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kvietė kongreso vadus ir tarėsi 
su jais apie likusiu įstatymų 
projektu paskubintą priėmimą

Prezidento Nixono vyriausybe 
savo viešuose pareiškimuose ofi
cialiai pritaria Brandto užimtai 
linijai ieškoti naujų santykių 
Europos rytuose, tačiau daug 
įtakingų amerikiečių privačiai 
išreiškia baimę, kad vokiečiai ne
imtų ieškoti su rusais naujų ke
lių, kaip istorijoje jau ne vieną 
kartą yra buvę. Bijoma, kad vo
kiečių nuolaidos rusams bus per 
didelės. Georg Ball pareiškė, kad 
Brandtas iš sovietų negavo jo
kių rimtesnių nuolaidų už savo 
nuolaidas.

♦ Egipto prezidentas įsakė 
sugrąžinti savininkams anksčiau 
konfiskuotus jų turtus.

+ Ispanijos diktatorius Fran 
co vakar posėdžiavo su savo ka 
bitetu.

tojų: Amerikos, Britanijos ir 
Olandijos žibalo bendrovės, ku
rios aprūpina žibalu Europos 
rinką.

Indijoj Brah
maputra upėje apsivertė laivas 
keltuvas, dingo apie 200 žmonių.

Egiptas spau
džia Britaniją, kad ji prisidėtų 
lėšomis prieš žibalo vamzdžių 
linijos projekto. Linija bus 
statoma iš Aleksandrijos iki Su- 
ezo įlankos Raudonoje jūroje. 
Vamzdžiai turėtų 42 colių skers
menį ir per metus ta linija pra
eitų 60 milijonų tonų žibalo.

Suezo kanalui vis dar esant 
užblokuotam, žibalo pristatymas 
vyksta aplink visą Afrikos že
myną, ilgiau užtrunka ir dau
giau kainuoja. Izraelis jau pa
statė nedidelę vamzdžių liniją iš 
Akabos įlankos į Ashkelno uos
tą Viduržemio jūroj, kur laivai 
pasiima vamzdžiais atpompuotą 
naftą. Ta linija yra nedidelės 
talpos ir per metus pasiunčia 
tik apie 20 milijonų tonų.

Egipto linija būtų 210 mylių 
ilgumo ir kainuotų apie 175 mi
lijonus dolerių. Egiptas siūlo 
Britanijai pasiimti visą darbą 
ir planavimą už 40 milijonų do-

MONTREALIS 
garsioji raitoji policija po trijų 
mėnesių pastangų pagaliau su
čiupo tris teroristus, kurie gy
veno pasislėpę viename ūkyje. 
Jie kaltinami darbo ministerio 
Pierre Laporte nužudymu.

♦ Izraelio premjerė Goldą 
Meir parlamente paaiškino, ko
kiomis sąlygomis Izraelis su
grįžta j derybas Jungtinėse Tau
tose. Izraelis nepasitrauks iš vi
sų užimtų žemių, — pareiškė 
Meir. Jis taip pat nepasitrauks 
iš jokių žemių, kol arabai nepri
pažins Izraelio valstybės teisių, 
šioms sąlygoms pritarianti ir 
Amerika.

BIRMINGHAM. — Alabamo- 
je ligoninėje mirė kongreso na
rys Mendel Rivers, Atstovų Rū
mų ginkluotų jėgų komiteto pir
mininkas. Gruodžio 11 jam li
goninėje buvo padaryta širdies 
operacija. Mendel Rivers buvo 
konservatyvių pažiūrų kongres- 
manas, rėmęs JAV karines pro
gramas ir kovojęs dėl jų su libe
raliais atstovais.

Washingtone prezidentas Ni- 
zonas pareiškė, kad Rivers šven
tai tikėjo, kad laisvojo pasaulio 
pagrindai yra atremti ant JAV 
karinės jėgos. Jo įsitikinimų 
neveikė jo priešų kritika. Jis 30 
metų tarnavo savo valstijai Pie
tų Karolinai ir Amerikai.

Atstovo Mendel Rivers vietą 
ginkluotų jėgų komitete užims 
Louisianos atstovas Edward 
Hebert, 69 metų amžiaus. Jis 
šio komiteto nariu yra jau 27 
metai ir yra panašių pažiūrų 
kaip .velionis Rivers.

CHARLOTTE AMALIE. — 
Virgin salose sudužo nusileisda
mas Boeing 727 lėktuvas, du žmo 
nės žuvo, 18 paguldyti ligoni
nėn, kiti 32 buvo lengvai sužeis
ti. Aviacijos ekspertai tvirtina, 
kad salos aerodromas yra per 
trumpas dideliems lėktuvams 
nusileisti.

WASHINGTONAS. — Sek
madienį Amerikos televizijoje 
rodytas filmas apie amerikiečių 
belaisvių gyvenimą Hanojuje 
buvo vienbalsiai pasmerktas 
kaip propagandinis. Belaisvių 
žmonos ir Baltųjų Rūmų spau
dos sekretorius kritikavo komu
nistų pastangas tokiais aiškiai 
padirbtais filmais paveikti pa
saulio opiniją. Belaisviai buvo 
parodyti sveiki, laimingi, gyve
na lyg kurorte.

FORT WAYNE. — Kubos vy
riausybė sugrąžino prieš kelis 
mėnesius amerikietį, kuris buvo Nixono vyriausybe.
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teisiamas, nes jis nesveiko pro-^aiarmu 
to. Jį teks gydyti.

WASHINGTONAS

Ispanijos baskai yra visiškai 
skirtinga nuo kitų tautos dalni 
tauta su savo skirtingomis tra
dicijomis, skirtinga kalba ir is
torija. Dalį baskų valdo ispa
nai, dalį — prancūzai. Respubli
kos dienomis baskai buvo gavę 
autonomiją, kurią atėmė Fran
co režimas.

Vatikanas kreipėsi į sovietų ir 
į ispanų vyriausybes, raginda
mas bausmes pakeisti. Ispanijos 
karinio teismo bausmės dar tu
ri būti patvirtintos Burgos kari
nės Apygardos vado gen. Garcia 
Rebull. Tada apie sprendimą bus 
painformuota ispanų vyriausybė 
ir čia gali įsikišti valstybės va
das Franco, kuris tarė galią 
bausmes sumažinti.

Tarp tų, kurie nepatenkinti 
Bonos skubėjimu esąs preziden
to patarėjas Henry Kissinger, 
gynybos sekretorius M. Laird 
ir departamento Vokietijos rei
kalų vedėjas Martin Hillenbrand. 
Su įtarimu į vokiečių-rusų san
tykius žiūri ir du buvę Ameri
kos komisarai Vokietijoje Lu
cius Clay ir John McCloy.

Bonos politikus labai nerami
na mintis, kad Amerika jais ne
pasitiki. Jie sako, kad Vokieti
ja yra griežtai Amerikos pusė
je, nors kartais Amerika ir rei
kalauja nti visiško Bonos politi
kos derinimo prie savo politinių 
ėjimų sovietų atžvilgiu. Ameri
kos pareigūnai biją, kad Vokieti
ja, per greit eidama, gali pra
rasti savo derybų pozicijas dėl 
Berlyno, dėl kariuomenės ma
žinimo Europoje ir kituose klau
simuose.

Simas Kudirka, sovietams atiduotas lietuvis pabėgėlis, "Sovietskaja Litva" laivo jūrininkas. Šią nuotrauką 
paskelbė kongreso pakomitetis. Ji buvo paimta ir padidinta iš jo sovietinio jūrininko paso. Šalia žmonos 
fotografija, kurią jis paliko su kitais daiktais "Vigilant" laive. Kitoje pusėje parašyta: "Tavo : žmonelė 

Genelė, sulaukusi 30 metų".

Iš mirties bausme nubaustųjų 
šešių, visi yra tarp 22 ir 29 me
tų amžiaus. Vienas kaltinama
sis nušovęs ispanų slaptos poli
cijos inspektorių Manzanas, 
kiti penki dalyvavę baskų eel’s 
susirinkime, kur buvo nutarta 
inspektorių nušauti.

Du kaltinamųjų mirties baus
mę gavo po du kartus:: už nu
žudymą ir už banditizmą. Du 
teisti kunigai gavo vienas 50 
metų kalėjimo, kitas —12 m. Li
kusieji gavo 62 metus, 70 m. 
12. 50 ir 30 metų kalėjimo. Dvi 
moterys, kaltinamųjų žmonos, 
viena gavo 50, kitą 15 metų, o 
trečia moteris buvo išteisinta.

Karinis ispanų teismas sako 
savo sprendime, jog baskų or
ganizacija ETA, kuriai priklau
sė nuteistieji, buvo separatistų, 
marksistų, teroristų organizaci
ja, kurios tikslas buvęs ardy
ti tvarką, kenkti Ispanijos gar
bei ir įstaigoms, versti smur
tu valdžią, atkirsti dalį valsty
bės teritorijos ir kelti revoliuci-

MADRIDAS. — Laisvąjį pasaulį sukrėtė ir supykino dviejų 
diktatūrų beveik vienu metu paskelbti griežti sprendimai prieš dėl 
savo laisvių kovojančius žmones. Kairioji diktatūra Maskvoje 
paskelbė mirties bausmes žydams, norėjusiems išbėgti iš “sovieti
nio rojaus”, o dešinioji Franco diktatūra Ispanijoje mirties baus
mes paskyrė savo tautinei mažumai — baskams, kovojantiems 
dėl tautinės laisvės ir bent autonomijos. Visame pasaulyje kilo 
protestų banga prieš žiaurius teismų sprendimus. Baskų nacio
nalistų atstovai paskelbė, kad bus keršijama karinio ispanų teismo 
nariams, kurie paskelbė tokias sunkias bausmes.

by Tin Latbuinua Newj ’
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♦ Amerikos spauda skelbia, 
kad britų princesė Margarita ir 
lordas Snowdonas žada skirtis. 
Karališki rūmai Londone tuos 
gandus paneigė.

♦ Automobilių gamyba šiais 
metais bus daug mažesnė už per
nai metų. Produkcija vos pra
lenkia žemiausius metus 
mus. Pernai buvo pagaminta 
8.2 milijonai naujų automobi
lių, o šiemet — 6.5 mil.

Saulėta, šilčiau.
Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:2

♦ Sovietų Sąjunga paskelbė, 
kad Rusijos respublikos apelia
cinis teismas klausys 11 nuteis
tų Leningrado žydų prašymo 
šiandien. Paprastai apeliaciniai 
teismai šaukiami šešios-aštuo- 
nios savaitės po pirmo teismo.

+ Prezidentas Nixonas vakar 
pasirašė svarbų darbo apsaugos 
įstatymą. Sužeidimai įmonėse 
Amerikoje siekia apie 2 mi
lijonus per metus, o darbuose 
žūvančių yra virš 12,000 per 
metus.

Buvęs prezidento Kennedžio ir prez. Johnsono patarėjas 
ir valstybės pasekretorius George Bali pareiškė bijąs, kad Bonos- 
Maskvos santykiai nenuvestų į “diplomatinius nuotykius”, kurie 

ami, Floridoj turėjo atplauktisusilpnintų vakarų sąjungininkus.
sovietų' vandenynų tirimų laivas' 
“Vernatsk”. Valstybės departa
mentas pranešė sovietams, kad 
tas laivo vizitas šiuo metu ne
pageidaujamas, nes Miami gy
vena daug žydų ir kubiečių. Bi
joma incidentų dėl Leningrade 
nuteistų žydų.

PHNOM PENHAS. — Kam- 
bodijos valdžia paskelbė griež
tą spaudos cenzūrą, kuri bus tai
koma visiems leidiniams, ypač 
šešiems Kambodijos dienraš
čiams.

ATĖNAI
dodami naujus metodus, iš jūros 
dugno iškėlė 1,500 įvairių ąso
čių ir indų, kurie su laivu nusken
do apie 1150 metus. Laivo lie
kanos buvo pastebėtos praėju
sią vasarą netoli Halonesos sa
los, Egėju jūroje.

Stiprėja jaunųjų 
komunistų sąjunga
NEW YORK AS. — Čia prasi

dėjo 5 dienas užtrukusias jau
nųjų socialistų kongresas. ši 
organizacija — Young Socialist 
Alliance — yra komunistinio 
jaunimo — trockistų sąjunga, 
leidžianti savo savaitinį laikraš
tį “The Militant”, kuris pasku
tiniu metu padidėjo iki 24 pusla
pių ir turi 25,000 skaitytojų.

šių komjaunuolių grupėn pri
imami nariai iki 29 metų am
žiaus. Sąjunga turinti 300 sky
rių su 5,000 narių. Sąjungoje su
sispietę juodųjų išlaisvinimo, 
moterų teisių ir protestų prieš 
Vietnamo karą veikėjai.

NYT pranešimu, šios sąjungos 
spaudos konferencijoje kalbėjęs 
ir Ed Jurėnas iš Čikagos, 23 me
tų kareivis, kuris pareiškęs, kad 
dauguma kareivių laiko prezi
dentą Nixoną didžiausiu šio šimt
mečio žmogžudžiui.

AMERIKOS POLITIKAI PRISIBIJO 
VOKIETIJOS NUOLAIDŲ SOVIETAMS

BONA. — Vakarų Vokietijos vyriausybėje jaučiamas nerimas 
dėl atsiradusios pasitikėjimo krizės tarp Vokietijos ir Amerikos. 
Manoma, kad sausio mėnesį pats kancleris Brandtas ar jo užsie
nio reikalų ministeris vyks į Washingtoną pasitarti su prezidento 

i. Washingtone pasigirdo rimtų balsų apie 
~ ........... ,|Branctto vyriausybės skubėjimą gerinti santykiuos u Maskva. ’Vie-

tuvm- Teismas dabar nuspren- ras pirmųjų savo nuomonę pareiškė buvęs valstybės sekretorius

Sovietų žydų 
peticijos valdžiai

MASKVA. — Sovietų žydai, 
kaip ir viso pasaulio žydai, siun
čia peticijas valdžiai, prašyda
mi pakeisti Leningrado teismo 
sprendimą, kuris du žydus nu
baudė mirties bausme, o kitus 
nuteisė kalėjimo bausmėmis. So
vietų “Tass” agentūra aiškina, 
kad sovietų teismas bausmes pri
taikė pasiremdamas 77 valsty
bių konferencijos Hagoje resul- 
tatais. ši konferencija nutarė 
griežtai kovoti su lėktuvų pira
tais ir juos bausti sunkiomis 
bausmėmis. .

Nors Leningrado žydų grupė 
lėktuvo nepagrobė, tačiau plana
vo jį pagrobti ir bėgti į Švediją. 
Sovietų įstatymuose planavimas 
padaryti nusikaltimą ar bandy
mas yra taip pat sunkiai bau
džiamas kaip ir pats nusikalti
mas.

Sovietų žydai sako peticijose 
Brežnevui, Podgornui ir Kosygi
nui, kad teismo nebūtų reikė
ję, jei valdžia išleistų žydus iš
važiuoti.

“Tass” agentūros aiškinimai 
skirti užsienio spaudai, nes so
vietų spaudoje apie žydų teiš

buvo tik kelios mažos žinu- 
Leningrado laikraščiuose.

Atidėjo šalpos 
įstatymo reformas 
WASHINGTONAS. _ Sena

tas skubėdamas pabaigti užsili
kusių įstatymų svarstymą prieš 
naujo kongreso pradžią, išjun
gė iš savo svarstomo socialinio 
draudimo įstatymo du priedus, 
kurie sugaišino daug laiko. Iš
imtas buvo šalpos reformų pro
jektas ir prekybos kvotų pro
jektas. Senatas bandys šią sa
vaitę baigti socialinio draudimo 
įstatymą, kuris padidintų pen
sijas 26 milijonams amerikiečių 
10 nuošimčių.

Senatas daugiausia užkliuvo 
už daug ginčų sukėlusio šalpos 
ir šeimų rėmimo plano, kuris nu
matė metinį šalpos minimumą, 
susidedantį iš 1,600 dol. ketu
rių asmenų šeimai. Atrodo, kad 
šiame kongrese šis pasiūlymas 
nebebus priimtas.

Terence Smith sako, kad iš to 
raporto iškyla vaizdas žmogaus, 
karštai nusistačiusio prieš ko
munizmą, žmogaus, kuris tvirtai 
tikėjo, kad jo pabėgimas ame
rikiečių bus mielai priimtas, nes 
jis patikėjo jiems savo gyvybę.

Raporte sakoma, kad Kudirka 
prašė duoti jam peilį, nes jis 
norėjo nusižudyti, sužinojęs, kad 
jis sugrąžinamas rusams. Pirmą 
kartą Kudirka pranešė Ameri
kos laivo karininkui apie savo 
norą pabėgti apie 11 vai. ryto. Jis 
stovėjo savo laive prie borto ir 
pasakė tylomis amerikiečiui, vis 
žiūrėdamas pro savo pečius at
gal ir rodydamas į rusus: “Ges
tapo, gestapo, aš eisiu su ju
mis” ir rodydamas į vandenį, 
pridėjo: “Nėra per šaltas”.

Paklaustas, ar jis sugrįš į 
“Sovietskaja Litva” laivą ra
miai, Kudirka atsakė kovosiąs 
su kiekvienu, kuris jį bandys nu
vesti nuo Amerikos laivo. So
vietų grupė, pakviesta pasiimti 
Kudirkos, atsinešė -virvę, ant
klodę ir į kamuolį suvyniotas ko
jines, kurias, kaipparodė vienas 
rusas, buvo numatyta panaudoti 
užkimšti Kudirkai burną. Kada 
šeši rusai gaudė Kudirką “Vigi
lant” laive, kiti rusų jūreiviai 
šaukė, klykė savo laive ir nu
rodinėjo, kur Kudirka slepiasi.

Iš paskelbto raporto matyti, 
kad amerikietis jūreivis John 
F. Hughes, matydamas, kaip ru
sai muša Kudirką, kelis karius 
nutraukė rusus nuo gulinčio Ku
dirkos, tačiau rusai pagaliau 
įvilko sugauta lietuvį į “Vigilant” 
helikopterių pašiūrę, kur jis bu
vo suvyniotas į anklodę ir apvy
niotas virvėmis. Kudirka buvo 
įmestas į Amerikos laivo valtį 
iš dviejų, trijų pėdų aukščio. Ne
žinia, ar jis dar turėjo sąmonę. 
Valtyje vienas sovietų jūrinin
kas visą kelią sėdėjo Kudirkai 
ant galvos. -

Priartėjus valčiai prie sovie
tų laivo, iš jo buvo nuleistas 
tinklas, į kurį Kudirka buvo 
įmestas ir pakeltas ant denio.

Tuo tarpu “Vigilant” laive 
amerikiečiai apžiūrėjo Kudirkos 
paliktus popierius, čia buvo vo
kiečių -poezijos ištraukų ir vie
nas vokiško žurnalo straipsnis, 
pavadintas: “Trys mėnesiai ir 
jūs galite kalbėti svetima kal
ba”. Tarp popierių buvo ir už
rašai apie Čekoslovakijoje susi
deginusį studentą Jan Palach, 
kuris nusižudė, protestuodamas 
prieš sovietų okupaciją savo 
krašte.

Jauni agitatoriai 
vilioja darbininkus
ČIKAGA. — Kolizėjuje vyks

tantis Students for Democratic 
Soviety suvažiavimas parodė 
dar kelis skilimus jaunų revo
liucionierių tarpe. Pernai pana
šiame suvažiavime nuo tos or
ganizacijos atskilo karinga Wea
therman sekcija, o šiemet vado
vybę aštriai kritikavo San Fran
cisco delegacija ir vienas Bos
tono atstovas, kuris iš salės net 
buvo išmestas ir primuštas.

Nepasitenkinimą reiškiančiai 
frakcijai vadovauja DarblnSn- 
kų-Studentų Santarvė, kurioje 
dominuojantieji veikėjai yra Ki
nijos komunizmo šalininkai, Mao 
Tse Tungo mokslo sekėjai. SDS 
vadovybė opozicijos atstovus 
pavadino agentais - provokato
riais, o išmestas iš salės Bosto
no jaunuolis buvo apkaltintas 
esąs policijos šnipas.

SDS veikloje vis. daugiau ban
do reikštis Progressive Labor 
grupė, kuri aiškina, kad be dar
bininkijos jaunuoliai jokios re
voliucijos nesukels, ši grupė 
lanko įmones ir fabrtikus agituo
dama darbininkus, kurių tarpe 
ilgaplaukiai jaunuoliai neturi 
didesnio pasisekimo, šiandien 
grupė organizuoja žygį prieš ne
darbą. Jos nariai dalina agita
cinius lapelius prie autobusų ir 
traukinių sustojimo vietų. Dar
bininkai šnairuoja j išlepintus 
jaunuolius, kurių Čikagoje pri- 
skaitoma visuose universitetuo
se tik apie 60.

šio suvažiavimo išlaidos vien 
už salę Kolizėjuje siekia 4,500 
dol. Manoma, kad jaunuoliai pi

nigus gauna iš komunistinių gru-

Ištraukos apie susideginusį čeką Jan Palachą
WASHINGTONAS. — Sekmadienio “New York Times” vėl 

turi ilgą straipsnį apie lietuvį Simą Kudirką, kurį Pakrančių Sar
gyba sugrąžino rusams iš laivo “Vigilant”. Straipsnis pavadin
tas “I will go with you”, but the answer was “No”. Jo autorius 
Terence Smith. Autorius paėmė medžiagą iš transporto departa
mento paskelbto apie tą įvykį raporto, kuris turi 77 puslapius. 
Pakrančių Sargybos kvotos komisija prirašė virš 1,000 puslapių 
įvairių liudininkų parodymų apie visą Kudirkos pabėgimo ir jo 
.išdavimo eigą. Raporte yra ir dar spaudoje neskelbtu smulkmenų.
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Dvasia stiprų žmogų neišveda jokios vilionės į šun
kelius. Gyvenimo tiesa

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

- JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Trečdalis narkotikus varto
jančių vaikų motinų (32% jų) 
ima stimuliantus. Arti pusės to
kių vaikij motinų (43% jų) ne
gyvena be barbitūratų. Matom, 
kad žmogaus jausmais nesubren
dimas Į tikrą asmenį žmogui yra 
pats žalingiausias dalykas. Jau
smais nesusitvarkiusios, nors ir 
protingos, kūnu sveikos — net 
gražios — katros net minkais 
pasipuošusios ir gerai uždirban
čios — profesionalus vyrus tu
rinčios motinos yra savo vai
kams narkomanijos mokytojos. 
Vaikas seka motina — taip ir 
plinta narkomanija visose vieto
se tėn, kur geri vaikai turi jaus
mais nesveikas — vaistus per- 
vartojančias motinas bei jų drau
ges.

Dabar su 17,000 studentų To
ronte atlikti tyrimai nurodo, kad 
motinos kasdieninis trankvilai- 
zerių vartojimas labai priartina 
galimybę, jog jos vaikas bus nar
komanas. Trankvilaizerių ne
vartojančių motinų vaikus paly
ginus su trankvilaizerius vaito
jančių motinų vaikais susekta, 
kad trankvilaizerius vartojančių 
motinu vaiku du kart didesnis 
skaičius ima marijuana, ir LSD, 

- tris kart didesnis jų skaičius 
uosto klijus ir panašius nuodus 
— solvents. Keturis kartus di- 
ddesnis skaičius tokių vaikų nau
doja opiatus, “speed”, stimulan- 
tus bėi kitus haliucinacijas su
keliančius vaistus. Narkomanių 
motinų penkis kart didesnis, 
skaičius vaikų vartoja barbi
tūratus, ir aštuonis kartus gau
sesnis tokių trankvilaizerius 
imančių motinų vaikų skaičius 
ima trankvilaizerius. '.x

Ar ir toliau, mes taip =savo 
sveikatą baigsime?...;.

Taigi, tu motin, naudodama 
bereikalingus vaistus, skatini sa
vo vaiką narkomaniją net aš
tuonis kartus stipriau, negu tų 
vaistų nevartojanti motina. O 
ji nevartoja todėl, kad susitvar
kius jausmais yra. Tad visi ir 
visos šiuose naujuose metuose

i

nusiteikime naujam gyvenimui
— pradėkime savas asmenybes
— savus jausmus žmoginti spe

cialistams talkinant. Jei jau
Dikenso šykštuolis Skrudžas su
sitvarkė su sava dvasios liga — 
šykštumu, tai mes daug lengves
nės formos dvasiniai suglebėliai 
stokime be vaistų ir be narkoti
zavimosi apseinančiais žmonė
mis šiuose Naujuose Metuose!

Negi ir toliau mes nesiryšime 
tapti gerais tėvais — pajėgian
čiais savu pavyzdžiu savus vai
kus geravalinti — jausmais svei
kus juos užauginti? Juk jau pri
ėjome liepto galą —negalime gat
vėn išeiti, jei norime sveiki į 
namus grįžti, kad koks narko
manas po šimtą dolerių Į dieną 
reikalingas savo narkomanijos 
negerovėms apraminti mums ne
imtų šonkaulius skaityti centų 
pas mus ieškodamas. Ir visi ty
lime kaip pjaunami avinai. O ge
ri žmonės nesnaudžia — tik gai
la, kad jų saujelė. Štai šio kraš
to mokytojams skirtas žurnalas 
“The Instructor” šio mėnesio ve
damajame šaukte šaukia visus 
eiti nuo dabartinio vien instruk
tavimo (instruction) prie auk
lėjimo (education), nes ką da
bar amerikiečiai vadina mokyk
lose “education” — yra ne auk
lėjimas, o tik nurodymai — in
struktavimas. O be auklėjimo 
negalima išauginti geravalio —■ gavalis net rankomis plodamas 
jausmais sveiko žmogaus. .Mat, į džiaugiasi, kad jis mato nekal- 
ir su geriausiais pažymiais mo- i tą kraują liejantis. Taip esti su 
kinys, jei jis jausmais nesubręs-Į jausmais nesveiku žmogum vi
ta i darbais artimą mylinti as- i sur ir visada. Mes miegodami, 
meni — jis lieka pabaisa Dievui > gėrį tūli griaudami, sveikatą nie- 
_ir žmogui. Tokie kur besirasda-: kindami — cigaretės rūkymą 
mi tik kankina artimą, per kito • pirmuose savo laikraščių pusla- 

: skriaudą savosna kišenėsna ža-jpiuose be jokio užmokesčio re- 
liukuš bekišdami.
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Du JAV armijos helikopteriai pakelia 20 tonę krovinį, jei jis pritaisytas taip, kaip paveiksle pa
rodoma. Tame svoryje yra ir 5,000 svaru plieninis svorio padalintojas.

goms priešinas. Dėl pragaištin
gos veiklos verda visas pragaras 
ant žemės.

Priešas dirba — o blogavalis 
tik pasakėlėm užsiima

Juk blogis jau baigia mus pa
glemžti, nes priešas dirba visas 
jėgas dėdamas pragaro Įgyven
dinimui: žiūrėkit, kaip jis daužo 
nekaltam žmogui galvą iki jo gy
vybė išsenka. O blogavalis tik 
žiūri i kito blogavalio elgesį nė 
nekrusteldamas blogo darbo su
laikymui. Kitas dar didesnis blo-

gusieji moko vaikus. Juk tūloj 
lietuvių apgyventoj vietovėj, tri
juose blokuose buvusios velnio 
tuzino gausumo smuklės susi
laukė dar dviejų savo sesių: vie
nos net užrištomis akimis — už
kaltais langais landynės. Ten 
renkasi jaunos moksleivės vaka
rais — tur būt jos ten nesimoko 
spelinimo... Taigi, penkioliką 
smuklių lietuviai savos gyven
vietės trijuose blokuose turi, ke
turiolika jų vien tik lietuviškas 
prakaitas išlaiko tame plote! Tai 
jau ir milijonieriams būtų per
daug — o lietuvis vis dar pake
lia net ir tokią naštą. O ar Ilgai 
— kaip jūs manot?

ti tikros — net netolimos mūsų 
visų negarbingos pražūties. Juk 
turime pasimokyti iš nebrandžių 
karalienių likimo, jų galvoms 
po giljotina nulekiant. Juk turi
me darbais imti artimui tarnau
ti, norint šviesesnių dienų su
silaukti mūsų spaudai, muzikai, 
mokslui, religijai ir visiems ki
tiems dvasia sveiko ir šviesaus 
lietuvio darbams.

Pasiskaityti: William Ryant: 
Distress in the City, Western 
Reserve University Press. Cle
veland —■ London.

klamuodami, savo iškritusio ži
lo plauko gailėdamiesi norime 
geravalių susilaukti. Nuosta
bus yra mūsų net išsimokslinu
sių, net aukštas vietas dvasiš-

Jau ir šio krašto prezidentas 
praregėjo!.

Jau ir šio krašto prezidentas. .. . , ,V1.
šaukia Visus kartą atgimti tin- įėmusią_ tūlų - mOu>_kų 
kamam šeimos gyvenimui. Jis; „ 
siūlo naują įstatymą auklėjimo1 _ - 
pagerinimui šio krašto mokyk-'1X1118; 
lose, nors bloga valiai tokioms j 
prezidento teisingoms pastan-

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

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

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illir^is

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose“ su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _
Minkštais viršeliais tik ____

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA
Kelionės po Europą Įspūdžiai, 
tik ________________________
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderi.
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Vietoje $2.00 dabar
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$3.00
S2.00

$1.50

___________ f
irC „mirt*.-,

į nesiorientavimas tikro žmogaus 
' užauginime. Duokim, kad ir 
—■—•į įvairiopų vadų-vadelių 

! šventiškuose šių metą sveikini- 
■ muose nebuvo nė neužsiminta 
pagrindinis mūsų darbas: asme
nybe — jausmais mums būtinas 
atgimimas. Iš Skrudžių į visuo-

I meniškus žmones išvirtimas bu- 
: vo pavestas atlikti šventoms 
i Kalėdoms. Juk tai melas. Mes 
i patys, o ne Dievas, ne šėtonas, 
i ir niekas kitas mus nesužmo
gins, jei mes patys nesiryšime 
ir nedirbsime sugeravalėjimui.

1 i Jei mes sūraus prakaito neleisi
me savų jausmų sužmoginimui 

x — veltui tos Kalėdos, nors ir du 
- tūkstančius kartų mus aplan

kančios — jos nė per plauką ne- 
nušluostys mūsų dvasinių dul
kių nuo mūsų asmenybių, jei mes 
patys nesiryšime tokiam darbui 
ir jei tokios veiklos nesigriebsi- 
me. Gana, todėl haliucinacijų, 
būk kas nors mus ateis išvaduo
ti, mus miegant, girtaujant ar 

i narkotizuojantis įvairiopai, įs- 
j kaitant ir moterų smalinimąsi! 
| Tik reikiamu savu darbu mes 
1 galime sužmoginti save ir savus 
vaikus savomis pastangomis už
auginti geravaliais.

Nesitvarkant — narkomanijos 
tvanas čia pat

Narkomanija skleidžia apgau
lę :: tik pusė narkotikus perkan
čiųjų gauna tai, ko jie prašo. 
Kiti šiukšles perkasi. Apgaulė 
viešpatauja visų blogavalių tar
pe :: vaistų iš vaistinių dabar 
prašalinta šio krašto valdžios 
net virš trys šimtai rūšių kaip 
netinkamų, nors žmonėms iki šiol 
pirštų per geriausius. Nesitvar- 
kydarni jausmais, mes paskęsi
me narkomanų jūroje:: narkoti
kų vartojimas auga čia pasibai
sėtinai. Per paskutinius 2 metus: 
1968-1970 šiam krašte narkoti
kus vartojančiųjų padidėjo 335% 
— tai marijuanos, opiatų, LSD 
ir haliucinacijas sukeliančių jų 
vaistų vartotojų gausa. Taip 
mums bloga  valė j ant, už ketu
rių metų čia narkotikus vartos 
daugiau žmonių, negu alkoholį. 
Nė šešerių metų nereikės laukt, 
taip mums blogavalėjant kaip 
iki šiol — ir beveik kiekvienas 
gimnazistas — studentas nar- 
kotizuosis. Taip tvirtina minė
tų Toronte tyrinėtojų vadovas 
Archibald. Ar ir šie nuogi fak
tai mus neišjudins šiuose Nau
juose Metuose vilktis nauju dva
siniu rūbu?!

Išvada': Tvarkykimės vi
si vyresnieji — nežiūrint kur be
siraudami — tada tik ims tvar
kytis mūsų jaunimas. Tik ši
tokia elgsena Įgalins mus išveng-

’NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
IH)VILO LAURINA VIC.IAUS 404 puslapių romanas

Kreti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 401 puslapiai.

Knygoje 
vos knistas. 
»r kil

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lielu- 
mirstiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

Komaiia galiHin !Mi»yh urba užsisakyti NAUJIENOSE.

Pni<umir siųsli deki arlm Money Orderį tokiu adresu:

NM JIEXOS. 1739 St.. Chicago. Illinois 60608

Išauklėkim tėvus — vaikai išsi- 
auklės Į juos tokius nusižiūrėję

Kad blogavalis geravalį išau
gintų tokio stebuklo nebuvo, nes
ti ir jo nebus ateityje. Tad 
visi už reikiamų darbų 
šiems metams pasibaigiant. Pa
čių tėvų auklėjimas visu uolu
mu turi prasidėti dar gerokai 

j prieš jiems vaikų susilaukiant. 
I Toronto mieste dirbą tyrinėtojai 
reikalauja šitokios elgsenos — 
tokio tėvų auklėjimo. Jie tyri
mais susekė, kad dabartinė mum 
greitą pražūtį nešanti jaunų žmo- 

' nių narkomanija savas šaknis tu
rinti mūsų visuomenėje. Suau-

TAMPA, FLA
žiemos šventės Kalėdos jau gesniojo klubo, tačiau daugumos 

užsibaigė, tikriau pasakius krau- narių noras buvo laikytis vietoje, 
tuvės baigė išparduoti praėju- žodžiu, kai sutaupos išseks, nė
šių metų sezono atliekanas. Vėl 
Nauji Metai, vėl kalendorius nau 
ja skaitline priauga; jau nebe 
70, bet jau 71.

Ar skaitlinė laimingesnė, ar 
bus kaip 70-ji, ateinantieji me
tai parodys.

Nuo Naujųjų Metų prasideda 
visokiausių organizacijų ir klut 
bų naujametinė veikla, pirmų 
pirmiausiai išsirenkant naujas 
valdybas arba senąsias palie
kant.

Vakarinėje Floridoje gyvuoja 
du lietuvių klubai. Vienas klu
bas išaugo į šimtinį nariais; ant
rasis, Tampos Lietuvių klubas, 
pasiliko vidutinis nariais, ir vi
dutinis kitais atžvilgiais Įdubė
lis. Mažai teprogresuoja nau
jais nariais, mažai naujų įstoja, 
o senieji paskubomis iškeliauja 
į amžinastį. Klubas turi ir tur
to, sutaupyto iš senesnių laikų. 
Paskutiniais pora metų klubas 
iš senųjų sutaupų jau paima po 
šimtinę saviems reikalams, kai 
būna rengiami suėjimai ir pasi- 
vaišinimai. .Kaip girdėti iš se
nųjų narių, sako reikia pasku
bėti ištuštinti sutaupąs, tuomet 
nebebus dėl ko bartis ir kovoti, 
nebebus varžytynių tarp norin
čių valdybas patekti.

Pernykščių metų valdyba bu
vo susidarius iš apylinkių mies
telių gyventojų, kuriems sunkiai 
sekėsi susikalbėti su nariais, dėl
to buvo visokių nesusipratimų. 
Kai kurie norėdami daugiau gar
bės, užėmė valdyboje net po du 
“postus”, kaip tai raštininkož-ir 
korespondento, norš per visus 
metus iš to korespondento :ne- 
sulaukėme nė viename laikraš
tyje nė vienos žinutės. Rodos, 
būtų daug padoriau, jei neapsi- 
imtų tokių pareigų, kurių nega
li ar nenori atlikti. ,

Buvo iš Klubo valdybos tarpo 
iškelta ir tokia mintis, kad šis 
klubas prisijungtą prie-skaitlin-

galvosūkių nebeliks, o ta tūks
tantinė yra toks slidus daiktas, 
kad išsklis nejučiomis.

Jei ne tas biaurus pavydas 
viešpatautų, jei organizacijai va
dovautų žmonės, kurie supran
ta organizacinio gyvenimo rei
kalą ir naudą, kaip miela būtų 
visiems dalyvauti ir veikti, bet 
kai organizacija patenka į ran
kas asmenų, kurie tik pavydu 
vadovaujasi ir šmeižtais savo 
veiklą rodo, tai daugumas mie
liau šalinasi ir ranka numoja.

Skaitlingasis — didysis Flo
ridos Lietuvių Klubas (švento 
Petro mieste) yra išaugęs į tik
rai stiprią organizaciją,Jie ten 
sau puikiai tvarkosi vieni sava
me mieste. Narių nors priklau
so ir iš kitų apylinkių, bet jie yra 
tik pašaliečiai, veikime mažai 
teturi balso ir apie klubo veiki
mą mažai tėra informuojami. 
Pranešimai apie klubo parengi
mus, ar susirinkimus jų dažniau
siai nepasiekia, net metinis klu
bo susirinkimas tolimesniems 
nariams nebuvo praneštas. Skel
bimai pačiame klube iškabina
mi lentoje; jei į salę neatsilan
kei ir lentoje skelbimų nepaskai
tei, tai sau žinokis — ateik ar
ba išeik.

Per daug metų priklausant ir 
mėnesines duokles mokant, no
rėtųsi pasilaikyti, o ne išeiti.
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Tokiu vardu “Dirvos” 86-ta- 
me numeryje atspausdintas J. 
Tijūno straipsnis apie Šiais me
tais vienos Vatikano bažnyčios 
pogrindyje lietuvių pinigais ati
darytą koplyčią.

Tos koplyčios reikalu plačiai 
ir aiškiai buvo pasisakyta lais
voje lietuvių spaudoje. Geriau
siu viso šio įvykio liudininku 
buvo Romon važinėjęs čikagie- 
tis Jonas Tijūnas. Jo išvados 
buvo labai santūrios, o faktai 
nepaneigiami. Naujienose ėjęs 
jo kelionės aprašymas Amerikos 
lietuvių buvo godžiai skaitomas.

Tuo reikalą būtų buvę galima 
baigti ir užmiršti. Bet koplyčios 
“statytojai” panoro iš dosnių lie
tuvių surinkti dar daugiau pini-, 
gų. Redakcija ir vėl užversta 
protestais ir straipsniais, įrodinė 
jaučiais netikslumus ir nenuo
širdumą. Neverta kartoti jau 
minėtų argumentų. Manome, 
kad bus geriausia, jeigu atspaus
dinsime to paties santūraus ir 
tikslaus Jono Tijūno “Dirvoje” 
buvusį raštą, štai jis:

“šių metu liepos 6—7—9 die
nomis, Romoje, Lietuvių Ko
plyčios šventinimo iškilmės su
kėlė lietuvių visuomenėje didelį 
susidomėjimą ir tuo pačiu susi
darė įvairių komentarų, kurių 
atgarsiai ir šiandien tebėra ak
tualūs lietuvių tarpe.

Pirmiausiai komentuojama ir 
įvairiai pasisakoma dėl paties 
koplyčios vardo, kuris dar nė
ra galutinai ir oficialiai nusta
tytas - pavadintas, kas yra bū
tina teisiniu, gyvenimišku ir vi
suomeniniu požiūriu. Dabar gi 
vadina, kaip kam patinka pagal 
savo nuožiūrą, taikinantis prie 
esamų nuotaikų bei interesų 
vienos ar kitos visuomenės gru
pės.

Štai keletas pavyzdžių, kaip 
iškilmių Ruošimo Komitetas ofi
cialiai Romoje - Vatikane vadi
na koplyčią.

1. Savo kvietimuose į priėmi
mą - banketą rašo: “Lietuvių 
Koplyčios šv. Petro bazilikos 
kriptoje šventinimo iškilmių 
proga... turi garbės kviesti į 
priėmimą, •

2. Atspausdintos religinės pro-

LYČIOS ATGARSIAI
gramos viršelyje užrašyta: “Lie-j 
tuvių Koplyčios šv. Petro Bazili
koje šventinimas”.

3. Mišių knygelė, kuri specia-1 
liai išleista, kad maldininkai ga
lėtų bendroje maldoje dalyvauti Į 
popiežiaus atnašaujamose Mi
šiose, užvardinta: ’’Messa Per 
La Dedicazione Della Cappella! 
Lituana”. (Mišios, šventinant j 
Lietuvių Koplyčią). c

4. Oficialioje Vatikano at
spausdintoje kortelėje — leidi-! 
mas įėjimui į bazilikos kriptą, 
kur popiežius liepos 7 dieną at
našavo šv. Mišias, parašyta: 
“Prefektūra Del Plazzo Apos- 
tolico . Della Cappella Litu
ana Mater Misericordiae ... 
(Prefektūra Apaštališkos aikš
tės ... Lietuvių Koplyčia Gailes
tingumo Motina). Visi ekskur
santai - maldininkai tik su minė
tu leidimu tegalėjo Įeiti į krip
tos vidų.

Tai taip koplyčia buvo vadina
ma oficialiuose spausdiniuose, 
kurie reikia manyti buvo išleis
ti su Vatikano žinia ir pritari
mu. Visai nestebėtina, kad taip 
rašoma ir vadinama, nes ir pa
čioje koplyčioje niekur nėra pa
rašyta bei kas nors atžymėta 
apie Lietuvių kankinius, išsky
rus vieną įrašą šv. Jazapato
Kuncevičiaus bareljefe — “Epis- užrašyti žodžiai “Lituania’ 
copus et Martyr A. D. 1580— 
1623”. Bet šis įrašas Lietuvių 
kankinius neprimena ir juos ne
gali atstovauti. Pirmiausiai mi
nėtas šventasis nelietuvis, jis 
yra baltgudžių kilmės, tik buvo 
rytų apeigų Polocko arkivysku
pas, mokęsis ir gyvenęs Vilniu
je. Tai ir viskas. Todėl įdomu 
būtų žinoti, kokie tikrumoje yra 
jo nuopelnai Lietuvai, kad pate
ko į Lietuvių koplyčią.

Panašiai ir su Jogaila “Polo
nia Rex”, kurio buvimas tik tiek 
pateisinamas, kad yra Vytauto 
pusbrolis, bet daugiau nieko. Gi 
jo buvimas lietuviams primena 
nelemtą praeities istoriją, o len
kams sukelia malonų prisimini
mą buvusia Unija, kurios šešėlį 
ir šioje koplyčioje jie Įžiūri. " ’ •

Ir štai, dėka minėtų “mozaiki
nių priedų”, nesant koplyčioje 
oficialaus pavadinimo.-kaip Wa
shingtone Šiluvos koplyčioje

Japonijos automobiliu pramonės parodoje buvo parodyti du nauji, be gazolino varomi modeliai. Viršuje mažas 
Toyota automobilis, labai tinkamas važinėti pc miestą. Apačioje didesnis Nissan modelis, kuris varomas baterija 

ir važinėja iki 40 my’iu per valandą greičiu.

dį ir darbu parodys tautinę sa
vigarbą.

Bendrai paėmus, koplyčios 
pavadinimo klausimas, kaip mes 
besakytume ir bedailintumėm,

“Lituania”, svetimtautis sunkiai 
susigaudo kieno toji koplyčia ir 
kokiam tikslui ji yra įrengta.

Kai kas teigia, kad bareljefų 
įrašuose esantieji penkis kartus 

jau
pasako kieno yra koplyčia. Na, 
jei jau atskiri žodžiai gali su
teikti koplyčiai vardą, tai lenkas 
irgi bent dalį koplyčios gali pa
laikyti lenkiška ,nes yra žodis 
“Polonia Rex” su karaliumi 
Jogaila, nekalbant apie reiškia
mas jų pretenzijas į šv. Kazimie
rą, Aušros Vartus ir Vilnių.

Kiek tiesos, bet sako, kad iš 
lankytojų tarpo yra buvę pana
šių užuominų. Todėl visais at
žvilgiais neatidėliojant būtina, 
jei jau nėra galimybės užrašy
ti — pavadinti Lietuvių Kanki
nių koplyčia, tai bent parašyti 
“Lituania”, kaip yra Washing
tone Šiluvos koplyčioje. Esant 
tokiam užrašui, koplyčia turėtų 
vaizdiniai dokumentinę metriką, 
paties Vatikano pripažintą ir 
tuomi būtų užbaigti visi nesusi
pratimai bei kalbos savaime at-

Aplankiau jį

ar

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte,

- . Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

, S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl„ $1,00.
6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl. 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00 '

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislu — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

Esant Romoje tuo reikalu bu
vo teirautasi pas atsakomingą 
koplyčios komiteto narį, kuris 
pasisakė už reikalingumą tokio 
užrašo, bet nesant kitų tautybių 
koplyčiose užrašų ir lietuviai 
nedėjo. Gal tikriau būtų pasa
kyta neleido dėti. Mums nerei
kėtų žiūrėti į kitus, tai jų reika
las ką jie daro, bet mes daryki
me pagal savo bei tautiečių norą 
ir pageidavimą. Gal pirmiau ir 
negalėjo ar nenorėjo, bet šian
dien Vatikano II suvažiavimas 
daug ką pakeitė ir kas buvo ne
galima — šiandien jau galima. 
Tik reikia mums norėti, prašyti 
ir net reikalauti.

Reikėtų vykdyti V. Ramojaus 
iškeltą mintį Dirvoje Nr. 62, 
kur rašoma: “Laisvoji lietuvių 
bendruomenė turi apipilti Va
tikaną laiškais ir skundais, kad 
koplyčioje nieko nelaukiant bū
tų įamžinti Lietuvos kankiniai”. 
Atrodo, kad pasakyta labai aiš
kiai ir gerai. Tuo reikalu turėtų 
rimtai susirūpinti ir tinkamai 
akciją pravesti Pasaulio Lie
tuvių Katalikų Bendrija, nes jos 
darbų plane turėtų būti tikybi
nių ir tautinių reikalų derini
mas. Reikia manyti, kad ji tuo 
reikalu tars savo teigiamą žo-1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekj ar Money orderi tokiu adresu;
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1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608
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mojus, galima sakyti gražiai 
diplomatišku ėjimu, tame pačia
me savo rašinyje pateikia įdo
mią žinią. Rašo
(vysk. V. Brizgį) ne koplyčios
reikalu, bet -šašai kitu, nes yra 
statomas dar vienas paminklas 
Lietuvos kankiniams vysku
pams, kunigams ir tikintiesiems. 
Už tą paminklą iš visuomenės 
nebus renkama pinigų, bet jis 
nebus ir toks monumentalus bei 
tarptautinis, kaip koplyčia Šv. 
Petro bazilikoje. Tik tiek, kad 
tuo paminklu visuomenė tikrai 
nebus apvilta ..Tai tikrai la
bai svarbus ir daug ką pasakan
tis pranešimas, kad daugiau vi
suomenė nebus apvilta, atseit, 
ji buvo apvilta. Daugiau jokių 
komentarų nebereikia.

Dar dėl paties Lietuvių Kanki
nių vardo. Labai būdinga, kad 
koplyčios statytojai — komite
tas, kaip jau buvo minėtą, nie
kur nevartoja to vardo oficia
liuose spausdiniuose. kurie bent 
kiek surišti su Vatikano aplinkos 
įtaka, bet šiaip rašant spaudoje, 
ypatingai prašant aukų, visuo
met vadina Lietuvių Kankinių 
koplyčia. Tokiam pavadinimui 
neva imamas pagrindas iš de
dikacijos teksto, bet tikrumoje 
jame to pagrindo nėra, štai ver 
timo ištraukos iš lotyniško teks 
to: 1) “... viso pasaulio lietu
viai šią koplyčią dedikavo šven 
čiausiai Mergelei Gailestingu
mo Motinai prisiminimui tų sa
vo vadų, kurie buvo katalikiško 
tikėjimo gynėjai ir liudytojai...” 
2) "... viso pasaulio lietuviai šią 
koplyčią aukojo švenčiausiai 
Mergelei Gailestingumo Moti
nai, norėdami Įamžinti atmini 
mą tu savo brolių, kurie liko iš 
tikimi katalikiškojo tikėjimo 
liudytojai...” Ar čia yra paminė 
ti kankiniai mirę už Lietuvą, o 
taip pat ir už tikėjimą?

Nors dedikacijos lotyniškame 
tekste — iraše vra žodis Tes
tis, kuris lietuviškai reikštų — 
liudytojas gynėjas, kankinys ir 
panašiai, bet kaip matome 'spau
doje patalpintuose vertimuose 
kankiniai neminimi. Gal nemi 
nima todėl, kad ir originaliame 
tekste esančiam žodžiui Tes
tis — kankinys, norint galima 
jam pritaikinti mažiau kaltes
nę reikšmę, kas savaime sušvel
nėja Įrašas — teksto parašymas 
ir išvengiama tiesaus bei tei
singo pasakymo skriaudėjams.

Dar kai kas mėgina tvirtinti, 
kad esantis dedikacijos įrašas 
pasako kam koplyčia skirta. Vi 
sai teisingai, iš esamų duomenų 
— užrašų, be didelio galvojimo 
matosi, kad ji skirta vien tik gy 
nėjams ir liudytojams už kata 
likišką tikėjimą. Bet čia ir yra 
visas nesusipratimas ir apvyli
mas, nes visą laiką buvo rašo
ma ir kalbama, kad ji skiriama

visiems be skirtumo lietuviams, 
kurie paaukojo gyvybę už tėvy
nę Lietuvą bei tikėjimą.

Todėl gaila ir nesuprantama, 
kodėl prie padarytų klaidų ne
norima prisipažinti ir tuo la
biau jas atitaisyti? Visi džiau
gėmės, kad koplyčia Įrengta 
gražiam ir kilniam tikslui, bet 
nesmagu ir liūdna matyti ne
garbingą pataikavimą tiems, ku 
rie nori ir toliau mus laikyti 
paklusniomis savo avelėmis.

Tuo pačiu tenka pasisakyti ir 
dėl priekaištavimo, kad visi tie 
asmenys, kurie neaukavo kop
lyčios įrengimui, neturi teisės 
tuo klausimu kalbėti ir tais rei
kalais rūpintis. Atrodo, kad taip 
galvoti ir sakyti negalima, neš 
koplyčia statyta visų lietuvių 
vardu ir ji reprezentuoja Lietu 
vą. Daleiskim paskira organi
zacija ar asmuo pastato’ kokį 
monumentalų paminklą Lietu
vai prisiminti — pagerbti, bet 
jis netiktų savo paskirčiai, tai 
tuo atveju visuomenė turi pil
ną teisę reaguoti. Lygiai ir 
mūsų koplyčios reikalu visi lie
tuviai turi teisę savo nuomonę 
pareikšti, nes lietuviai kanki
niai ir Lietuva visiems vieno
dai brangi. J. Tijūnas

š. m. gruodžio mėn. 6 d. (sek
madienį) 2:30 vai. Vasario 16 

Į gimnazijos Evangelikų Jaunimo 
• Ratelis valgyklos salėje suruošė 
advento kavutę su giesmėmis ir 

I apmąstymais. Pobūvis turėjo 
I grynai religinį pobūdį. Į jį atsi
lankė visi evangelikai mokiniai, 
katalikų kunigo atstovas Tėv. 
H. šulęąs, evangelikų kapelio
nas kunigas Juozas Urdzė, atei- 

I tininkų ir skautu atstovas Pet
ras Dauknys (6 klasės), skau
čių atstovė Aldona šaduikytė 
(irgi 6 kl.), Dilbų šeima iš Lud
wigshafen (Rhein), Andrijaičių 
šeima iš Mendig, Grigaliūnai iš 
Frankfurto, Albertas Lipšys iš 
Heidesheimo ir dar pora svečių.

Prie žvakučių šviesos sugie
dojus giesmę, žodį tarė kavu
tės šeimininkas mokyt. Fr. Skė
rys. Jis pasveikino susirinku
sius ir paaiškino, jog moksleivių 
evangelikų advento kavutė jau 
yra virtusi tradicija. Kiekvie
nais metais advento sekmadienį, 
kai į Huettenfeldą su pamaldo
mis ir šventa Vakariene atvyks
ta kunigas J. Urdzė iš Bad Go- 
desbergo, įvyksta religinis po
būvis, skirtas ne tiek pasisma- 
guriavimui, kiek susikaupimui 
ir susimąstymui.

Mokytojas Skėrys davė trum
pą apžvalgą apie nuveiktus dar
bus jaunimo ratelyje per pra
ėjusius bažnyčios metus. Perei
tais metais buvo pravesta ad
vento šventė ir sausio mėn. gale 
ekumeninės pamaldos kartu su 
katalikais mokiniais. Po pietų 
įvyko bendra kavutė gimnazijos 
salėje. Balandžio mėn. gale ir 
gegužės mėn. pradžioje dalyva
vo vyresnių klasių evangelikai 
mokiniai lietuvių jaunimo suva
žiavime Bad Godesberge Pabal- 
tiečiu krikščioniu studentu na
me. Spalio mėn. gale ir lapkri-

Čio mėn. pradžioje įvyko toje pa
čioje vietoje Pabaltiečių jauni
mo suvažiavimas, kur ir daugu
ma mūsų gimnazijos evangelikų 
dalyvavo.

‘Paskutiniu laiku, sumažėjus 
evangelikų mokinių skaičiui 
gimnazijoj (ypatingai vyresnėse 
klasėse), tapo sunkiau ką nors 
didesnio nuveikti. Bet ranku 
evangelikai nenuleido ir stengė
si įnešti savo indėlį į visos gim
nazijos gyvenimą.

Kunigas J. Urdzė kalbėjo, kad 
Dievo žodis yra kaip žvakutės 
šviesa, spinksinti mūsų širdyje 
kol ten pratekės tikroji Saulė.

Kunigas H. Šulcas padėkojo už 
pakvietimą ir krikščionišką ben
dradarbiavimą. Priminė laikus, 
kai jis buvo tos gimnazijos mo
kinys. Anuomet katalikai ir 
evangelikai tarpusavy nebendra
vo. Dabar malonu buvo patir
ti, kad įsivyravo kita dvasia. Iš
reiškė viltį, kad visi stengsis 
šalinti skirtumus ir įgyvendinti 
krikščionišką vienybę.

Mokytojas Fr. Skėrys padė
kojo kalbėtojams už ekumeninės 
vienybės mintį. Jis taip pat pa
tvirtino, kad 1955 metais, kai 
pradėjo mokytojauti šioje gim
nazijoje, ekumeninio bendradar
biavimo nebuvo ir jis buvo jau
čiamas ne tik tikybos pamokose, 
bet ir klasėse ir diskusijose tarp 
mokinių. Šios dienos kavutėje 
jau dalyvauja katalikų kunigų, 
ateitininkų ir skautų atstovai. 
Norėdami pabrėžti krikščionių 
vienybę ekumeniniame amžiuje, 
evangelikai ir katalikai mokiniai 
jau 10 metų ruošia Kalėdų šven
tes bendrai. Išreiškė viltą, kad 
ekumeninis bendradarbiavimas 
dar labiau stiprės.

Religinis pobūvis užtruko apie 
pusantros valandos. Jis baigtas 
malda ir giesme. F. S.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”.—TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkc*e

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Eleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir'314‘veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

j

1

i
INSURED

Taupymu fodillal 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

{steigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiltami pastatyti
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Kur mūsų vyrai veda?
Iki šio meto didžiosios Amerikos lietuvių organiza

cijos buvo susitarusios vesti vieningą Lietuvos išlaisvi
nimo darbą, čia įėjo keturios pagrindinės politinės gru-

Dalyvavau dviejose pensinin
kų ekskursijose, bet neužtenka 
laiko parašyti, šiuo kartu apie 
pirmąją.

Pensininkų globos įstaiga 1970 
XI 20 suorganizavo pensininkų 
išvyką busu į raudonmedžių miš
ką, dabar vadinamą Henry Co- 
well State Park.

Pirmoje eilėje buvome nuvež
ti į gretimame Saratoga mies
telyje esančią Paul Masson di
džiulę vyno ir šampano gamyk
lą.

Įmonės fasadas gražiai deko
ruotas (baseine skulptūra, pri
menanti šampano išsiveržimą). 
Spiraliniu dengtu taku svečiai 
patenka į įmonės antrą ar tre
čią aukštą. Įmonės viduje eilių 
eilės didžiulių statinių ir stirtos 
suguldytų šampano butelių — 
per 5,000,000 gabalų. Ekskursan
tus pavaišino kas kokio norėjo 
vyno stikleliu. Kažkurie paban

dė dviejų, net trijų rūšių. Man 
įpiltas saldesnis vynas čia nepa
tiko.

Kelionės pradžioje kuris tai 
vyriškis dūdele (armonikėle) 
čirpino melodijas, o išėjus iš vy
no gamyklos autobuse jau su
sidarė tikras choras. Daug juo
kų ir klegesio. (Mat, tokiems 
“jaunuoliams" daug nereikia, 
stiklelis kitas ir jau patenkinti).

Miško-parko prižiūrėtojas, pa
sivedęs mus specialiu taku iki 
bene didesnių raudonmedžių, pa
pasakojo parko atsiradimo is
toriją; išvardijo tam prisidėju
sius asmenis ir kt.

Turėjau progą paglostyti virš 
2,000 metų amžiaus raudonme
dį, 5-6 pėdų diametro išsiplėtu
siu kelmų, ir kol jį nedideliais 
žingsniais apėjau, priskaičiau 
24 žingsnius. Kas keista, kad 
tas medis atokiau turi gyvą at
sparą (ar savo laiku žemę pa

Naša pagamintas robotas Sam gali, iš toliau signalais vairuojamas, tikrinti, taisyti atominius 
įrengimus, kur žmogui galėty pakenkti radiacija.

peš, didieji susivienijimai ir visa eilė organizacijų, drau
gijų ir klubų, kuriems rūpėjo laisva ir nepriklausoma 
Lietuva. Buvo suorganizuota Amerikos Lietuvių Taryba, 
kuri rūpinosi Lietuvos laisvinimo reikalais ir vykusiai 
atstovavo lietuvius.

Alto nariai turėjo gerus ryšius su Washingtono 
sluoksniais ir vietos politikais. Jie pasimatydavo su se
natoriais ir kongreso atstovais, išdėstydavo lietuvių pa
geidavimus, užeidavo į Valstybės Departamentą, aptar
davo tarptautinę padėtį ir pasimatydavo su pačiu krašto 
prezidentu, kad galėtų gauti pritarimą konkretiems 
žingsniams. Amerikos lietuvių atstovų išklausydavo ne 
tik senatoriai, bet ir pats prezidentas.

Atrodo, kad vieningos ir naudingos veiklos laikotar
pis eina prie pabaigos. Prieš, vieningą veiklą pradėtas 
kelti balsas prieš dešimtmetį? Naujai atvažiavusieji ir 
angliškai pramokusieji jauni mūsų vyrai pradėjo kriti
kuoti iki to meto Alto vestą darbą. Prieš pačią organiza
ciją daug negalėjo pasakyti, bet užtat pradėjo kibti prie 
įtakingesnių veikėjų. Pradžioje pačių katalikų buvo 
puolamas ir šmeižiamas katalikų atstovas L. Šimutis, 
vėliau niekintas Dr. Pijus Grigaitis, o dar vėliau 
pradėjo priekabių ieškoti ir prie Vaidylos. šiandien 
nei vieno veterano Alte jau nėra, bet verta pastebėti,, kad 
iš politinės veiklos jau išstumta dauguma tų, kurie šmei
žė ir niekino didelį darbą dirbusius Amerikos lietuvius.

Dabar vieningos veiklos griovimo darbas pradėtas 
kitu būdu. Dabar pradėta organizuoti nauji komitetai ir 
bandoma vieningą _dąrbą griauti “pakraščiais”. Prieš

labai svarbu buvo pabrėžti ta skuba, kuria visus darbus 
jie dirbo. Jie buvo pirmieji New Yorke, Washingtone, 
Bradforde ir kitur. Jie tiek skubėjo, kad net užmiršo vei
kiančias lietuvių organizacijas ir dėl skubos negalėjo nie
kur surasti tų organizacijų adresų arba telefonų’ numerių. 
Tada jie sudarė ad hoc komitetus. Noras būti pirmais bu
vo toks didelis, kad neturėjo laiko komitetui nei lietuviš
ko pavadinimo sugalvoti. Jie panaudojo pirmą pasipai
niojusį ad hoc, kuris turi kelias prasmes. Tai gali būti 
laikinas, trumpas, šiam tikslui, vienam siekimui, vieno 
asmens, dviejų asmenų, vienkartinis, atsakomingas, o 
dažniausiai visai neatsakomingas komitetas. Dar ir ad- 
hokas nebūtų toks baisus, jeigu jis tikrai būtų ad hoc. 
Bet kai tas adhokas išlenda kiekvieną karią, kai reikia 
parodyti visų lietuvių vieningas ryžtas ir jis dingsta, kai 
reikia atsiskaityti, tai tada visiems reikia susirūpinti. 
Amerikos lietuviams yra žinomas vienas “rytų pakraš
čių” adhokas, kuris ir po kelių metų neatsiskaitė lietuvių 
sudėtų pinigų.

Nuolat besikartojantis adhokas yra sąmoningas vie
ningo darbo ardymas. Jeigu atsakomingi Alto pareigūnai 
nesiims priemonių nuolat išlendantiems adhokams suval
dyti, tai netolimoje ateityje tie adhokai suvaldys Altą.

Anksčiau į Washington^ važiuodavo Alto atstovai ir 
kalbėdavo didelės Amerikos lietuvių daugumos vardu. 
Pranešimus Washingtonas siųsdavo Altui. Šiandien Wa
shingtone savo adresus paliko ne tik Vlikas, bendruome
nė, rezoliucijų komitetai, bet ir adhokai. Valstybės De-

ketvertą metų bandyta “užkariauti” ir nuo Alto atskirti 
Amerikos “vakarų pakraštys”, bet nepavyko. Dabar tie 
patys žmonės ir tais pačiais sumetimais bando Į atskirti 
ir užkariauti “rytų pakraštį”. Juozas Audėnas, Vliko 
reikalų vedėjas, trumparegis, bet apdairus politikas,

partamentas ir kongreso komitetai gali pasirinkti tokius 
lietuvių atstovus, koki jiems geriausiai patinka. Gali ir 
jokių nepasirinkti. Niekas negali uždrausti adhokams 
važinėti į Washingtona ir užeiti į Baltuosius Rūmus, jei
gu ten juos įsileis, bet jie neturi teisės kalbėti Amerikos

Vliko tarybai gruodžio 18 dieną aiškiną, kaip jam kartu 
su kitais Vliko atstovais pavyko užkariauti “rytų pakraš
čius”. Jis aiškina, kad ant greitųjų buvo sudaryti “Ame
rikos Lietuvių Akcijos Komitetai”, kurie ne tik susižino
jo su visais, su kuriais reikėjo susižinoti, bet papasakojo,

lietuvių vardu.
Ponas Audėnas ir kiti atsakomingi pareigūnai turėtų 

suprasti, kad jie kerta šaką, ant kurios sėdi. Ne adhokai 
finansuoja jų vedamą darbą, bet didelės Amerikos lietu
vių daugumos remiamas Altas.

ką jie padarė jūrininko Simo Kudirkos byloje. Ne tiek 
svarbu jam buvo parodyti, ką jie konkretaus padarė, bet1 lietuvius vesti?

Įdomu, kur įsismaginę .mūsų vyrai nori Amerikos

siekusi šaka “įaugo” į žemę, ar 
augęs kitas raudonmedis “įsi
jungė” į “didįjį” kaimyną)... 
Nors diena buvo šilta, bet dide
lių raudonmedžių miške buvo 
vėsu ir jautėsi drėgmė.

Iš miško-parko važiavome į 
Boulder Creek golfo klubą pie
tų, o po jų — į Ben Lomond mie
stelį, vietos pensininkų aplan
kyti. Tame miestelyje pensinin
kams skirtas nedidelis, galu į 
gatvę, namukas, kurio prieky 
yra salė, o gale virtuvė ir kt. 
Radome būrį pensininkų belo
siančių kortomis arba poilsiau
jančių. Moterys tuoj pavaišino 
svečius kava ir lengva užkanda.

Susidariau įspūdį, kad tiek San 
Jose, tiek Ben Lomonde, o tur 
būt ir visame steite, rūpinamasi 
sudaryti pensininkams sąlygas 
pabendrauti tapusavyje ir su 
kaimynais.

Kelionės bilietas, įskaitant ir 
pietus, kaštavo 4^ dol. *

Keletas žodžių apie tos dienos 
buso šoferį: neaukšto ūgio, kres
nas, apypilnis, pusamžis, stam
bių veido bruožų, pilnoje šofe
rio uniformoje (ilgom lygintom 
kelnėm, virš, marškiniais ir švar
keliu), plaukai dailiai ir trumpai 
kirpti, sklydys vienoje pusėje, 
paslaugus seniems įlipant ar išli
pant iš autobuso. Kai kaimyno 
paklausiau, kas yra: mūšų -auto
buso šoferis — vyras ąr mote
ris, tas tik pečiais pakreipė. Vė
liau paaiškėjo, kad moteris.

Mūsų palydovei, ką- tai gar
siakalbiu beaiškinant' išsitarus 
“Mr. bus driver”, kaikurios mo
terys pradėjo garsiai juoktis. 
Bet ji greitai susigriebė, pasa
kydama, kad dirbanti vyrišką 
darbą, tai kodėl nepavadinti 
“Misteriu”.

Kad iš dabarties nuskurėlių, 
apšepėlių ir apželtgalvių jau
nuolių kai kurį sunku atpažinti

Cicero baigia 1970 metus
Cicero lietuviai baigia 1970 

metus. Draugijos ir klubai, at
likę savo priešmetinius susi
rinkimus ir išrinkę naujas val
dybas, planuoja sutikti 1971- 
uosius.

Man liūdna, kad Cicero Lie
tuvos Kareivių Draugystės na
riai paskutiniame susirinkime 
pradėjo kelti klausimą apie 
draugijos likvidavimą. Dau
gumas tokiai minčiai neprita
ria, bet jau liūdna, kad keli 
tokią mintį kelia. Jeigu toki 
klausimą keltų kiti, kuriems 
lietuviški reikalai mažiau prie 
širdies, bet 'kareiviams jau tik
rai nederėtų apie tai net ir kal
bėti.

Sekantis draugijos susirinki
mas bus sausio 17 dieną. Ta
me susirinkime šis klausimas 
•bus rimčiau pastatytas. Pama
tysime, kaip daugumas drau
gijos narių pasisakys.

. Visai kitokia nuotaika Rau
donosios Rožės narių tarpe. 
Ąpie.mirtį jie net nesvajoja. 
Vienas kitas prasitaria, kad 
mūšų ateitis tamsi, bet oficia
liai klausimo, dar niekas neina 
no kelti. Mes jaučiame, kad 
mūsų jėgos jau silpnėja, - mes 
patysjau ne toki, koki anks
čiau ė būdavome. Jaunatvė 
trinius -yra tiktai: prisiminimai, 
kaip ir visi kiti su jaunatve su
rišti reikalai. Būtų gražu, jei 
lietuviškas jaunimas įsitrauk
tų į lietuviškas organizacijas.

gražaus, bet jis jau eina savais 
keliais. Jis nežino, kad pra
mintais takais geriau žings
niuoti, bet kiekvienas nori sa
vaip eiti. Taip, matyt, buvo, 
taip ir pasiliks. Nors, man ro
dos, kad mes toki nebuvome. 
Mes su vyresniais bendradar
biavome.

Susirinkimas nuotaiką liūd
nai nuteikia, bet kai išeini i 
svarbesnes Cicero gatves, tai 
džiugu žiūrėti. Turime daug lie
tuviškų krautuvių ir įstaigų, ku 
rių langų šviesos taip žėri, kad 
gražu žiūrėti. Prekių pilni lan
gai ir krautuvių lentynos. Savi
ninkai iš anksto pasirūpino, 
kad visko būtų pakankamai. 
Produktų pasirinkimas yra di 
džiausiąs. Gražu žiūrėti į bro
lių Bačiūnų, B. Putrimo, A. Va 
siliausko, M. Ambrozienės ir 
kitų prekybas. Liepos — Pur- 
tulių, Bikulčiaus, Dundu, Ta- 
moliunų, Budriko ir kitų užei
gos taip pat labai gyvos. G.Ka- 
recko ir Community Pharma
cy savininkai, gerai susitvar
kę. Pastarosios savininka ne
lietuvis, bet tarnautojai lietu
viai. Sveikatos reikalais rūpi
nasi Kaunas, Kisielius; Palutsis, 
Jie visuomet užimti, Ciceroje 
būtų darbo dar keliems gydy
tojams. Mums trūksta teisės 
patarėjų Savo laiku čia buvo 
Kizas, bet dabar jis prapuolęs, 
nesirodo. Labai gaila, kad jis 
taip daro. Kazys P. Deveikis

kurios lyties, tai nieko stebėti
no, bet va pasitaikė matyti gra
žiai ir švariai uniformuotą asme
nį, dėl kurio lyties ne vienas su
abejojome.

Stasys šurkus
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HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

36
13. Naujųjų Desrinių (Neu Descherin; 1938 m. 

pakeista i Deschen ir Grūnba'mi) dviklasėje mokyk
loje mokėsi 95 vaikai iš Mažųjų ir Didžiųjų Argelotų 
(Argendorf po 1938 m.) ir Naujųjų bei Senųjų Dešri- 
nių kaimų apylinkių. Iš tų apylinkių čia mokėsi sekan
čių lietuvininkų šeimų vaikai: Butkų (Buttkus), Grei
mų (Greinus), Gudušaičių (Guduscheit), Urbikaičių 
(Urbigkeit), Poškos (Potschka), Skambrakų (Skam- 
braks), Varžtaičių (Warstat), Gučniauskų, Lolaičių 
(Loleit), Pusčiaus, Žemaitaičio (Szameitat), Kade- 
raicių, Pareigaičių ir kL

Mokyklos sodybai priklausė 6 margų žemės ūkio 
sklypas. Mokykla buvo mūrinė iš 4 kambarių. Mini
mas mokykloje dirbęs mokytojas Gustavas Gelies, gi
męs 1869 m. birželio 23 d. Daugiau smulkesnių infor
macijų apie mokyklą neduoda.

11. Britanijos (Briltanien - Grūneberg) dviklasę 
mokyklą lankė 101 vaikas iš Britanijos, Varnių, Grigo- 
lėnų, Linkūnų ir Užkurvės kaimų ir aplinkinių vien
kiemių. Į šią mokyklą savo vaikus siuntė Bronertai, 
Jurkšaičiai, Koreikos, Milkeraičiai, Stirnaičiai, Žemai
taičiai, Ambrazai, Pėdeliai, Grigaičiai, Jaučiai, Mo- 
nėnai ir kitos lietuvininkų šeimos.

Mokykla čia buvo įsteigta 1732 metais ir turėjo 10 
margų ūkį. Naujas mūrinis mokyklos pastatas iš 6 
kambarių buvo pastatytas 1907 metais.

Kurį laiką Britanijos mokykloje yra dirbęs moky
tojas Emilis Kryšaitis, gimęs 1894 m. kovo 6 d. Būdvie

čiuose, Įsruties apskrityje. Nacių nemėgstamas, jis 
buvo nustumtas į vienaklasę Giniškių mokyklą. Po ant
rojo pasaulinio karo jis buvo paskirtas Jenos univer
siteto profesorium Rytų Vokietijoje,

15. Vilkelių dviklasę mokyklą lankė 90 vaikų, tarp 
jų Barauskų, Bernotaičių, Melenkos, Kalvaičiu, Do- 
mašiaus, Kylių (Kielies), Mackų, Lopšaičių, Lenčių, 
Rudžių (Ruddies), Sakauckų, žievelių, Stegaičių, 
Klyverių. Urbšaičių ir Kuosos lietuvninkų šeimų vai
kai. Mokykla buvo įsteigta 1854 metais. Ta proga pa
statytas mokyklos namas buvo medinis, su meldais 
dengtu stogu. Prieš tai vaikai iš šių apylinkių turėda
vo eiti į Gastų mokyklą.

Pirmasis mokyklos pastatas buvo sunaikintas gais
ro, kuris kilo 18/9 metais pamokų metu. Mokyklai už
sidegus, iš jos buvo išnešta čia rašyta mokyklos kroni
ka ir mokyklos biblija. Naujai atstatytas mokyklos na
mas, išsilaikęs iki šių dienų, taip pat buvo medinis, iš 
1 kambarių. Anksčiau mokykla vandeniu apsirūpin
davo iš svirtinio šulinio, kuris vėliau buvo aprūpintas 
siurbliu ir vandenį buvo galima tiesiog iš šulinio atvesti 
į mokyklą. Vėlesniais laikais iš malūno mokykla buvo 
aprūpinta ir elektros šviesa, be to, ir telefonas buvo 
Įvestas. Mokyklos tarnybiniam ūkiui priklausė 8.5 mar 
gų žemės.

1929 metais mokykla iškilmingai atšventė 75 metų 
jubiliejų. Mokytojais yra minimi Grigolaitis, kuris iš
ėjęs į pensiją dar ėjo valsčiaus viršaičio pareigas. 1944 
metais Čia mokytojavo panelė Augšlaitytė. Ilgus metus 
čia yra išmokytojavęs mokytojas Otonas Sandėris. 
Apie 1930 metus mokinių skaičius mokykloje pasiekė 
119 ir mokykla tapo trijų komplektų mokykla. Tre
čiajam mokyklos komplektui patalpos buvo nuomoja
mos Rimkaus (Rimkus) namuose. Mokyklą lankiusių 
vaikų skaičių didino vaikai, atiduoti apylinkės gyven
toj’! globai iš Tilžės našlaičių prieglaudų. Viena vaikų 

neturėjusi ūkininkų pora yra sakiusi, kad jie taip išau
gino 13 tokių našlaičių. Be to, ir pačios ūkininkų šei
mos buvo gana skaitlingos, turėjusios savų vaikų po 
tuziną.

16. Linkūnų (vok. Linkuhnen) dviklasę mokyklą 
lankė 91 vaikas iš Linkūnų, Palinkūnįų (1938 m. pa
keista į Neulinkhunen), Klubinės (Klabina) ir Didba- 
lių (Dittballen; 1938 m. pakeista į Streulage) apylin
kių. Mokykla stovėjo gražioje vietoje, pamiškėje, bu
vo mūrinė. Be klasių patalpų, joje buvo du butai mo
kytojams iš 6 kambarių, dalis jų pastogėje. Taip pat ir 
14 margų tarnybinis ūkis buvo prie mokyklos. Moky
tojais, čia yra buvę Ričardas Vanagaitis (Wanagatt), 
gimęs 1896 m. sausio 28 d. Fridrikas Vietrinis, gimęs 
1896 m. spalio 1 d. ir jo žmona, išmokytojavę čia iki 
evakuacijos, taip pat ir mokytoja panelė Kukies, ki
lusi iš Linkūnų.

17. Norayėlių (Noragehlen; 1938 m. pakeista į 
Urbansprind) vienaklasėje mokykloje mokėsi 71 mo
kinys iš Noragėlių ir Baltrušaičių (1938 m. pakeista į 
Amlal) kaimų. Mokyklai priklausė 9 margų ūkis. No- 
ragėlių mokykla buvo įsteigta 1852 metais. Pirmasis 
mokyklos pastatas buvo medinis namas su šiaudais 
dengtu stogu. 1911 metais mokyklos patalpos buvo pra
plėstos, senasis mokyklos namas buvo pritaikytas mo
kytojo butui, šiaudų stogas pakeistas čerpių stogu. 
1928 metais mokyklai gavus pagalbinį mokytoją, 1930 
metais mokykloje buvo vykdomi nauji perstatymai ir 
patalpos buvo padarytos erdvesnės.

Kiek yra žinoma, pirmuoju Noragėlių mokyklos 
mokytoju buvo tūlas Neisas, gi 1905 — 1922 metų lai
kotarpyje čia mokytojavo Vilius Kliokis. Jį tais metais 
iškėlus į Sodeikius, Gumbinės apskrityje, į Noragėlius 
mokytoju buvo paskirtas mokytojas Kalies. Jam pra
dėjus sirguliuoti ir dėl tos pačios priežasties iš tarnybos 
pasitraukus, sekančia Noragėlių mokyklos mokytoju 

buvo Rartnikas (Bartnick), pasimiręs 1933 metų birže
lio mėnesy. Jo vietą užėmė Pranciškus Bačka, čia iš
dirbęs iki 1944 metų.

18. Aukštosios (vok. Augustoje, npol938 metų pa
keista į Thomaten) dviklasėje mokykloje mokėsi 88 
vaikai, čia yra minimos lietuvininkų Avižių (Awiszus), 
Ališiūnų ( Alzuhn), Vaišnorų (Woischnor), Juškai- 
čių (Juschkat) ir kelių Skambrakų (Skambraks) pa
vardės- Iš mokytojų paminimi Pričkaus Ašmonto 
(Eschmond) pavardė. Mokyklai priklausė 7 margų 
žemės ūkis, šiaip kitų smulkesnių žinių iš mokyklos 
veiklos nėra paduota.

19. Augustlaukių (Augustlauken; Hohensprind 
nuo 1938 m.) mokykla Augustlaukių kaime buvo ati
daryta 1925 metais. Mokykla stovėjo prie pat plento, 
einančio iš Gastų į Jurgaičių bažnytkaimį, esantį Til
žės apskrityje. Tai buvo čia nuo 1905 metų veikusios 
karčiamos pastatas. Karčiamai užsidarius, šis namas 
buvo perimtas mokyklos reikalams, prieš tai jį atitin
kamai perstačius. Tada į mokyklos pastatą buvo įves
ta elektros šviesa, mokytojo butas turėjo 6 kambarius, 
erdvią verandą ir 15 mokinius talpinančią klasę, su rū
bine. Mokykloje yra mokytojavę: Valteris Vitas (Witt), 
nuo 1925 iki 1929 m.; Ričardas čirvinskas (Czerwins- 
ki), nuo 1930 iki 1932 m.; vėliau čia mokytoju buvo 
atkeltas tūlas Winger, kilęs iš reicho, nuo pareinio.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
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M. ANNA BAUUNAi
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tolofu PRospect 8-3229 

Rezid. tol«U WAIbrook 55076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vai vak. Treč. ut/taryra

KANADOS NAUJIENOS
KLB-nės veikla Winnipege 

(Il-ras visuotinis narių susirinkimas)

ji* paKlaiuc;
“Kas už, kad AUo-nes winnipe
go lietuvių apylinkę likviduoti”? 
Ir visų nustebimui, už tai pasi-

tave užgauna per vieną skruoe-
Po kldetavių

Rez. t«L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TaL LU 5^446 
Priima ligonius pagal suritarima.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-3 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treciad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 
_ Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 

 Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir sestad. tiktai susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnstas.

DR. EDMUND E. CIARA
z/vy w. oist OiKhci

Tel.: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv.

sestad. 1U—2 vaL

Rez. GI 84)873

DR. W. M. E1SIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštai uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. teief.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad., ketvirtai. 5—8,

š. m. lapkričio 22 d. (sekm.), 
tuojau po pamaldų, lietuvių pa
rapijos salėje, įvyko antras KL 
B-nės Winnipego Apyl. valdybos 
šauktas visuotinis narių susi
rinkimas. Sakau antras, nes pir
mame nepasisekė išrinkti valdy
bos 1971 metams.

Susirinkime nebebuvo per
daug laiko trukdymo, tad nors 
ir vargais negalais valdyba vis

Susirinkimas prasidėjo gana

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

geroje nuotaikoje, o tam tikra 
grupelė net jautėsi gana karin
gai ir atrodė, tad tos didžios iš
vaizdos veikėjai B-nei žada kaž
ką duoti naujo, bet ką jie turėjo 
savo užpakalinėse mintyse, sun
ku iš jų veidų buvo išskaityti. Jų 
gyvas lakstymas nuteikė lyg tai 
būtų kokios atskiros grupelės 
veikla, panašiai į Kvebeko sepa
ratistus, kurie yra pasivadinę 
FLQ. Pagalvojus, nebuvo ko nu
siminti, nes Winnipege neturi
me dar nė vieno pagrobto, nė vie
no apiplėšto ir nė vieno nžmuš-

Buvęs v-bos p-kas skaito susi
rinkimą atidarytu, tik kyla klau-

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

Telef.: PRospect 6-5084

pirmojo susirinkimo tęsiniu, ar 
jį pradėti iš naujo. Nutarta ves
ti kaip visai naują susirinkimą, 
nes pereito susirinkimo proto
kolas užbaigtas ir prezidiumo

IR PRAMOGINĖS MUZIKOS

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

Apdraustas perkraustymas 
iš Įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kih A. AL

nesivaržydami pakėlė savo ran
tas. Ir štai jie: dienos p-kas St. 
Ramančiauskas, susirinkimo se- 
kretorė Genė Federavičienė, na 
r pereitų metų v-bos p-kas agr. 
J. Malinauskas! Taigi, dėl pa
starojo balsavimo už panaikini-

Taigi broliai, tikėjimas skelb
ti yra vienas dalykas, o jį vyk
dyti kitas. Pasigailėk ir jų Vieš
paties! K. Strikaitis

riems reižkio-giliausią užuojau-

f

GĖLININKĄ B 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
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.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų,

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

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 T -aima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

J. Malinauskas į prezidiumą 
vėl pasikviečia tuos pačius as
menis, kaip ir pirmame susirin
kime. Dienos pirmininku Sta
sį Ramančiauską, o sekretoriau
ti Genę Federavičienę.

Pirmiausiai dienos p-kas ant 
lentos kandidatais surašo visą 
buvusį senos valdybos vardinį 
sąstatą, bet šie visi nusibraukia, 
išskiriant du asmenis. Po to, ei
na naujų kandidatų siūlymas. 
Vėl prirašoma pilna lenta. Reiš
kia, kad į naują valdybą kandi
datų atsiranda dvigubai ar net 
ir trigubai daugiau, kiek kad jų 
reikia. Pagaliau ir vėl tas gau
sus kandidatų skaičius nusibrau- 
kinėja ir vėl lentoj bepasilieka 
tik du pirmieji kandidatai. Bet 
staiga, dienos p-kas St. Raman- 
čiauskas pasiūlo KLB-nės Win- 
nipego lietuvių apylinkę visai 
likviduoti, pareikšdamas, kac 
mes iš jos nieko neturime. Susi
rinkusiųjų tarpe kilo lyg tai są
myšis, didelis nusistebėjimas to
kiu paties dienos pirmininko pa
siūlymu.

Pereitame susirinkime v-bos 
nariai iškėlė B-nės nuveiktus 
darbus. Atskiri v-bos nariai nu
rodė kiek surinkta pinigų, kiek 
kam paskirstyta ir kiek kam jau 
pasiųsta. Be to, pasirodė, kad 
dar B-nės kasoje 1971 metams 
lieka virš trijų šimtų dolerių 
grynais pinigais. Ne vienam ki
lo klausimas, kodėl Winnipego 
B-nę likviduoti?

Tik staiga susijaudinęs Vin
cas Januška pareiškia: <rVyrai, 
šis klausimas yra visai nerimtas 
ir ne vietoje. Aš siūlau jo iš vi
so nesvarstyti”. Neatsižvelgiant 
į diskusijas dienos p-kas savo 
iškeltą klausimą stato balsavi
mui, nors niekas tam ir nepri
tarė.

vių apylinkės, kuriai jis pats tiek 
ilgai vadovavo, nebesiimu nė aiš
kinti.

Antras klausimas: “Kas prieš 
KLB-nės Winnipego lietuvių 
apylinkės panaikinimą, pasisa
kė visas susirinkimas. Vienu žo
džiu Winnipego separatistai pra
laimėjo.

Po šitokio nemalonaus ir ne
sitikėto įvykio buvo einama vėl 
prie naujos valdybos rinkimų. Į 
naują valdybą 1971 metams iš
rinkti ir pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: Vincas Januška — 
pirmininku, Romas Ramančiaus- 
kas (Jr.) — vice-pirmininku ir 
kultūros reikalams, (Pastarasis 
yra iš jaunosios kartos ir baigęs 
Kanadoje universitetą K. S.), 
Juozas Demereckas — iždinin
ku, Vacys Stankevičius — Tau
tos Fondo įgaliotiniu Winnipege 
ir K. Strikaitis — sekretoriumi.

Į revizijos komisija: Mečys ša- 
rauskas, Valentinas Rutkauskas 
ir Vincentas Marozas.

Po v-bos posėdžio iš parapijos 
klebono buvo gautas dar vienas 
netikėtas smūgis, kad nuo šios 
dienos B-nė norėdama išsinuo
moti parapijos salę, su klebonu 
turės susitarti tris mėnesius 
prieš jos išnuomavimą. Reiškia, 
jau užmiršti visi pažadai, kurie 
vyko statant šią parapijos salę ir 
bažnyčią.

Ir tikrai, kuomet šių dienų 
gyvenimo laikotarpyje matome 
didelį lietuvių katalikiškųjų pa
rapijų nykimą, sąmyši šiuolai
kinėje bažnyčioje ir jos mora
linę krizę, ar tikslu dar užsilie- 
kančioms lietuviškoms parapi
joms taip griežtai užsidaryti sa
vame kiaute ir skirstyti tuos pa
čius dar likusius tikinčiuosius į 
aveles ir ožius, ir tiems “neklus
niems ožiains” reikia rodyti bent 
šiokią tokią laiminančią malonę, 
nes didžioji krikščionių aviny- 
čia ne vien tik iš avinų, ožių su
sideda ir krikščioniškoji etika 
žmonių neskirsto dviem spalvo
mis — balta ir juoda.

štai ir Evangelijoje (šv. Lu
ko 6:: 27 p.) nusako: “Bet jums 
aš tik.... sakau: Mylėkit savo 
neprietelius, gerą darykit tiems, 
kurie jūsų nekenčia. Laiminki-

ROCKFORD, HL
Mirė Aleksas Povilaitis

Po labai ilgos ligos Rockfordo 
ligoninėje mirė Aleksas Povilai
tis, sulaukęs 63 metų amžiaus. 
Iš Chicagos jis buvo perkeltas 
į Rockfordo ligoninę, kur po dvie- 
jų savaičių ir persiskyrė su šiuo 
pasauliu.

Povilaitis buvo gimęs Rock- 
forde, kur jis ir užaugo, šeimy
ninį gyvenimą sukūrė su Jieva 
Jaruškaite, Ogilby (UI.) lietu
vaite. Po kurio laiko persikėlė 
gyventi į Chicagą. Būdami jau
ni ir energingi, sumanė eiti į biz
nį. Naujienų kaimynystėje jie 
atidarė restoraną, kurį išlaikė 
net devyniolika metų.

Nors biznies gana gerai sekė
si, tačiau turėjo iš jo pasitrauk
ti, labiausiai dėl to, kad Povilai
čio sveikata labai sušlubavo.

Persikėlę į kitą miesto dalį, 
Povilaičiai atidarė taverną. Ten 
buvo lengviau, negu verstis res
torano bizniu.

Pernai Povilaičiai sumanė tin
kamai paminėti savo 40 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį Rock
fordo Lietuvių klube. Suvažia
vo daug svečių iš Chicagos, o taip 
pat daug dalyvavo rockfordie- 
čių. Sukakties minėjimas bu
vo tikrai šaunus ir linksmas. 
Aleksas gana gerai atrodė, nors 
ir vaikščiojo su lazdele pasirem
damas^

Velionis Aleksas buvo vyriau
sias iš mjų brolių ir trijų sese
rų. 'Pasižymėjo labai draugišku 
būdu. Laidotuvės buvo labai di
delės. Prisiųsta buvo daugybė 
gėlių. Su bažnytinėmis apeigo-

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS
pių papuošimai ir sezoninės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
S525 So. Harlem Ave. — 586-1229

rtVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

eudeik:
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

JOHN SHATS

Susirinkimų ir parengimų
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERA1DAS f. DAIMID

—. Upytės Draugiško Klubo ateinan
tis susirinkimas 1971 m. sausio 1 dieną 
neįvyks, nes tą dieną yra Naujų Metų 
šventė. Susirinkimas yra atidėtas iki 
vasario mėn. 5 dienas. Valdyba

— Chicagos Lietuvių Našlių, Našliu- 
kių ir Pavienių Klubas rengia Naujų 
Metų parengimą, kuris įvyks gruodžio 
31 d. 8 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St Viri klubo nariai, 
narės ir gerbiami svečiai prašomi 
skaitlingai atsilankyti. Veiks bufetas 
su gėrimais ir bus skanių vaisių, šo
kiams gros G. Joniko orkestras. Įžan
ga $1,50. Rengimo komisija ir Valdy
ba laukia jūsų atsilankant.

M. Urbelis, rast.

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

A. & L. INSURANCE & REALTY

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., tredad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai po pietų ir kitu laika 

pagal susitarimą.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 

Pigūs automobiliu draudimai.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

LAIK RODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeU REpvblic 7-1941

APDRAUDŲ

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio. >
Patogios ilsi mokė

jimo sąlygos.
J. B A C E V I C I U S

6455 So. Kedrio Avo. PR 8-2233;........ .....  -. . .. - .........

Gyv. 4424 So. Homan Ave.

Staiga mirė 1970 m. gruodžio 
29 dieną. Gimęs Lietuvoje. Va
balninko parap.

Amerikoje išgyveno 60 metu.
Paliko nuliūdę: žmona Domi

cėlė (Rubizaitė), duktė Beatrice 
Koepp, žentas Walter, sūnus 
Vito, marti Bernice. 7 anūkai, 
brolis Peter, švogerka Ona ir 
kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Edward P. 
Petka koplyčioje. 4358 So. Rich
mond Ave.

Ketvirtadienį, gruodžio 31 
dieną 8:45 vai. ryto bus lydimas 
iš koplyčios i St. Agnes parapi
jos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių 
Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. John Shats giminės, 
draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona, sūnus, duktė, brolis, 
giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

IRENE PLATKUS 
Pagal tėvus Meistinik 
Gyv. 4029 So. Maplewood Ave.

Mirė 1970 m. gruodžio 27 dieną, sulaukusi 50 metų amžiaus. Gi
musi Chicagoje, Illinois.

Paliko nuliūdę: vyras Richard, sūnus Francis, tėvas Frank Meisti
nik ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Brother Rice aukšt. mokyklos Motinų klubui
Antradieni. 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas P. Bieliūno koply

čioje. 4348 So. California Avenue.
Ketvirtadieni, gruodžio 31 diena. 8:30 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios i šv. P. ‘Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingu pamaldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Irene Platkus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, sūnus, tėvas, giminės.
Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMHULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

WILLIAM KAZLAUSKY '
Gyv. 6943 So. Tai man Avenue

Mirė 1970 m. gruodžio mėn. 28 dieną, sulaukęs 47 metų amžiaus. 
Gimęs Chicagoje, Illinois.

Paliko nuliūdę: motina Frances Kazlausky ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

Ketvirtadieni, gruodžio 31 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. William Kazlausky giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalprauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.
MiBIIIMI|i||IM|jrĮ!lffW|Į|

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET
P. J. RIDIKAS

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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Vincas Tamošiūnas - šaulių veteranas
1970 m. gruodžio mėn. 12 d. 

'S. Butkaus šaulių kuopa Det
roite buvo surengusi šaulių S-gos 

. pirmininkui ir garbės nariui Vin
cui Tamošiūnui šauliškos veik
los 50 metų auksinės sukakties 
minėjimą. Į minėjimą atsilan
kė daug svečių, organizacijų at
stovų ir draugų. Salė gražiai de
koruota. Stalai puošniai pada
binti. Visų nuotaika pakili ir 
šventadieniška. Prie sukaktu- 

i 
vininko stalo sėdėjo š. S. garbės 
narys Vladas Išganaitis ir Vin
co Tamošiūno giminės.

Jubiliatą pasveikino šaulių 
S-gos garbės narys Vladas Iš
ganaitis. Jis savoje kalboje pri
minė ir Įvertino jubiliato nu
veiktus šaulių Sąjungai darbus. 
Po V. Išganaičio kalbos jubilia
tą sveikino Algirdas Budreckas 
Vytauto Didžiojo šaulių kuopos 
vardu. Jis tarė šiuos žodžius: ■ 
“Laikau už garbę ir dideli malo
numą sveikinti Vytauto Didžio

jo šaulių kuopos vardu šaulių 
S-gos pirmininką Vincą Tamo
šiūną minint šiandien 50 metų 
jo šauliškos darbuotės.

Jubiliatas vadovauja šaulių 
S-gai ir jai visa siela yra atsida
vęs. šaulių S-gos idealai ir mei
lė Lietuvai, tai jo gyvenimo pras
mė. Jis nuo pat jaunų dienų pri
klauso šauliams. Tremtyje irgi 
nuo pat šauliųS-gos atkūrimo 
nuoširdžiai jai dirba. Taigi su
kaktuvininką ne tik Lietuvoje, 
bet ir išeivijoje matome pirmo
se šaulių gretose.

šaulių veteranas Vincas Ta
mošiūnas yra brandi ir darbšti 
asmenybė. Jis puikiai valdo 
plunksną ir nemažai rašo, bet 
jis labai nemėgsta, jei apie jį 
kas rašo. Jis, rašydamas Įvai
riais šaulių organizaciniais rei
kalais, yra man ne kartą akcen
tavęs, kad stengčiaus mažiau
siai apie ji rašyti. Taigi, jo di
džioji dorybė — kuklumas.

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

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

Knygą gausite pasiuntę pinigus šiuo adresu:

Kun. M. VALATKA

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA.
COSMOS PARCELS EXPRISS CORP.

(Licensed by \7NESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽŪK A Ų S K A S_________________
hį—-- .j— jįjuiiiimuijw* lufiĮ, i m, .

HIGH RATES — PAID QUARTERLY
5%

Passbooks

5’/2%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

UKMWBWfc' „jJSm "I*"1 a man 1. _ JMIUIU ■B-JJ'-.- UJUML J»L!ig.l. ■1L._X.ULH!UJ |

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

1 1 ■ ii^..—   . ........................

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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į būdamas gražioje vietoje Lie- 
j tuvių Tautinėse kapinėse įsigi
jo sklypų ir pasistatė sau kuk
lų paminklų.

Tai gali būt gražus pavyzdys 
tiems, kurie nepaiso pasirū
pinti savo likimu. Juozas gimė 
Lietuvoje. Plungės mieste. Mir
damas paliko labai liūdinčius, 
dukterį Lucy Martin, žentų Pe- 
ter ir pora jau paaugusių anū
kų. Taipgi paliko organizaci
jas, kurioms daug metų pri
klausė, draugus bei pažįsta
mus. Laidotuvėmis rūpinosi 
duktė su žentu, kurie atsidė
kodami palydovams juos visus 

Į maloniai pavaišino. Taigi, Juo 
zai, ilsėkis ramybėje per am- 

jžius savo pasirinktų kapinių 
| žemelėje. A. Jusas

Tš CHICAGO S IR 
APYLINKIŲ

Jis bendradarbiauja beveik vi
soje lietuviškoje spaudoje, o taip 
pat dalyvauja daugelio organi
zacijų vadovybėse.

Sukaktuvininkas paskutinia
me šaulių-S-gos suvažiavime, 
Detroite, buvo išrinktas ne tik 
Šaulių S-gos pirmininku, bet 
taip pat suteiktas buvo jam 
ir šaulių S-gos garbės nario var
das. Už nuopelnus šaulių S-ga 
jį yra apdovanojusi šaulių 
žvaigždės medaliu ir ordinu.

Šauliai didžiuojasi jo atliktais 
darbais.

Už pasidarbavimą šaulių S-gos 
idealams, lietuvybei ir Lietuvos 
laisvei, jubiliatui ir brangiam 
šaulių veteranui Vincui Tamo
šiūnui reiškiu nuoširdžią padė
ką ir šaulišką pagarbą.

Vytauto Didžiojo šaulių kuo
pos vardu sveikinu ir linkiu šau
lių S-gos pirmininkui ir garbės 
nariui Vincui Tamošiūnui daug 
saulėtų dienų, geros sveikatos, 
ištvermės ir toliau dirbti šau
lių idealams”.

Laike vakarienės buvo atlik
ta meninė dalis. Meninę dali 
atliko skautai su savo orkestru, 
pavadintu “Miško broliai”. Taip 
pat buvo pasakyta daug svei
kinimų žodžių ir perskaityta te
legramų ir laiškų.

Jubliatas gavo nemažai dova
nų.

Vytauto Didžiojo šaulių kuo
pos dovaną Įteikė — šauliai S. 
Cecevičienė, S. Radzvickas ir 
Alg. Budreckas.

Už surengtą jubiliatui, šaulių 
veteranui Vincui Tamošiūnui, 
pagerbimą ir šaunų parengimą 
S. Butkaus šaulių kuopai tariu 
šaulišką ačiū.

Algirdas Budreckas

Brighton Parkas
PALAIDOTAS 

JUOZAS BALIČAS
Daugeliui gerai žinomas 

Brightonparkietis Juozas Bali- 
čas po visų nelaimių ir ligų už
baigė savo gyvenimą sulaukęs 
arti 82 metų amžiaus.

Praeitą pirmadieni gruodžio 
21 d. susirinkus dideliam bū
riui žmonių Petro Bieliūno 
koplyčioje, 4348 So. California 
Ave. atsisveikinę velioni, ku
nigui atlikus skirtas apeigas 
bei paskaičius keletą posmų iš 
biblijos, apie 10 vai. ryto aš
tuoniolika mašinų palydėjime 
Juozo palaikus į Lietuvių Tau
tines Kapines, čia laidotuvių 
direktorius Petras Bieliūnas, 
leidžiant karstą duobėn, pa
skaitė tinkamą eilėraštį, kuris 
buvo liūdnas ir Įdomus. Bieliū 
nas šeimos vardu pakvietė vi
sus palydovus papietauti i Mid 
way restoraną. Juozas Baličas 
priklausė prie 13 Įvairių orga
nizacijų ir jose daug darbavo
si, galima sakyti iki pat mir
ties. Karstnešius parūpino Chi 
cagos Lietuviu Suvalkiečiu 
Draugija iš šių narių: Julius 
Klimas. Juozas Pakudaitis, An
tanas Radžiukėnas, Kasparas 
Kriščiūnas. Jonas Didžgalvis ir 
A. Jusas. Didžiuma, kurie 
lankėsi šermenyse bei palydė
jo i kapines, buvo organizacijų 
valdybų nariai. Koplyčioje bu
vo nemažai puikių gėlių.

Velionis Juozas dar sveikas

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių R»«kia

RELIABLE WOMAN 
WANTED

Live in, general housekeeping — coo
king. Salary open, references. Good 
home for right person. Must speak 
some English. Near North in Chicago.

822- 0424
mornings till noon and after 5 P. M.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardevimul

HELP WANTED — MALE
Darbininkv įteikia

COLOR MATCHER
Responsible salaried position with fast 
growing Company. — Producing uni

que product.
CAREER QUEST

Div. Of Flynn Consultants Inc.
372-0896

Geriausia 1970 metų žinia
Chicagos policijos departa

mentas praneša, kad per vie
ną mėnesi nuo lapkr. 13 d. iki 
gruodžio 10 dienos didžiųjų 
nusikaltimų Chicagoje buvo 
9.6 nuošimčiais mažiau kaip 
buvo per toki pat mėnesį 1969 
melais. Svarbiausia, kad žmo
nių užmušimų būta 19,7% ma
žiau, o vagysčių iki $50 vertės 
net 25% mažiau. Užtat mote
rų prievartavimų padaugėjo 
14.2%

Didžiausias mokslininkų 
mitingas

Chicagoje šiomis dienomis 
Įvyko didžiausios pasaulyje 
mokslinės organizacijos — Ame 
rikos Mokslui Skatinti Associa- 

Įcijos 137 metinis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo daugiau kaip 
8,000 mokslininkų su daugiau 
kaip 1,500 moksliniais praneši
mais ir 120 simpoziumų. Mitin 
gai didžiąja dalimi vyko Con
rad Hilton ir Pick- Congress 
viešbučiuose. Prieš pabaigą 
išrinktas naujas associacijos 
prezidentas Dr. Atgelstąn Spil- 
haus, kurs iš ligšiolinio prezi
dento H. Bentley Glass parei
gas perims sausio 15 dieną.

* ’ r

Kyritsis vėl išpranašavo
Pagarsėjęs žiemos pranaša

vimais Waukegano žvejys ir 
žuvies restorano savininkas 
Mathon Kyritsis šiemet apjuo
kė visus profesionalus oro spė- 
jikus, kurie iki pat Kalėdų 
išvakarių skelbė, kad šiemet
Kalėdos bus “juodos”, be snie
go. Tik Kyritsis “pasitaręs” su 
Michigan© ežero ešeriais pa
reiškė, kad Kalėdos bus baltos, 
tai yra su sniegu. Ir buvo!

Chicago] vėl 
kenksmingas smogas

Nepaprastai aukštas teršalų 
nuošimtis Hyde Parko apylin
kėje praeitą pirmadieni paska
tino Chicagos aplinkos kontro
lės departamentą griebtis prie
monių smogui sumažinti apy
linkės gyventojus nedeginti sa
vo krosnyse sąšlavų. Sieros 
dvidegio viename milijone da- 
liij oro buvo pakilę iki .31 da
lies.

Amerikos Mokslui Skatin
ti Asociacijos suvažiavime Chi 
cagoje vienas pranešėjas Dr. 
Grabam Bligh iš Winnipeg©, 
Kanados, perspėjo, kad vi
suose Didžiuosiuose Ežeruose] 
kai kurios žuvų rūšys rastos 
tiek užterštos gyvsidabriu, kadi 
gali tekti visiškai uždrausti tų I 
ežeru žuvi vartoti maistui.

Ypatingai tiršta gyvsidabrio 
koncentracija rasta ore virš 
Chicagos incineratorių, kur yra 
deginamos miesto atmatos.

I TRUMPAI

— Cicero Balfo valdyba 1971 
m. sausio mėn. 3d., sekmadienį 
3 vai. po pietų, šv. Antano pa
rapijos salėje rengia Įdomią 
programą rudens Balfo vajaus

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

40 NEW - USED

HOT - COLD MACHINES 
Coin Oper.

CALL
342 - 7739

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

užbaigtuvčms. Kviečiami au
kotojai, vajaus talkininkai, 
Balfo nariai ir šalpos idėjai pri 
tariantieji.

— Slaivomiero Mrozeko, len
kų modernaus dramaturgo, 
trijų veiksmų vaidinimas “Tan 
go” statomas Arnoldo Giedrai 
čio režisūroje. “Playhouse”, 
315 West North St. Premjera 
sausio 8 d. Spektakliai penkta
dieniais ir šeštadieniais 8:30 
vai. vak., o sekmadieniais 7:30 
vai. vak. Mrozekas yra gana 
populiarus Europoje.

— New Jersey Lietuvių Ta
rybos atstovų suvažiavimas nu
tarė Vasario 16 minėjimą su
ruošti vasario ■ 13 -d. Newark 
parapijos salėje? Tarybos val
dyba buvo veikli Simo Kudir
kos išdavimo bylos eigoje.

— Žurn. Jūratė Kazickaitė, 
New Rochelle, N. Y., dalyvaus 
eilėje televizijos programii “To 
Tell the Truth”. Pirmasis pa
sirodymas bus gruodžio 30 d. 
New Yorke. J'. Kazickaitė yra 
žinoma savo originaliais repor
tažais iš Vietnamo karo, kur ji 
buvo sužeista.

— Marytė Strazdauskaitė, 
Baltimore, Md., laimėjo dvejas 
čiuožimo varžybas, suruoštas 
miesto Civic centre, ir gavo 2 
medalius.

— Stud. Uosis Juodvalkis ga
vo 500 dol. stipendiją iš Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
(SLA) studijuoti lituanistiką 
Illinois universitete, Chicagoje. 
SLA taip pat parėmė Maironio 
lituanistinę mokyklą New Yor
ke 100 dol. auka.

— Mok. Adelė Abromaitienė, 
Toronto, Ont., dalyvavo tarp
tautinėje parodoje, išstatyda- 
ma iš gėlių ir žalumynų paga
mintus atvirukus. Ji yra žino
ma vaizdinių mokymo prie
monių kūrėja.

— Rašyt. Birutė Pūkeleviėiū- 
tė parašė eiliuotas pasakas vai
kams ir išleis atskira knyga, 
pavadinta “Pasakos”.

Venecuelos Lietuvių Drau
gija 1971 m. sausio 9 d., šešta
dienį, 7:30 vai. vakare Dariaus- 
Girėno salėje, 4416 So. Western 
Ave., rengia metinį Snaigių Ban
ketą. Bus trumpa ir įdomi pro
grama. šokiams gros nepavarg- 
stąs Venecuelos Lietuvių orkest
ras. šalta - šilta vakarienė. Veiks 
turtingas bufetas. Įėjimo auka 
5.00 dol. Stalus užsakyti pas 
bilietų platintojus ir telef. dieną 
CA 5-4995, po 5 v. vak. 776-3727 
ir 458-8345. (Pr).

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY X1
INCOME TAX SERVICE ' h

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

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

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė viela Marauette Parke. $43,000.

11 BUTŲ MŪRAS, 10 meti). 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 Tek CL 4-1050

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
j, visoms progoms.

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

HOME INSURANCE

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

GA 4-8654

fTATT FAUI

INSUKAMCY

State Farm Fxe 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- 
nūs, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.

Tek GR 6-3134 arba GR 6-3353

SIUNTINIAI

I LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

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

maistas, pinigai,
>-------------------------- /

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

fun*-ups 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 S52.500.

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

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

PUIKUS. DIDELIS 2 po 6 mūras 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.

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

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

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

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiujė. 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
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000.

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

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

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
nas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43.000.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į 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


