randą”. To išvengti jis patarė 
prezidentui Nixonui rodyti dau
giau asmeniško ryžto prieš in
dustriją, kuri savo elgesiais pa
žeidžia visuomenės interesus. 
Tokius asmenis (industrialistus) 
prezidentas turįs perduoti viešu
mai, kad reporteriai galėtų iš
kelti aikštėn, ką tokia industrija 
daro. Tik tokics kalbos esą jie 
labiausiai bijo.

Kalbos, kad prezidentas 1972 
metais atstatysiąs darbus kad 
nebeliks nedarbo, reiškią, kad 
būtų sukelta tiek daug gero, jog 
naujas infliacijos “randas” bū
tų neišvengiamas. Prof. Samuel
son spėja, kad dar per keletą 
ateinančių metų infliacija reik
šis vidutiniškai po 4 nuošimčius 
metuose.

IŠ CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ

o

PROTESTO VERTe
Anne Blifsein, žydri organi

zacijų bendruomenės tarybos 
vicepirmininkė, antrašte “Va
lue of protest” Chicago Tribu
ne, gruodžio 26 d. nr. rašo:

“Kaip žydų bendruomenės 
narė aš esu įtūžusi, kad J. A. V. 
pakraščių sargyba grąžino pa
bėgusį lietuvį jūrininką. Apie 
savo jausmą aš pranešiau pre
zidentui Nixonui. Chicagos 
lietuvių bendruomenė teisin
gai padarė savo protestą išreikš 
dama 'demonstracijomis iChi- 
cagos Civic Centre.

Mes žydai, mūsų skausmui, 
esame patyrę, kaip totalitari
niai režimai aiškina tylėjimą. 
Buvęs J. A. V. ambasadorius 
Rusijoje Charles Bohlen savo 
lapkričio kalboje pasakė: “Pro 
testas žydų reikalu gali tenai 
(Rusijoje) pagelbėti, kadangi 
Sovietų lyderiai neramiai jau
čiasi dėl nepasitenkinimo (dis
sent) žydų tarpe ir nežino, 
kaip elgtis tokioje situacijoje”.

Neseniai Londono Daily Tele
graph tilpęs vedamasis rašė: 
“Kad Kremlius atšaukė Bolsoj 
Teatro turą gastroles Ameri
koje, prisibijodamas žydų de
monstracijų prieš įvestą anti
semitizmą Rusijoje, tik paro
do, kad protestai šiuo reikalu 
turi pasisekimą.”

šią pamoką, kurią įsisavino 
žydų ir lietuvių bendruomenės, 
turi būti įsisavinta ir visos 
amerikiečii] bendruomenės. 
Tylėjimą sovietai skaito esant 
silpnumu.

Labiausiai užterštas oras
Argonne National Laborato

rija nustatė, Ikad Chicagos 
miesto centras ir Hyde Parkas 
yra labiausiai užterštos dalys 
visame mieste, nors bendrai 
Chicagos miesto taršos standar 
tas sieros dujomis 50 nuošim
čiais viršijąs nustatytas taršos

BUSINESS CHANCES 
BIXnto Progos

40 NEW - USED
HOT - COLD MACHINES 

Coin Open.
CALL

342 - 7739

normas. Miesto centre ir Hyde 
parke tarša esanti dukart di
desnė negu standartais leista.
Tačiau dar blogiau esą (Jary, 
Ind. miesto srityje. Chicagos 

(aplinkos kontrolė žadanti imtis 
(žygių, kad keturioms didžio
sioms plieno įmonėms būtų at
šauktos joms leistos išimtys.

Iš kur gaujos gauna ginklus
Praeitos savaitės pirmadie

nį ir antradienį padarius kra
tas Herman Unger namuose 
1609 Basher Ave. Chicagoje ir 
jo farmoje Wisconsine, buvo 
rasti dideli sandėliai visokiau
sių ginklų, amunicijos ir net 
pabūklų.

Per pirmą kratą jo sandėly
je Chicagoje rasti šimtai kul
kosvaidžių, karabinų, šautu-
vų, revolverių, pistoletų ir amu 
nicijos, per antrą kratą papil
domai rasta dar “daugiau nei 
30” kulkosvaidžių, 180 labai 
smarkių sprogmenų, rankinių 
granati] ir kulkosvaidžiams 

Į amunicijos, gi jo Wisconsino 
(farmoje dar rastos dvi 105 mi- 
Įlimetrų gaubicos ir viena prieš 
I tankinė patranka.

Ungerui keliama federalinė 
byla, kadangi jis, nors turėda
mas leidimą ginklus pardavi
nėti, tii stambiųjų ginklų ne
buvo užregistravęs.

Billy Graham “skylėje”
Garsus visoje Amerikoje 

“masinės produkcijos” evan
gelistas Billy Graham prasis
kolino Vokietijoje. Praeitą pa
vasarį per balandžio mėnesį 
Dortmunde, Vestfalijoje jis 
buvo surengęs šūkiu “Euro 70” 
masinio . masto evangelizacijos 
spektaklius, kurie ;per radijo 
ir televiziją buvo transliuoja
mi į daugumą Europos kraštų. 
Kaip dabar paskelbtos tais 
parengimais padarytos išlai
dos. įrodo, skolų liko lygiai 
365,000 markių.

Auga “milžinai”:
-Sveikatos, švietimo ir gero

vės (HEW) departamentas 
praneša, kad vaikai Jungtinė
se Valstybėse auga didesni ne
gu bet kur kitur pasaulyje. Nu
statyta, kad per praeitus 90 me
tu Amerikos vaikai tarp 6 ir 11 
metų yra 10 nuošimčių padidė
ję augumu ir nuo 15 iki 30 nuo
šimčių pasunkėję svoriu. Mo
tinų ir vaikų sveikatos globos 
įstaigos direktorius Dr. Arthur 
Kesser sako, kad tie duome
nys patvirtina nuomonę, kad 
pagerintos gyvenimo sąlygos ir 
pagerintas maistas padeda 
augantiems vaikams pasiekti 
genetikos ir kitų faktorių nu
statytas galimo išsivystymo 
normas.

Tautinės Kinijos langvaathta Chi 
Chang Azijos laidynės* Bangkok# nu
sipirko atminimui burinio laivo modelį.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL 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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marouette 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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

I. RUDIS Tel. CL 4-1050

.... ..  ■■ *

T B R R A
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
■ ■ ............... ii

HOMEINSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

St^e-Taym JĘge-^and Casualty Company

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

- -- -- »

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

!SIU N T I N I A I

Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairi v pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

K. E R INGIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ S 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 Marquette 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 po 5 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.

2 BUTŲ. 14 mehi modemus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

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

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

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. Šilima ga
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. S20.500.

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

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. SI8.900.

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS
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