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STREIKUOJA GDANSKO LAIVU DARBININKAI
BOSTONAS. — Lietuvio Simo Kudirkos Amerikoje sukelta 

audra dar nesibaigia. Iš Pakrančių Sargybos pašalintieji karinin
kai: admirolas Ellis ir kapitonas Brown patys niekur spaudoje ne
sigynė, tačiau “BostonGlobe” trečiadienį paskelbė ilgą, šešių 
skilčių laišką, parašytą kapitono Fletcher Brown žmonos Anne 
Brown. Ji išsiuntė tą patį laišką ir kitiems didiesiems Amerikos 
laikraščiams. Laiško pradžioje ji sako, kad atėjęs laikas ame
rikiečiams nebūti tokiais jautriais, bet galvoti — su galva.

Anne Brown nurodo, kad ad
mirolas Ellis ištarnavo Pakran
čių Sargybos karininku 34 me
tus. Per tą laiką jis elgėsi taip, 
kad kiekvienas amerikietis galė
tų didžiuotis jo rekordu. Jis 
išmoko daryti greitus sprendi
mus ir išmoko tikėtis, kad tie 
sprendimai būtų vykdomi.

Brown buvo lakūnas

jis buvo baudžiamas spaudoje, 
paniekintas. Valstybės depar
tamentas, išlaikęs metus įgulą 
komunistų kalėjime, prisipaži
no prie tų pačių dalykų, kuriuos 
iš pat pradžių pasakė ko- 
manderis Bucheris

VARŠUVA. — Lenkijos komunistų partija įsakė išsamiai iš- 
'11 nagrinėti riaušes, kilusias Lenkijoje prieš Kalėdas ir jų priežastis. 
H Partijos laikraštis “Trybuna Ludu” pranešė, kad Antoni Wala- 

zsek, partijos vadas štetino mieste, kur buvo daug smurto, rei- 
M kalauja ištirti, kodėl buvo paskelbti kainų padidinimai, ar jie ne

buvo tyčia išprovokuoti. Tuo tarpu Švedijos laikraštis “Afton
bladet” praneša, kad lenkų uoste Gdanske jau nuo antradienio 

• streikuoja trys tūkstančiai laivų dirbtuvių darbininkų. Jie pro- 
I testuoja dėl milicijos vykdomų areštų. Jau apie 200 darbininkų 
■ yra suimta dėl dalyvavimo riaušėse.

“Mano vyras, kapitonas Brown 
išbuvo karininku 28 metus. Di
delę to laiko dalį jis buvo ieško
jimo ir gelbėjimo pilotas”, ra
šo Anne Brown. Jis rizikuoda-

švedų spauda praneša, kad 
darbininkai Gdanske reikalauja, 
kad visi suimtieji būtų paleisti. 
Be to, reikalauja, kad į Gdans
ką atvyktų partijos vadas Ed
ward Gierek ir pasikalbėtų su 
darbininkais. Darbininkai esą 
nepatenkinti, kad Varšuvoje nie
kas su jais nepasitaria ir neklau
so darbininku reikalavimu. Laik
raštis praneša, kad Gdanske pa
dėtis yra įtempta. Į miestą ir 
į kaimyninę Gdynę priveža daug 
milicijos. Ginkluoti milicijos pa
truliai vaikšto gatvėmis ir uosto 
rajonas yra apsuptas. Oficialio
mis lenkų žiniomis, Gdanske per 
riaušes žuvo šeši asmenys.

Dar nežinia, kokių pasėkų 
Lenkijos riaušės turės užsie
nio komunistu partijose. Anks
čiau Čekoslovakijos okupavimas 
1968 metais ir Vengrijos sukili
mo kruvinas numalšinimas 1956 
metais labai suskaldė užsienio 
komunistus, žinomas Austrijos 
komunistas Ernst Fischer pa
reiškė, pasmerkdamas čekoslo- 
vakijpg. okupaciją: “Kiekvieną 
kartą, kai aš girdžiu rusus kal
bant apie draugystę ir brolišką 
paramą, mano ausyse skamba 
tankų ūžimas”.

Elgesys su satelitinėmis ko
munistų valstybėmis suskaldė 
daug Europos partijų. Egzilinė 
ispanų partija neteko Dolores 
Ibaruri. Prancūzų partija tu
rėjo išmesti Roger Garaudy ir 
Charles Tillon, rezistencijos 
prieš nacius herojų. Pašalinti 
visi žurnalo “Democratic Nou- 
velle” redaktoriai. Italų partija 
neteko vieno savo vadų Pietro 
Ingaro. Brežnevo doktrina su
stiprino Kinijos komunistų spar
ną. Graikijos pogrindinėj par
tijoj atskilo nuo Maskvos lini
jos Partsalides ir Brillakis. Par
tija suskilo Venecueloje, Švedi
joje ir kitur. Įdomu, kokią įta
ką į užsienio partijas turės įvy
kiai Lenkijoje, kur darbininkai 
išėjo prieš “darbininkų valdžią”.

“Pravda” vėl puola 
Pekino vyriausybę
MASKVA. — Po ilgesnės per

traukos sovietų “Pravda” vėl 
ėmė pulti komunistinę Kiniją. 
Kaip dažnai daroma, laikraštis 
persispausdino užsienio komu
nistų, šį kartą Vengrijos laik
raščio straipsnį, kuriame sako
ma, kad santykiai su Pekinu iš 
esmės liko nepasikeitę, nors bu
vo vėl pasikeista ambasadoriais 
ir susitarta dėl prekybos.

“Pravda” dejuoja, kad nežiū
rint kai kurios pažangos, “pasi
tarimai dėl pasienio upių navi
gacijos buvo nesėkmingi ir de
rybos sienų klausimais vis tebe
eina”. Blogiausiai, kad Kini
joje nesustojusi prieš-sovietinė 
propaganda. Išvadoje: sovietų- 
kinų santykiuose mažai pasikei
timų.

studentų tvarkymui
SPRINGFIELDAS. — Illinois 

. legislatūra buvo sudariusi savo 
komisiją, kuri turėjo svarstyti 
universitetų neramumus ir re- 

į komenduoti priemones, kaip su 
tais neramumais kovoti. Pa
skelbtame raporte rekomenduo
jamos labai griežtos priemonės, 
kurių laikantis būtų užkirstas 
kelias neramumams Illinois uni
versitetuose.

Iš 18 to komiteto narių astuo
ni su kai kuriais punktais nesu
tiko. Waukegano senatorius 
Robert Coulson pareiškė, kad 

■ Springfieldo komitetas nėra kva- 
i lifikuotas daryti rekomendaci-

* | jas, nes studentų neramumų pro
blema esanti bendra visai Ame-

* rikai, ne tik Illinois valstijai.
, i Problemą jis rekomenduoja pa-
kaltelius ir padarė 6 u milijonus 1M Wa5hingtonlli ir prezWeį

“Etninės grupės spaudimas”

Per vėlu padėti admirolui EI
lis ir kapitonui Brown. Juos ap
leido jų pačių vyriausybė ir ka- 
riuomenė iŠ kurios jie galėjo ti- Sovietu valdžios fotografija rodanti kaip cheminio karo komandos tikrina pabūklus, kad jie nebūty užkrėsti nuo- 
. ... ’ -r. , -1 dingomis dujomis ar radioaktyviomis medžiagomis.ketis paramos. Jie nebuvo pn-_______________:'___________________________________________________________
pažinti kaltais padarę klaidingą '
sprendimą. Atrodo, kad visi su- AITAS TP UTTVA DACITAPTMAC

vo savo gyvybe nesuskaitomą Į prato, kad pasiųsti tą jūrininką 
skaičių atvejų, kad galėtų išgel- atgal yra vienintelis kelias, ta-;

eiau tas sprendimas buvo nepo- jr viiko pasitarimas Įvairiais veiklos klausinjais. Iš Čikagos į 
puliarus ir jie turėjo nukentėti.. New Yorką išvyksta ALT pirmininkas dr. K. ~ — -
Tardymo tarybos rekomendaci- tas, J. Skorubskas, dr. K. Šidlauskas ir dr. V. Šimaitis. Konferen- 
jos buvo padarytos kažkur Wa- ei joje dalyvaus ir didžiausių Altos skyrių pirmi: lijikai.

bėti jūreivį ar kitą į pavojų pa
tekusį pilotą”. “Ironiška, kad 
tie du vyrai, kurie tiek daug da
vė savo kraštui ir jo žmonėms 
staiga būtų pristatyti, kaip ko
kios baidyklės, kurios atnešė sa
vo karinei tarnybai gėdą”.

Toliau Anne Brown pasako
ja, jog tą vakarą, kada lietuvis 
jūreivis iššoko iš savo laivo, dar 
prieš jos vyrui susirišant su, ad- 
m ir olų EIlis, ji pagalvojusi, kad 
čia yra vyro karjeros galas. “Aš 
instinktyviai žinojau, ir man ro
dos vyras pats jautė, kad šitame 
atvejuje nėra teisingo kelio, ku
riuo eiti. Vyras buvo tarp kū
jo ir priekalo ir jam čia teko 
pasilikti. Aš pagalvojau tuo me
tu, kad vyras nebegaus daugiau 
paaukštinimo, tačiau nebūčiau 
nė sapnavusi, kad jis bus pri
verstas pasitraukti dėl techninės 
smulkmenos.
Valstybės departamento tyla

Admirolas Ellis prisipažino 
nutaręs atiduoti tą vyrą. Wash- 
ingtonas kelias valandas žinojo, 
kad tas vyras gali bandyti pa
bėgti, tačiau tie žmonės (Wash
ingtone) atrodo nesugebėjo at
siųsti nė paprasčiausio įsakymo 
jį globoti, .jei jis pabėgtų. Ge
riausia, ką jie galėjo pasakyti 
buvo: Jei jis įšoks į vandenį, ne
leiskite jam nuskęsti”. Įsaky
mas buvo duotas ir mano vyras 
tik jį įgyvendino. Ar dabar jau 
jura nusikaltimas vykdyti įsaky
mus?-^ •?

Toliau laiško autorė kaltina 
valstybės departamentą. Jis su
organizavo derybas ir susitiki
mą jūroje su rusais. Nereikia 
turėti daug fantazijos, kad ži
notum, kokios tarptautinės kom
plikacijos galėjo kilti, jei mes 
būtume “pagrobę” vieną vyrą 
nuo sovietų laivo.

Primena “Pueblo” atvejį
Per pastaruosius metus kelis 

kart mūsų vyriausybė pastatė 
savo žmones į neįmanomas si
tuacijas. Niekas nepadėjo mūsų 
goriausiems vyrams, kada jie pa
darė “blogus” nutarimus. “Pue
blo” kapitonas Bucher padarė 
tik vieną klaidą, — jis buvo blo
goje vietoje blogu laiku. Jei jis 
būtų sunaikinęs slaptus doku
mentus ar net jei būtų buvęs iš
gelbėtas, vis vien jam būtų te
kusi atsakomybė, tokia pati, ko
kia teko dėl nesunaikinimo ir dėl 
prisipažinimo, kad jis buvo šiau
rės Korėjos vandenyse. Už tai

shingtone. Tardymas baigėsi 
gruodžio 16. Raportas pasiųs-

šeštadienį, š. m. sausio 9 d. 10 vai. New Yorke Įvyks Altos

Po pietų, 3 vai. tame pačiame 
tes komendantui gruodžio" 17'd., viešbutyje įvyks bendras Viiko 
tačiau jau gruodžio 15 d. spaudo- *r *^^os pasitarimas su įvairiais 
je buvo rekomendacijų dalis, komitetais ir Studentų Sąjungos 
Mano vyras rastas kaltu, kad atstovai Simo Kudirkos bylos

— _   - Im Ireikalu.jis kreipėsi į savo viršininką, 
kuris; buvo atostogose. Taip sa
ko tardymų raportas. Admiro
las kaltas, kad jis davė patari
mus tokiu tonu, kad jie buvo 
priimti kaip įsakymas. Tai yra 
juokingai mažos smulkmenos. 
Amerika praranda du labai ge
rus karininkus. Pakenkta Pa-1 
krančių Sargybos moralei. Aš Valdžios pareiškimas sako, kad 
noriu tikėti, kad šis siaubingas atidėjimas įvyko dėl vieno kal- 
sapnas turi kokią prasmę, tikiu, tinamųjų ligos — Lev Jagman 
kad mūsų šalies žmonės nesileis, turjg gripą ir temperatūrą. Ta- 
vėl pagaunami jausmų ir neleis gįau prancūzų ir italu komunis- 
“įtužusiam” prezidentui ar ma- tl} partijos laikraščiai abu pa
žai etninei grupei išvystyti spau- skelbė “iš patikimų šaltinių” su- 
dimą tokį, kad būtų padaryta žinoję, kad devynių žydų teismas 
skriauda, kaip šita, — baigia sa- nutrauktas ir daugiau žydų 
vo laišką kapitono Brown žmo- teismų nebebus. Be antrojo žy

dų teismo Leningrade dar turė
jo būti vienas teismas Rygoje, 

• kitas JCišmeveP. Vietname naikins, Tuo tarpu Maskvoje prasidėjo 
Į sovietų valdžios grasintos de- mariįuanos augalus mojuos Pneš Ameriką. 

J ° | Vienoje demonstracijoje sesi
SAIGONAS. — Karinė JAV j vyrai iš Maskvos dviejų fabri- 

vadovybė P. Vietname išsiunti- kų atvyko į JAV ambasadą ir 
nėjo dalinių vadams įsakymą įteikė protesto laišką, kuris yra 
naikinti marijuanos laukus ir (kopija sovietų valdžios protes- 
pasėlius Vietname. Kartu vei- to dėl žydų veiklos Amerikoje, 
kiant su Saigono valdžios atsto
vais, už sunaikintą marijuaną apie 20 jaunuolių, kurie stovė- 
bus apmokėta po vieną centą už j0 apie 20 pėdų nuo JAV amba- 
augalą.

Karinė vadovybė susirūpino 
vis didėjančiu narkotiku sunau
dojimu Amerikos kareivių tar-

Sovietai nutraukė 
žydų teismus

MASKVA. — Sovietų teismas, 
kuriame turėjo būti teisiama 
antra žydri grupė buvo atidėtas.

na.

Kitą demonstraciją sudarė

sados vartų ir šūkavo prieš Ame
riką įvairius šūkius. Ambasada 

' pranešė, kad du diplomatai ga
vo telefoninius grasinimus Mas-

pe. Kada 1965 metais už narko- Kadangi jų numeriai nė-
tiku vartojimą buvo nubausti 47 
kareiviai, pernai jų buvo jau 
11,000. Vadovybė tvirtina, kad 
apie 150,000 amerikiečių karei
vių Vietname susipažino su ma
rijuana ar kitais narkotikais. 
Pernai 7,065 kareiviai buvo su
gauti vartojant marijuaną, 1,- 
452 turėjo kitokių narkotikų ir 
736 naudojo ar turėjo heroino.

Armijos vadovybė skelbia, 
kad pernai per 10 mėnesių 25 ka
reiviai mirė nuo narkotikų. Kiti 
64 mirimai irgi įtariami buvę 
nuo narkotikų, bet tiksliai ne
nustatyta. Apie 700 kareivių 
turėjo gydytis ligoninėse.

ra niekur skelbiami, neabejoja- 
’ ma, kad telefonu skambino so- 
I vietų slaptos policijos valdinin
kai — KGB.

SAIGON AS. — Pietų Vietna
me sprogimai padarė daug ža
los Amerikos Qui Nohn amuni
cijos sandėliams, kur buvo 15,- 
000 tonų šaudmenų. Apie 600 
tonų buvo sunaikinta. Sprogi
mai tęsėsi 7 valandas. Priežas
tis aiškinama. Sužeisti 5 asme
nys.

BELGRADAS. — Jugoslavų 
teismas 6 metais kalėjimo nu
baudė vokiečių Žurnalistą, kuris 
šnipinėjęs dviem valstybėm.

helis, T. Blinstru-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

WASHINGTON AS. — FBI di
rektorius Edgar Hoover, ap
žvelgdamas praėjusius metus, 
pranešė, kad pernai FBI suėmė 
468 organizuotų nusikaltimų 
gaujų narius. Tai nemažas skai
čius, lyginant su kitais metais. 
FBI suėmė iš viso 32,000 nusi-

yra pa-

derybos
Abi pu-

+ Senatorius McGovern pa
skelbė, kad jis bandys tapti de
mokratų partijos kandidatu į 
JAV prezidenftts. s"'-

+ Šiaurės Vietnamas paskel
bė trijų amerikiečių lakūnų pa
vardes. Jie visi žuvę, kai jų lėk
tuvas buvo numuštas. Hanojus 
sako, kad dabar visi amerikie
čiai belaisviai ar žuvę 
skelbti.

Paryžiaus taikos 
pradėjo trečius metus,
sės sutinka, kad nepadaryta jo
kios pažangos. .■

+ Chrysler automobilių ben
drovė pasiūlė darbininkų unijai 
tas pačias sąlygas, kaip ir Ge
neral Motors sutartyje.

+ Sovietų spauda skelbia, 
kad komunistė Angela Davis 
Amerikoje teisiama dėl jos odos 
spalvos ir dėl jos politinių pa
žiūru.

+ Jungtinių Tautų tarpinin
kas Izraelio-Arabų derybose iš
vyko vakar į Izraelį pasitarti su 
Izraelio vyriausybe.

♦ Praėjusią savaitę Vietna
me žuvo 33 amerikiečiai ir 305 
buvo sužeisti. Per visą karą 
amerikiečių žuvo 44,241 ir 293,- 
529 buvo sužeisti, šalia žuvu
siu kovose, Vietname nuo ivairiu 
ligų ir nelaimingų atsitikimų 
mirė 9,064 amerikiečiai.

< Izraelis skundžiasi Jungti* 
nėms Tautoms, kad Egipto lėk
tuvai perskrido izraelitų pozici
jas Sinajuje. Egiptas tuo skri
dimu sulaužęs karo paliaubas.

♦ Gynybos sekretorius Laird 
pareiškė Tailandijoje, kad jai 
reikės duoti didesnę karinę pa
ramą per ateinančius 10 metų 
dėl Nixono doktrinos, kuri Azi
jos kraštams numato didesnes 
pastangas ginantis nuo komu
nizmo.

LLANELLI. — Valijoje vie
na moteris, susipykusi su vyru, 
pasiuntė jam į darbą telegramą: 
“Grįžk namo, žmona mirė”. Vy- 
fas skubėdamas automobiliu na
mo, atsitrenkė į stulpą ir žuvo, 
žmona gailisi krėtusi tokį pokš-

naujų pirštų atspaudų, šiuo me-! 
tu FBI-Įstaigose yra 199 milijo
nai asmenų pirštų atspaudai-'

Per praėjusius metus smar
kiai sumažėjo mokyklų rasiniai 
neramumai - incidentu buvo tik j “““ve^^se^'sMoma“^ 
160,.kada 1969 metais » buvo tai drausti agitatorianls lanky. 
per ta pati laikotarpi 299. Mies-. ti universitetu5 ir numatyti sun. 

irgl kias bausmes plytų ir akmenų 
mėtytojams. Siūloma suvaržyti 

% studentų priėmimą, jei tie stu- 
, nėra “universite-karu Vietname, pasivadinus, tų medžiaga„ siMoma imti ga.

to sudarytai komisijai.
Illinois komisija rekomenduo

ja griežtai suvaržyti narkotikų 
platinimą ir radikalų propagan
dos leidinių skleidimą Illinois

tų rasiniai neramumai 
smarkiai sumažėjo.

Hooveris paskelbė, kad yra 
nauja, suorganizuota grupe pries, denM nė
kara Vietname, pasivadinusi z — - —

• v -i i tu meuziiaga . 'omiviiiii linui xa-tautme koalicija pries kara, " ... . ... .... f „ rantijas ir numatyti piniginesrasizmą ir priespauda . Vienas \ , • • i • • x. . . m ./ t baudas susirinkimu organizato-
• • J • » ,^en riams, jei po tu susirinkimu
. z* T ’7 *■nie Davis, Čikagoje teistų 7 gru

pės narys, ši organizacija rei
kalaujanti baigti karą Vietna
me iki gegužės mėnesio. Kitaip 
ji bandys suparaližuoti Wash- 
ingtoną.

+ šiaurės Korėjos karo laivai 
nuskandino sugedusį Pietų Ko
rėjos žvejų laivą su 11 žvejų.

Įvyksta riaušės.

1971-

1970

1968-

1966—

■

MONTHLY
PREMIUMS

—$5.60

—44.00

a

HFA

Medicare mėnesiniai (mokėjimai nuo 
liepos mėn. 1 d. bus 5 dol. 60 centę. 
Termometras parodo, kaip tie mokė
jimai vis didėjo. Vyriausybės įstaigos 
kaltina daktarus, kurie vis didina sa
ve honorarus, gal, norėdami, kad 

"medicare" nepasisektu.

Izraelio mokesčiai 
didžiausi pasaulyje
JERUZALĖ. — Izraelio gy

ventojai yra apdėti didžiausiais 
mokesčiais. Nėra pasaulyje ki
tos valstybės, kurios gyventojai 
mokėtų tokius aukštus mokes
čius. Iki šiol didžiausius mokes
čius mokėjo švedai, tačiau pra
ėjusiais metais juos pralenkė 
izraelitai.

Izraelio parlamentas išklau
sė finansų ministerio Pinhas Sa- 
pir kalbos apie naują biudžetą, 
kuris siekia 3.8 bil. dolerių. Ka
riniams reikalams Izraelis nu
mato išleisti apie 40% viso biu
džeto.

Finansų ministerija paskelbė, 
kad izraelitų mokesčiai sudarys 
41.2% viso visuminio gamybinio 
produkto. Švedijos gyventojai 
sudeda 39% visų krašto paja
mų, britai — 32.8% ir Amerikos 
mokesčių mokėtojai — 27%.

Izraelitų mokesčiai kariniams 
reikalams yra keturis kart di
desni už tuos, kurie buvo moka
mi prieš 1967 metų karą su ara
bais. Daug lėšų ginklams išlei
džiama užsieniuose, todėl Izrae
lis vis išsemia savo svetimos va
liutos rezervus. Visa laimė, kad 
Amerika duoda Izraeliui kreditų 
ir nemažas sumas suaukoja už
sieniuose gyveną žydai.

RAWALPTNDI. — Kanados 
premjeras Trudeau pradėjo ke
turių dienų vizitą Pakistane.



JUBILIEJINĖ OPERA - “TRAVIATA”
Sausio 4 d. Lietuvių Ope

ros Čikagoje valdyba sukvietė 
Hiėiūnienės restorane, Bridg- 
porle, pasikalbėjimų su spau
dos ir radijo atstovais. Nauja
sis valdybos pirmininkas, ta
čiau jau ilgametis valdybos 
narys. Gediminas Kazėnas pri 
statė naujų Operos valdybą, 
kurioje yra S. Džiugiem?, G. 
Bičiūnai tė, V. Marciukaitis, 
V. Momkus, V. Badžius ir J. 
Vidžiūnas. Jis trumpai prane
šė, kad šiais metais sueina 50 
metų nuo pirmos operos lietu
vių kalba pastatymo. Ta ope
ra buvo “Traviata”, todėl nu
tarta jų dar kartą pakartoti.

Toliau kalbėjęs V. Badžius 
plačiau paaiškino apie operos 
pasirinkimą, žadėdamas gerų 
spektakli ir prašydamas spau
dos bendradarbių paramos. 
V. Kadžius vaidybos paskirtas 
spaudos ir informacijos reika
lams tvarkyti. Jis priminė, kad 
netrukus sueis 15 metų nuo Lie 
tuvių Operos Įsisteigimo išei
vijoje. Per tą laiką jau buvo 
pastatyta 13 operų, jų tarpe 
Verdi “Requiem” ir dvi lie
tuviškos operos. Kadžius pri
minė ir operos pastatymus 
Vokietijoje, Detmolde, kur

“Sevilijos kirpėjas” buvo pa
rodytas 1957 m. kovo 30 d.

Toliau kalbėjo operos diri
gentas ir meno vadovas muzi
kas Aleksandras Kučiūnus. Jis 
nurodė, kad šiam sezonui bu
vo įvairių pasiūlymų ir suma
nymų. Kai kas siūlė duoti tik 
koncertinę, mišrią pragramų, 
kiti siūlė kartoti jau turėki 
“Ca Valeria Rusticana”. Tu
rint galvoje trumpą laikų ir 
solistų jėgas, teko pasirinkti 
tinkamiausią kūrinį, kuriame 
progos pasireikšti turėtų ir di
delis, stiprus Operos choras. 
Yra daug gražių operų, ku
rioms chorai nereikalingi, dėl 
to jos ir buvo atmestos, nes 
Lietuvių Operos pagrindinis 
branduolys ir yra choras. Nu
tarta pakartoti Verdi “Travia
tą” ir duoti stipresnį, profe- 
sionaiiškesnį spektaklį. Prem
jera Įvyks gegužės 1 d. Kiti 
spektakliai bus gegužės 2-trą 
ir 8. Solistų sąstatas daug ne
pasikeis. Bus bandoma gauti 
geriausias, stipriausias lietu
viškas jėgas. Dramatiniu te
noru geričiausiai, teks pakvies 
b’ su mūsų opera jau susigyve
ntu Stefaną Viėiką. Chorams 
vadovaus tie patys chormeis

dideliu klaustuku), Daiva 
Mongirdaitė ir Gina Butkutė- 
čepkauskienė iŠ Kanados. Ne 
be to, kad nebūtų iškilę ir 
okupuotos Lietuvos daininin
kų vardai. Kai kurie ėikagie- 
čiai labai piršę kviesti ką nors 
į Šį spektakli iš Vilniaus ope
ros. Operos vadovybė, žino
dama, kad šis klausimas vi
suomenėje yra gan jautrus ir 
kelia ginčų, nusprendė pasi
tenkinti išeivijos lietuvių jė
gomis.

Kaip žinoma, muziko J. Ži
levičiaus, solistų Sprindžio, S. 
Adomaitienės ir kitų komitetas 
jau rengiasi minėti 50 -metų 
sukaktį nuo Lietuvos operos 
įsteigimo. Ruošiama paroda, 
akademija, buvusių operos 
dalyvių suvažiavimas. Lietu
vių Operos statoma “Traviata” 
ne tik netrukdys tiems akade
minio lygio minėjimams, bet 
juos tik papildys, apipavida
lins. Išeivija, kur gyvena tiek 
daug mūsų operos kūrimo lai
kotarpio jėgų, turi ne tik tei
sę, bet ir pareigą tą kultūrinę 
sukaktį ' tinkamai paminėti. 
Okupuotoje Lietuvoje išeivi
joje gyveną operos steigėjai 
yra pamirštami, ignoruojami. 
Sukaktis minima, neminint 
daugelio tai sukakčiai labai

teriai: Alice Stephens, Alfon
sas Gečas. Vėliau, pareigas 
mokykloje atlikęs, prisidės 
Alvydas Vasaitis, pakviesta 
nauja, daug žadanti jėga — 
Mindaugas Mačiulis. Scenos 
pagalbininkais sutiko būti K. 
Oželis, Č. Rukuiža ir kt. Daili
ninku šiam spektakliui pa
kviestas Jurgis Daugvila. Jis 
žada sukurti paprastas, efek
tingas, pigias, moderniškas de
koracijas, kuriose modernus 
šviesų naudojimas atstos ne
reikalingas plokštumas.

Žurnalistij klausinėjami, 
Operos veikėjai paaiškino, kad 
ir šis pastatymas pareikalaus 
daug išlaidų, kurias bus ban
doma padengti nedidinant 
įėjimo kainų, bet kaip ir vi
sada, remiantis visuomenės ir 
ilgamečių mecenatų aukomis. 
Lėšoms padidinti Opera ren
gia balių, kuris įvyks vasario 
6 d. Motion Inn salėje. Čia pro
gramą išpildys Čikagos visuo
menės mėgiamas “II-sis Kai
mas”, vadovaujamas A. Anta
naičio. Visais baliaus reika
lais reikia kreiptis į Sofiją 
Džiugienę, 7240 So. Mozart, 
tel. WA 5 - 3682.

Tarp solisčių, kurioms ga
li tekti Violetos partija, buvo 
minimos Lilija šukytė (su

85,683 amerikiečiai 
palaidoti sudeginus
“Kadangi pigiau ir estetiš- 

kiau”r vis daugiau amerikiečių 
pasirenka po savo mirties būti 
palaidoti per ugnį, tai yra sude
ginti. Praeitais metais JAV- 
bėse buvo 85,683 laidojimai ug
nimi. Tai tėra vos puspenkto 
nuošimčio mirusiųjų, bet nuo
šimtis didėja, nes 1960 metais 
dar tik 60,000 mirusiųjų buvo 
sudeginta.

New York Times pranešimu, 
Pacifiko pakraščių valstijose, 
būtent Kalifornijoje, Oregone, 
Washingtone ir Nevadoje pernai 
bendrai palaidota per ugnį 335,- 
000 mirusiųjų; New Yorke, 
rennsylvanijoje ir New’ Jersey 
tik 16,000.

Vis daugiau amerikiečių esą 
nori savo palaikus palikti urno
je, o ne karste, kadangi tuomi

reikšmingų {pavardžių. Tą 
skriaudą, daromą bolševiki
nių vadovų “nonperson” prin
cipo pagrindu, bandys atitai
syti Čikagos Lietuvių Opera ir 
specialus komitetas su savo 
minėjimais, parodomis ir, pa 
galiau , su skambia, nuotai
kinga “Traviata”. A. P. 

daugiau sutaupoma savo pali
kuonims išlaidų. Išlaidos kre- 
matorijui siekia tarp 35 ir 100 
dolerių, kai palaidojimai perai 
vidutiiškai kaštavo po $926, kaip 
paskelbė Nacionalinė Laidojimų 
Direktorių Asociacija. Urnos 
kaštuoja nuo $40 iki $400. Ur
nai padėti mauzoliejuje kainos 
nepažymėtos.

Kūno sudeginimas atliekamas 
per porą valandų ir lieka tik pe
lenų krūvelė, sverianti iki 8 sva
rų, tuo tarpu kai lavonui pavirs
ti “žeme” karste trunka 25 me
tai.

Autorė 1963 metais parašytos 
knygos '‘American Way of 
Death” Jessica Mitford užsitrau
kė laidojimo įmonių nemalonę. 
“Tai suprantama”, atsikerta au
torė, “kadangi laidojant ugni
mi uždarbis yra mažesnis”. Ka
talikų bažnyčia iki 1963 metų 
mirusiųjų kūnų deginimą griež
tai draudė.

Uždarbiai ir kainos 
Lenkijoje

VARŠUVA (dpa). — Iš gruo
džio 17 d. paskelbto Lenkijos po- 
litbiuro pranešimo aiškėja, kad 
Lenkijos industrijos produkci
ja yra 35 iki 40 nuošimčių že-‘ 

mesnė kaip Vakarų Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje ar Ang
lijoje. Nors per paskutinjį pen
kių metų planą planuotoji in
vestavimų suma perviršyta, ta
čiau produkcijos ir darbo atli
kimo pajėgumas (kapacitetas) 
nepasiekęs numatyto lygio. Nau
jajame penkmečio plane planuo
jama investuoti į kai kurias la
biau pasisekimo viltį keliančias 
sritis.

Kompartijos laikraščio “Tri
būna Ludu” pranešimu,' viduti
nis mėnesinis gyventojų uždar
bis ką tik praėjusiais metais bu
vo 2,235 zlotai metams; 1965 
metais buvo tik 1,868 zlotai. 
(Oficialiu kursu už 6.50 zlotus 
gaunama tik 1 vokiečių markė).

Kokias kainas šiandien lenkas 
turi mokėti už maistą? Iki pa
skutinio gyventojų sukilimo jau
tiena be kaulo 1970 m. kaštavo 
42 zlotai kilogramui (kilogra
mas du svarai); kotletams mė
sa 56 zlotai kg.; silkės 22 zlotai 
kg.; tona anglių 500 zlotų; te
levizijos priimtuvas su 43 centi
metrų pločio ekranu 8,000 zlotų; 
vidutinis šaldytuvas 6,500 zlotų.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

4 gabalų stalo indų komplektas, International 
Silver Co. gamybos, veltui duodamas atidariusiems 
naują $100 taupymo sąskaitą arba tokią sumą 
įnešusiems į esamą taupymo sąskaitą. Po to, 
su kiekvienu $25 ar didesniu indėliu Jūs galite 
pirkti tokį pat 4 gabalų komplektą tik už $2,95 — 
mažą krautuvių kainos dalį. Yra daugiau gražių 
namams reikmenų už žemą kainą. Tie puikūs 
indai yra tikras stalo papuošalas ir kelia malonumą 
prie bet kurio valgio. Mes kviečiame Jus pasinaudoti 
šiuo pasiūlymu ir dar šiandieną paimti dovanas. 
Tik vienas komplektas veltui duodamas sąskaitai 
šios programos metu. Pasiūlymas prasideda 1970 m. 
gruodžio mėn. 3 dieną ir baigiasi 1971 m. gegužės 
mėn. 15 dieną.

Įneškite $1000 ar daugiau ir Jūs galėsite pasirinkti parankų Bulovą kelionės laikrodį arba 
West Bend kavos virdulį. 5000 dol. ar didesnis indėlis Jums suteiks galimybę pasirinkti 
Toastmaster broilerį arba G. E. radiją ir laikrodį. Pasiūlymas pradeda galioti gruodžio

BULOVĄ KELIONĖS LAIKRODIS - ŽADIN- 
TOJAS yra parankus ir praktiškas visai 
šeimai. Jis tinka namuose ant stalo ir 
patogus keliaujant. Tamsoje šviečia numeriai 
ir rodyklės, gražiais odiniais viršeliais.

WEST BEND AUTOMATIŠKAS KAVOS 
V1RDULIS. Įjungus elektrą išverda kvapi 
kava,, kuri laikosi geri amo j temperatūroje^, 
visai automatiškai. Nuo S iki 9 puodukų 
kavos gražiame užgrūdinto alumini jaus inde.

STALO INDAI
UŽDIRBKITE IKI

%

METAMS 
UŽ CERTIFIKATUS

METAMS 
UŽ TAUPYMO 
SĄSKAITAS

UN/ONFE
3430 South Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 • Phone 523-2800

TOASTMASTER FIRMOS BROKERIS IR 
TOSTERIS. Iškepa mėsą, sušildo sumuštinius, 
išverda užšaldytus pietus. Dviejų pozicijų 
lentyna, išimamos broilerio rinkės. Automatino 
temperatūra nuo 200 iki 450 laipsnių.

G. E. MASYVUS LALKKRODIS - RADIJAS. 
Pažadina nustatytu laiku automatiškai 
kontroliuojant garsą, švelnaus medžio 
atspalvio kabinetas turi apšviestą chromo 
skalę, kristalinį priekį* - . ■
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Kremliaus pamainu kaita Į

ATEINA TREČIOJI KARTA
(Tęsinys)

Užsienio politika

Pabandykim įvertinti trečio
sios bolševizmo kartos užsienio 
politiką, kokia ji bus: ar impe
rinė nacionalinė, ar revoliucinė 
internacionalinė ? Prieš bandy
dami atsakyti j šį klausimą, at
siminkim, kad neklaidingos prog
nozės politikos moksluose — 
sunkus dalykas, jei ne beviltiš
kas. Pakanka atsiminti tris vi
siems žinomus, bet klasiškus 
klaidingos prognozės pavyz
džius: tarmenį, kad pakanka 
Hitleriui padaryti Muencheno 
susitarimo nuolaidas (1938 m.), 
ir jis nurims. Rezultatas: ant
rojo Didžiojo karo įvadas.

Tarmuo, kad pakanka pasira
šyti Jaltos sutarties nuolaidas 
(1945 m.) ir bus galima “per
auklėti Staliną demokratiškoje 
ir krikščioniškoje dvasioje”. Re
zultatas: tuzinas naujų komu
nistinių valstybių Europoje ir 
Azijoje.

Tarmuo, kad Mao Cetungas 
yra tik agrarinės revoliucijos 
Kinijos organizatorius. Rezul
tatas gerai žinomas.

Nuideologėjimas ir 
konvergencija

Dabar literatūroje iškelta 
nauja prognozė, taikanti į busi
mąją Sovietų Sąjungos raidą. 
Ji teigia: Sovietų Sąjunga eina 
“ideologijos mirimo” (“deideo- 
logizacijos) keliu Į “konvergen
ciją” su Vakarų pasauliu. ši 
prognozė imponuoja kaip alter
natyva branduoliniam iššūkiui. 
Nenagrinėjant smulkiai šitos 
analizės, pažymėtina štai kas: 
nors ji atrodo ir viliojama ir net 
kai kuriuo atžvilgiu logiška, tu
rint omenyje mokslinę techninę 
revoliuciją, tačiau naujoji prog
nozė yra toje pat klaidingoje 
plotmėje, kaip ir aukščiau mi
nėtosios prognozės.

Priežastis ne taip sudėtinga: 
komunizmas — dviveidis Janu
sas, jis visada turėjo ir turi du 
veidus — genialią kaukę ir siau
bingą snukį. Siekdami tikslo ko
munistai veikia užsidėję kaukę, 
pasiekę tikslą, jie tą kaukę nu
simeta. Klaidingos prognozės ir 
yra prognozės, daromos žiūrint 
ir matant tik kaukę.

Kokie faktai remia “deideolo- 
gizaciją” ir “konvergenciją”?

Paprastai nurodoma į pragma
tinį “liberalizmą” sovietų ekono
mijoje ir “sambūvį” (koegzis
tenciją) sovietų užsienio politi
kos srity j .e Bet ir pačiam Li- 
bermanui šie komunistinio ūki
ninkavimo principai yra aksio
mos: totalinė valstybinė nuosa
vybė, valstybinis planavimas, 
“socialistinis pelnas”. Gamybos 
ir paskirstymo priemonėmis so
vietų “reformatoriai” šeiminin
kauja, remdamiesi partiniu val
stybiniu monopoliu, absoliučiai 
nepripažįstančiu privačios ini
ciatyvos.

Koegzistencija

Ekonominės valdžios monopo
lio atsisakymas SSK Partijai 
reikštų atsisakymą nuo politi
nės valdžios monopolio. Tai ži
nodami, patys sovietų teorinin- 
kai nesuskaitomuose straipsniuo
se “konvergenciją” laiko esant 
vakariečių “ideologinių diver
santų” kontrrevoliucinę utopi
ją. Iš esmės sovietų teorinin- 
kai teisūs. Vakarų ir Rytų mok
slinės techninės revoliucijos ti
po vienodumas negali priversti 
prie konvergencijos dėl jų so
cialinių politinių sistemų anta- 
goniško skirtingumo. O dėl ko
egzistencijos, tai ir čia vaizdas 
nelabai kiek paguodos teikiąs. 
Pirmiausia reikia pažymėti nau
ją pasaulinės politikos reiškinį, 
turintį istorinę reikšmę: “koeg
zistencijos” problemos aktualu
mas Sovietų Sąjungai iš dviejų 
sistemų plotmės jau įsisuko į 
komunistinės sistemos vidų (Ki
nija, Čekoslovakija, Rumunija, 
Jugoslavija).

Dedasi tai, ko nenumatė joks 
komunistų pranašas: gali būti 
įmanomi ir net neišvengiami ka
rai tarp pačių komunistinių val
stybių, kaip imperialistiniai ir 
ideologiniai karai. Sunku tikė
tis, kad komunistinės valstybės, 
kurios negali “koegzistuoti” sa
vo tarpe, norėtų “koegzistuoti” 
su demokratiniais kraštais. Mas
kva niekada neslėpė, kad “ko
egzistavimas” jai ne tikslas, o 
priemonė tikslui* siekti,. ji tik 
priemone infiltruoti į Vakarų 
užnugarį, kad revoliucijos kely
je išspręstų dviejų sistemų var
žytynes, nerizikuodama savižu
dišku branduoliniu karu.

Gal būt, nauji žmonės, nauji 
laikai, naujos sąlygos taip pa-

veiks sovietų septyniasdešimtų
jų metų politiką, jog “koegzis
tencija” iš priemonės virs tiks
lu? Jeigu tai įvyktų, tai mes 
susidurtume su naujai gimusia 
bolševizmo karta. Bet bazuoti 
politiką šita viltimi būtų dau
giau negu rizikinga.

Realioji politika
Šiaip ar taip, sovietų politikos 

prognozė turi remtis ne abejo
tina spėjamosios ateities užsie
nio politikos hipoteze, o realiąja 
dabartimi. Realioji būklė yra 
tokia, būtent, kad partijos už
sienio politika iš anksto supla
nuota dabartinėje partijos pro
gramoje iki 80-jų metų mažiau
siai. šita programa trečiajai 
kartai eina kartu ir Biblija ir re- 
ferencijų knyga. Programos 
dėsniai šie:

1. “Socialistinės revoliucijos ir 
proletariato diktatūros keliu... 
anksčiau ar vėliau žengs visos 
tautos” (SSKP programa, 18, 
19 ps.; 1965 m.).

2. “Dabartinė epocha... yra 
dviejų priešingų sistemij kovos 
epocha... Epocha socializmo ir 
komunizmo pergalės viso pasau
lio mastu” (ten pat, 5 ps.).

3. “Komunizmo kūrimą So
vietų Sąjungoje partija laiko di
deliu sovietų tautos tarptauti
niu uždaviniu” (ten pat, 6 ps.).

. išauklėti tomis idėjomis, sam- 
I protautų ir veiktų kitaip. Net 
į daugiau. Iš visko sprendžiant, 
trečiosios kartos komunistas bus 
kaip ir sintezė tarp leniniško ti
po tarptautinės revoliucijos en
tuziasto ir stalin’ško tipo val
džios fanatiko. Todėl netenka 
kalbėti apie šios kartos ideolo
gijos “merdėjimą”, arba “dei- 
deologizaciją”.

Du komponentai

4. Komunistinės “Europos ir 
Azijos valstybės — prototipas 
naujos visuomenės, apimsiančios 
visą žmoniją” (ten pat, 25 ps.).

5. “SSKP ir ateityje steng
sis stiprinti vienybę ir visų kraš
tų didžiosios komunistų armi
jos gretų monolitiškumą” (ten 
pat, 44 ps.). Ir taip toliau...

Sunku prileisti, kad žmonės,

Tokios teorijos autoriams ne
ateina į galvą, kad ideologija So
vietų Sąjungoje turi dvi sam
pratas: idealinę ir materialinę. 
Jei idealinė yra ne kas kita, kaip 
idėjų visetas ir iš jų išplaukian
ti pasaulėžiūra, tai “materiali
nė” (verčiau sakytina — mate
rializuotoji ideologija) — nau
jojo tipo valdžios partokratijos 
formos ir valdymo metodai. Juk 
ideologija yra ne vien tai, ką 
žmogus skelbia, bet ir tai, ką jis. 
daro. Užtat sovietų ideologija 
yra ne vien Marksas ir Leninas, 
bet ir SSKP, slaptoji policija, 
cenzūra, konclageriai, kolchozai, 
trumpai tariant, monopartinė 
diktatūra.

Jeigu kada nors Kremliuje at
sisakytų Markso ir Lenino, kaip 
kadaise atsisakė nuo Stalino, tai 
šis žygis visiškai neverstų at
sisakyti nuo “materializuotosios 
ideologijos”. Ryšium su šia pro
blema atrodo drąsi ir prognozė 
Milovano Džilaso, kuris rašo: 
“1984 m. (omenyje turima Or- 
vellio knyga) marksistinė leni- 
nistinė ideologija Sovietų Są-

REST RIMS HIGf

i jungoje mirs, o partija nustos 
Į egzistuoti arba bus sugriuvusi. 
Į Partijos aparatas ir slaptoji po- 
I licija bus armijos kontrolėje 
(“New York Times Magazine” 
1969 m. kovo 23 d.).

šiandien, pradėjus 17 metų po 
Stalino mirties, SSKP ir jos 
ideologija ta pati, kokia buvo ir 
Stalinui valdant. Įvykusieji pa
kitimai neliečia režimo esmės, 
o tik jo formą, prisitaikymą prie 
naujų sąlygų. Negalima įsivaiz
duoti, kad dalykai kitaip klos
tytųsi ir per sekančius 15 me
tų, jei nebus karo arba politi
nio perversmo.

Ideologija ar imperija
Kai keliame klausimą — kas 

dominuoja Kremliaus užsienio 
politikoje: ideologija ar imperi
niai valstybiniai Sovietų Sąjun
gos interesai — mes užmiršta

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.59. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit-

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608.

me, kad čia nėra dilemos “arba 
— arba”, o yra “ir — ir“. Pasau
linės revoliucijos ir pasaulinio 
viešpatavimo ideologija ne tik
tai neprieštarauja sovietinei im
perinei politikai, bet priešingai, 
ji yra jos globalinis ir elastin
gas instrumentas, žinoma, tre
čiosios kartos užsienio politikos 
linkmę, pasisekimus ir pralaimė
jimus lems didžia dalimi ne tik 
šios kartas subjektyvinės koky
bės, bet ir tos jėgos ir proble
mos. su kuriomis ji, trečioji kar
ta, susidurs pasaulinėje arenoje.

Sovietų Sąjunga septyniasde
šimtaisiais metais turės augan
čią konfrontaciją vienu žygiu su 
abiem pasauliais: su demokrati
niu ir su komunistiniu pasauliu. 
Konfrontacijos centre bus trys 
jėgos: Sovietų Sąjunga — Ki
nija — JAV — kiekvienas kiek-, 
vieno priešas. (B. d.)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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.
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“Tarybinis” žurnalistas - ruso botagas
Praeitų metų pabaigoje Lietuvos komunistų partijos 

vadovybė pasigyrė, kad komunistų vadovaujami lietuviai 
rusų primestą penkmečio planą įvykdė anksčiau, negu 
Maskva buvo nustačiusi. Tai esąs Lietuvos komunistų 
sveikinimas kovo mėnesį ruošiamam visos sovietijos ko
munistų partijos suvažiavimui. Jeigu Maskva nepadarys 
kitokio nutarimo, tai bus oficialiai paskelbta, kad lietu
viai pirmieji įvykdė penkmečio planą anksčiau, negu 
Maskva tikėjosi ir laukė.

Priešpaskutinę praeitų metų dieną Vilniun buvo su
kviesti “tarybiniai” žurnalistai. Juos sukvietė Žurna
listų Sąjungos pirmininkas J. Karosas. Vilniun suvažia
vusiems žurnalistams svarbiausią kalbą pasakė pats il
giausias ir dažniausiai pliauškantis bizūnas. Jis paskir
tas partijos centro komiteto sekretorium. Jis dažniau
siai siunčiamas ten, kur reikia priversti ne tik darbinin
kus, bet ir pirminės partijos organizacijos narius. Kon
ferencijos pradžioje jis pagyrė žurnalistus ir gerą pasi
darbavimą. Jam patiko kelių laikraštininkų iškeltos 
negerovės pramonėje ir kolchozuose. Jeigu ne “tarybi
niai” žurnalistai, tai vargu Lietuvos komunistai būtų ga
lėję taip anksti baigti penkmečio planą.

Vienas kitas gali pamanyti, kad komunistams ra
šantieji žurnalistai važinėjo į kolchozus ir padėjo kol- 
chozininkams užsėti didesnius laukų plotus arba laiku 
nukasti bulves. Kai kam gali kilti mintis, kad “tarybi
niai” žurnalistai, norėdami greičiau baigti penkmetinį 
planą, atidirbę 8 valandas redakcijoje, skubėjo į cemen
to fabrikus ir liejo stogams dengti taip labai reikalin
gas cementines plokštes.. Nieko panašaus. Žurnalistai 
važinėjo į kolchozus, bet ne šienui piauti ar javams valy
ti. Pirmon eilėn jie tarėsi su vietos “parteicais”, kuris 
kolchozininkas nedalyvavo lenktynėse; kuris nepajėgia 
atlikti jam paskirtos normos; kuris savo karvei paėmė 
didesnę šieno saują,, negu rusas buvo paskyręs; kuris 
noriau dirbs prie savo paršiuko ar kopūsto daigo, negu 
pačiame kolchoze. Nustatęs, kas yra atsilikėlis, žurna
listas kerta jam iš peties.

“Tarybinis” žurnalistas yra ilgiausias komunistų 
partijos botagas. Kai valdžia rengiasi imtis priemonių 
prieš kurią nors įstaigą arba tos įstaigos darbininkus, 
tai pirmiausia ten pasiunčiamas žurnalistas. Jis pirmas 
iškelia pastebėtas “negeroves”, o vėliau jau eina polici
ja, prokuroras ir visas valstybinis aparatas iš anksto 
pasmerktiems išvežtu

Bet A. Ferensas nesitenkino vien pranešimu apie 
žurnalistų paramą penkmečio planui anksti baigti. Jis 
priminė, kad jau ruošiamas naujas planas. Paruošiamie
ji darbai eina visu smarkumu. Jis nori, kad “tarybiniai” 
žurnalistai pasiruoštų ir naujiems darbams. Jis žurna
listams pasakė :

“Rašydami apie pasiektus laimėjimus, žurnalis
tai turėtų įtikinamai atskleisti šių laimėjimų priežas
tis, parodyti didelį partinių organizacijų darbą, socia
listinį lenktyniavimą už gamybos užduočių įvykdymą 
pirma laiko, plačiau nušviesti ekonominės reformos 
įtaką, kovą už technikos pažangą. Negalima taip 
pat pamiršti, kad greta gražių pasiekimų įmonių 
veikloje yra ir spragų. Svarbus uždavinys — atsklei
sti ir panaudoti rezervus, didinti jos efektyvumą”.
(Tiesa, 1970 m. gruodžio 31 d., 1 psL)
Juozui Maniušiui ištikimiausias centro komiteto 

narys nepasitenkina vien žurnalistų atliktu botagavimo 
darbu kolchozuose ir dirbtuvėse. Ferensas nori, kad tie 
patys žurnalistai parašytų ir apie to botagavimo orga
nizavimą ir pravedimą. Jeigu Sniečkus būtų neįsakęs 
kolchozams lenktyniauti, jeigu jis nebūtų pasiuntęs dar
bo varovų, tai lietuviai nebūtų pirmieji penkmečio plano 
baigę. Ferensas nori, kad žurnalistai iškeltų viešumon 
ir komunistų partijos aparačikų įdėtą darbą “pirmeny
bių” laimėjimui.

Reikia manyti, kad rusai nelauks kovo mėnesio lie
tuvių persistengimui paskelbti. Jie panaudos šį lietuvių 
laimėjimą kitoms pavergtoms tautoms botaguoti. Jeigu 
lietuviai pasitempė ir atliko penkmečio planą žymiai

SKAITYKIM SAVO TAUTOS ISTORIJĄ
Dabartinė Lietuvos nelaisvė yra rusę imperializmo 
ekspansija, kuri persekioja musę kraštą nuo caro 

Jono Žiauriojo laikę
1

“Neseniai gavau vieno gero 
pažįstamo laišką, barantį mane 
už “Tėv. Žiburiuose” išspausdin
tą mano straipsnį, kuriame kvie
čiau laisvuosius lietuvius nepasi
duoti neapykantos ir keršto jaus 
mams prieš rusus, nes Lietuvos 
sovietinė okupacija yra pirmiau
sia komunistų darbas, nuo kurio 
kaliais nemažai kenčia ir patys 
rusai. Mane barančiam draugui 
atrodo, kad dabartinė Lietuvos 
nelaisvė yra rusų imperializmo 
ekspansija, kuri persekioja mū
sų kraštą nuo caro Jono žiau
riojo laikų”.

(Ištraukia iš straipsnio “Tė
viškės Žiburiuose” Nr. 50 (1970 
m. gruodžio 10 d.), pasirašyto: 
Dr. J. Grinius, Vytauto Didžio
jo universiteto docentas).

Nesitikėtas rusų apologistas
Antrašte “Raganų medžioklė 

Lietuvoje” aukščiau cituojama
sis Dr. Grinius savo straipsnyje 
aprašydamas, kaip Vilniaus uni
versiteto dekanas R. Tarvydas 
su docentais C. Kudaba ir V. 
Dvareckiu ir kitais komunistų 
“aparačikais” Vilniaus univer
sitete atliko šlykštų sąžinės prie
vartavimo darbą enkavedistinio 
teroro ir inkvizicijos priemonė
mis sugriaudami pavergtos Lie
tuvos lietuvaitės ir Vokietijos 
lietuvio planus sukurti lietuviš
ką šeimą, teisingai pastebi, kad 
visą “raganų medžioklę” ir in
kviziciją prieš ją vedė ne rusai, 
o jų “padlaižiai ir KGB tarnau
tojai lietuviai”. Daktaras pa
vartodamas “KGB” čia pat pri
pažino, kad tatai vyko ne be ru
sų, nes KGB (Komissariat Go- 
sudarstvennoj Bezopasnosti — 
Valstybės Saugumo Komisaria
tas, buvusios kruvinosios črez- 
vičaikos, čekos, GPU, NKVD 
tęsinys) yra rusų komunistų 
bolševikų imperijos ir savo ke
liu rusų caristinės imperijos to
kios pat buvusios Įstaigos Ochra- 
nos tęsinys, tik nepalyginamai 
kruvinesnis ir rafinuotesnis. 
Taigi sakydamas, kad “Lietuvio 
Vyt. Svilo, gyvenančio Vakarų 
Vokietijoj, susidraugavimas su 
Vilniaus lietuvaite M.Prialgaus- 
kaite pirmiausiai parūpo ne ru
sams, bet šių padlaižiams ir KGB 
tarnautojams lietuviams” Dr. 
Grinius sąmoningai darosi rusų, 
šiuo atveju rusų komunistų-bol- 
ševikų apologistu. Rusų padlai
žiai sugriovė jaunos lietuvai
tės gyvenimą, bet rusams pir
miausia parūpo, kad jos laimė 
būtų sugriauta! Jei piktas žmo
gus tave užsiundo piktu šuniu 
ir tas šiuo perkanda koją, tai 
neužtenka tik vieną šunį kal
tinti. Atlyginimui kaulą gavęs 
šuo juo piktesnis, juo pikčiau 
puola. O kad mūsų lietuvių 
skausmui ir gėdai mes tokių

už numestą kaulo šmotą kitus 
lietuvius puolančių ir kandžio- 
jančių dvikojų turime propor
cingai daugiau negu kitos ru
sų pavergtosios tautos, gana pa
sidairyti po savo kiemą čia pat 
Amerikoje, kurie savo Laikraš
čiuose, klubuose ir susirinkimuo
se iš kailio nėrėsi, reikalaudami, 
kad turkai išduotų “sovietų tei
singumui” j laisvę pabėgusius 
tėvą ir sūnų Bražinskus, o vė
liau iš džiaugsmo kurį laiką net 
žado buvo netekę, kai amerikie
čiai į laisvę bėgantį lietuvį Ku
dirką leido “sovietų teisingu
mui” nukankinti.

žinoma, kad rusai, kaip ir ki
tos tautos, susideda daugumoje 
iš gerų žmonių, bet kada dakta
ras toliau rašo, jog “ne rusų im
perializmas, bet sovietinis ko
munizmas padaro kovos priemo
nes prieš Lietuvos žmones ypa
tingai žiaurias ir šlykščias”, jis 
bando juodą baltinti.

Kiekvienas lietuvis, kad ir 
daktaras,, turėtų savo tautos he
rojiškai tragišką istoriją skai
tyti nemažiau ir nerečiau kaip 
žydai Torą. Koks skirtumas kad 
ir tarp 1940—1944 metais ru
sų bolševikų įpuolimų į Lietuvą 
ir caro rusų įsiveržimo į Lietu
vą 1655 metais?... Štai ką jie 
padarė tų metų rugpiūčio 8 d. 
Įsiveržę į Vilnių:

“Zolotarenkos kazokai pir
mieji išlaužė vartus, paėmė Įsi
tvirtinusius namus, bažnyčias ir 
žudė visa, kas tik jiems pakliu
vo, moteris, vaikus, šunis, ka
tes... Sako, apie 25,000 žmonių 
žuvo...

Plėšimas ėjo per tris dienas, 
o paskiau per 17 dienų siautėjo 
gaisras, po kurio liko tik griu
vėsiai... Maskoliai sudaužė se
nus karstus bažnyčių požemiuo
se, sunaikino daugelio mūsų gar
bingų praeities žmonių palai
kus...

Maskoliai užėmė ir Kauną. 
Gyventojai bėgo kas Į Prūsus, 
kas Į Kėdainius /(arčiau prie 
Radvilos). Maskoliai žudė, plė
šė ir degino miestą, kaip ir Vil
niuje. Vieną jėzuitų vienuolį 
svilino ant laužo, kad pasakytų, 
kur pinigai paslėpti”... (Dr. V. 
Daugirdaitė — Sruogienė: Lie
tuvos istorija).

O kur Lietuvos sukilimų prieš 
rusus slopinimai, Muravjovo 
siautimai, kartuvės, šaudymai, 
nebaigiamos į Sibirą tremiamų
jų lietuvių, voros... Norėtume iš
girsti įtakingų rusų, kad ir emi
gracijoje ar tremtyje rimtą bal
są, pasmerkiantį rusiškąjį, kad 
ir komunistinį, imperializmą ir 
protestuojantį prieš laisvų tau
tų pavergimą. Kurio ruso am
biciją nekutena, kad jo “matuš- 
ka Rasėja” nuo 15 amžiaus vi-

anksčiau, tai kodėl gudai ar ukrainiečiai tokio dalyko 
negalėtų padaryti?

0 vėliau, kai bus baigiami nauji penkmečio planai, 
tai rusai lietuviams uždės didesnes normas. Jeigu jie sku
biai atliko paskirtas normas, galvos rusai, tai jiems tas 
normas reikia padidinti. Ateinantį penkmetį lietuviai 
turės daugiau pasitempti, kad iš viso pajėgtų užkrautą 
darbą atlikti. Žurnalistams ir vėl teks botagauti kolcho- 
zininkus ir dirbtuvėlių darbininkus, kad neatsiliktų ir 
lenktyniautų.

SAVE AT

dūrio iki 20 amžiaus vidurio iš 
16 tūkstančių išaugo Į daugiau 
kaip 22 milijonus kvadratinių ki

lometrų. (žiūr. šių metų Nau
jienų Nr. 4 “Rusų imperializmo 
ekspansija”)! J. Pr.

TEISINGAI
Prieš kurį laiką jėzuitų lei

džiamas mėnesinis žurnalas 
“Laiškai Lietuviams” Įsidėjo H. 
žemelio straipsnį, kuriame nei
giamai buvo pasisakyta Altos, 
Vliko ir bendrai veiksnių adre
su. Stiprokai buvo išsireikšta, 
kad bendradarbiavimui arba — 
kaip jis rašo — ryšių palaiky
mui su Lietuva ir lietuviais to
ną duodą tik visokie buvę raš
tininkėliai, paštininkai, viršai
čiai ar vargonininkai. Atseit, 
aukšto mokslo žmonės (sakysi
me, kaip H. žemelis) norį tokio 
bendradarbiavimo.

Manau, kad paminėtų profe
sijų žmonėms nemažiau rūpi 
Lietuvos ir lietuvių reikalai, ne
gu pasimetusiam žemeliui ir pa
našiems. Ten pat, gana skubo
tai (priešingai žemelio nuomo
nei) ir Jono Jasaičio buvo pa
sisakyta.

Bet 1970 m. gruodžio mėn. tas 
pats žurnalas įsidėjo Juozo Ju
revičiaus straipsnį (atrodo, ap
karpytą), pavadintą “Nesusikal
bame dėl pasimetusiųjų”.

Juozas Jurevičius, atrėmęs H. 
Žemelio pasimetimą ir jo po
stringavimus, kad Lietuvoje jau 
viskas pasikeitę, šitaip jam at
sako: “Toliau H. žemelis aima-

PASAKYTA
nuo j a, kad mes tik ginčijamės, 
bet nežinome, kokia padėtis da
bartinėje Lietuvoje ir kokie ten 
yra įvykę pasikeitimai, o mes 
nepasiruošę tų problemų spręs
ti Tur būt, tik vienas žemelis 
nežino, kas šiuo metu vyksta 
Lietuvoje. Tie, kurie skaitome 
spaudą ir susirašinėjame, daug 
ką žinome. O kas gi jau ten taip 
pasikeitė? Labai mažai. Snieč
kus ir jo asistentai, kaip ir prieš 
30 metų, tebesėdi soste. NKVD 
viešpatauja. Spaudos laisvės 
nėra. Bažnyčia varžoma. Rusi
nimas vyksta. Sibire tebėra 
apie 100,000 ištremtųjų. Kas
dieninių reikmenų trūksta. Kol
chozai veikia. Komunistų par
tija yra visagalė. Pensijos ma
žos. Pragyvenimas brangus. Bū
tų stoka. Keliai prasti. Viskas 
suvalstybinta. Tik pramonės 
įmonės plečiamos vyresniojo bro
lio naudai”...

Perdėm teisingas teiginys. 
Niekas ten nepasikeitė. Kaip 
veikė, taip ir veikia žiauri prie
spauda ir vergija.

Vieną reikėtų įsidėmėti, kad 
Maskvos politbiuro smegenų 
trestas veikia. Ir veikia tik ne 
mūsų naudai. Jeigu Lietuvos 
okupantas nori ir skatina vadi-

namuosiu. “kultūrinius bendra
darbiavimus”, tai tik tam, kad Į 
mus kiršintų, skaldytų ir iš to j 
sau naudos susilauktų. Gero tik
rai jie nenori ir nelinki mums.

Gaila ir labai gaila, kad jau 
jie dalinai sugebėjo tokius že
melius ir panašius paveikti.

Su Lietuva ir lietuviais visi 
lietuviai įvairiais būdais bendra
darbiauja ir be Maskvos aprobuo
tų “kultūrinių bendradarbiavi
mų”. Stasys Juškėnas

Našlių klubo veikla
Chicagos Našlių Našlikių ir 

Pavienių Draugiško Klubo me 
tinis susirinkimas Įvyks penk
tadienį sausio d. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. nuo 8 
vai. vakaro. Nariai ir narės 
bei norintieji tapti klubo na
riais, prašomi gausiai susirin
kime dalyvauti nes vra neati
dėliojamų reikalų aptarti. Be 
to mums klubieėiams nesma
gios dienos, nes klubo nutari
mų raštininkė Marytė Urbelis 
serga ir dabar yra Christ Com 
munity ligoninėje, 4440 W. 95 
SL Taipgi sirgo klubo iždinin
kas Jonas Jonikas ir Petras 
Bellon, bet jie jau grįžo iš li
goninių gerokai sustiprėję ir 
gal galės atvykti į susirinkimą. 
Tai būti] malonu. Po susirin
kimo- G. Joniko orkestras gros 
šokiams bei bus draugiškos 
vaišės. A J ūsas
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I Chicago Savings and Loan Assn.
jr JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

I 6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

(INSURED)

Mutual Federal! 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747

.-he

PER ANNUM

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday. 9 A34. to 4 PJ4.

Thureday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

X. Tr.n«M on INSURED TO $20,000

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

PASSBOOK 
ACCOUNT 

PER ANNUM =s= 

Paid and 
Compounded Iva
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DR. ANNA BAUUNAS I
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofi*o t«l«fu PRosptcf 8-3229 

R*zid. t«l«fu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai, ryto, 

quo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.*

Rez. t©L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tai. LU 5 6446
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽiS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiai ir sekmai ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60^29 
Telef.: PRospect 6-5084

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tolu FRontier 6-1882

Floridos karvė juokiasi, kad jai netenka kęsti žiemos šalčip.

ItYAb IK 3UNU3
MARQUETTE FUNERAL HOME

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir sestai tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas,

DR. EDMUND E. C1ARA
2/uy w. Stsr STREET

Tel.; GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pinu, ketv. 
i—4, i—9, antrai, penkt. lu—4, ir 

šeštai 10—2 vai.

Rez. GI 84)873

DR. W. M. E1S1N - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

/.---------- .. ' ■ ,

SOPHIE BARČUS
į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Popiežius smerkia niai paskelbtos: jos yra, kad Ma-

maciją, kad vietoje laikytis sa
vo tradicinio auklėjimo, kurį jie 
su tokiu kruopštumu išvystė,

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai 
Treč. ir šeštai uždaryta.

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Rezid. telefu GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS ;
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad^.. ketvirtad. 5—8, 
antrad. 2—4^

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

dieni nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

CHICAGO. ILL. 60629

bažnyčios kritikus
Savo prieškalėdinėje kalboje 

Romoje esantiems kardinolams 
ir Vatikano kurijos prelatams 
popiežius pasmerkė “intelektua
lų centrus” Vakaruose, neišski
riant Amerikos, kad savo des
truktyvią kritiką jie taiką į Ro
mos katalikų bažnyčios tradici
jas. Ta proga jis dar kartą ap
gailestavo Italijos seimo išleis
tąjį perskyrų Įstatymą ir pra
nešė, kad sekantis vyskupų si
nodas ateinančio rugsėjo mė
nesį svarstys kunigų ir pasau
lio taikos reikalus.

“Antipapistų” demonstracija 
t per popiežiaus audienciją

Popiežiui Pauliui VI baigus 
savaitinę audienciją Vatikano 
Laiminimų salėje ir einant per

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
ir penkt. 24 ir 6-8 vak vak. Šeštadie
niais 24 vak po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

KELIONĖS I LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

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^ima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

šimtų pilgrimų minią apie 25 
asmenų, prancūzo “antipapisto”, 
ekskunigo Michael Collin pase
kėjų, ėmė šaukti “Fatima! Fa
tima!” ir pradėjo dalinti atsi
šaukimus su popiežiaus atvaiz
du ir parašu “Popiežius Paulius 
— 666”. Triukšmadariai buvo 
iš salės išmesti.
“Protestantai” šūkiu “Fatima!” 

reikalauja," kad popiežius pa
skelbtų “trečiąją paslaptį”, ku
rią Mergelė Marija apreiškusi 
trims Fatimos piemenaitėms

riją piemenaitėms parodžiusi 
“pragarą” ir išpranašavusi II 
pasaulini karą, reikalaudama, 
kad Rusija atsiverstų į kataliky
bę. Trečioji paslaptis esanti pa
saulio pabaiga, kurios popiežius 
nedrįstąs skelbti. Dėlto “anti- 
papistai” savo proklamacijose 
reikalauja pašalinti popiežių, ku
rį pavadino “uzurpatoriu”, kurs 
esąs priešingas Fatimos Mado
nos trečiajai paslapčiai ir mo- 
nijąs viso pasaulio kardinolus.

Plakatuose prie popiežiaus 
Pauliaus vardo pridėtoji 666 
skaitlinė yra iš švento Jono 
evangelijos ir reiškia vieną Apo
kalipsės žvėrį “su 7 galvomis 
ir 10 ragų ių ant tų ragų dešim
timi karūnų ir ant jo galvos 
vardas Piktžodystė (Blasphe- 
mia)”.

Vatikano 
kad Vatikži 
tokia dėmei 
čiuose popiežiaus rūmuose.
Teologai susitarė dėl komunijos

NC praneša iš New Yorko, kad 
ten įvyko devyniolikos katalikų 
ir protestonų teologų susitari
mas (consensus) dėl Šventos 
Komunijos, kurį vienas susitaT 
rimą pasirašiusiųjų pavadino 
“plačiausia iki šiol matyta ba- 
ze .

pareigūnai sako, 
no istorijoje pirma 
nstracija įvyko pa

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

Portugalijoje 1917 metais. Pir
mosios dvi “paslaptys” jau se-

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

r >
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai. . 

v —

APDRAUDŲ AGENTŪRA:

A C E

Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios iisimokė- 

jimo sąlygos.
V I Č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233
--------- --------------------J

Every year we faiL 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

------------------------------------------ j
WMe: Th* PrM^ent** Comrritt** 
on Mental Retardation, 
Washington, D. C. 202C1.

- - I
I

Addr Mi--------------------------------------------- - |
I

City--------------------------------------------------- I
A*-*.- TL.

L.---- —-----——---------------
PutMwd as a pubtic soviet in coop- 
eration with The Advertising Council.
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BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Dievo Karalystės 
Žinios

7.

(Tęsinys) . ;
Ramindamas ir linksminda

mas tuos, kurie liūdi dėl savo 
mirusiųjų prietelių, Šv. Povilas 
sako: “Mes nenorime palikti jū
sų, broliai, be žinių apie (mir
ties miegu) užmigusius, kad jūs 
neliūdėtumėte. kaip kiti, kurie 
neturi vilties. Nes jei mes tiki
me, kad Jėzus mirė ir atsikėlė, 
tai taip Dievas užmigusius per 
Jėzų atves draug su juo. Nes tai 
mes sakome jums Viešpaties žo
džiu”. 1 Tesaloniečiams 4:13, 14.

Yra tokių, kurie sakosi tikį į 
Dievą, bet netiki į mirusiųjų 
prisikėlimą. Parodydamas to
kiems jų paklydimą šv. Povilas 
sako: “Jeigu nėra mirusiųjų pri
sikėlimo, tai (reikia sakyti, kad 
ir) Kristus neatsikėlė. O (jei sa
kytume, kad) Kristus neatsikė
lė, tai mūsų (Apaštalų) skelbi
mas yra tuščias, tuščias (taip 
pat) ir jūsų tikėjimas. Bet išti- 
krųjų Kristus yra prisikėlęs iš 
mirusiųjų kaip užmigusiųjų pir
muonis. Kaip per vieną žmogų 
atėjo mirtis, taip per vieną žmo
gų ir mirusiųjų atsikėlimas. Ir 
kaip Adome visi miršta, taip 
Kristuje visi bus atgaivinti; 
bet kiekvienas savo eile; pir
muonis Kristus; paskui tie, ku
rie yra Kristaus, kurie likėjo į jo 
atėjimą”. — 1 Korini. 15:12-23.

(Bus daugiau)

Kas domisi apie Tiesą, reika
laukite veltui Spaudos, šiuo ad
resu: KB.S.A., 212 E. 3rd St 
Spring Valley, Ill. 61362, USA.

Vienas iš penkiolikos to kon
greso punktų liečiąs argumen
tą tarp katalikų ir protestonų 
yra, kad katalikams “transub- 
stancijos” rezultatas yra pats 
Kristus, o protestantai tą sa
kramentą aiškina kaip atmini
mo ritualą, kuriame Kristus da
lyvauja simboliškai, o ne tikrai. 
Kokio susitarimo tie teologai 
priėjo, CN nepaaiškina.

Susitarimą pasirašė katalikų, 
rusų ortodoksų, Jungtinių pres- 
biterijonų, Jungtinių metodistų, 
Amerikos liuteronų ir Pietinių 
baptistų bažnyčių atstovai, taip 
pat Kristaus mokinių, Jungti
nės Kristaus bažnyčios, Drau
gu draugijos (Kvakerių), Mis
souri sinodo liuteronų ir Bro
lių bažnyčios atstovai.

prancūzų jėzuitai “žygiuoja su 
laiko dvasia”, išbraukdami filo
sofijos klases, kad galėtų dau
giau koncentruotis į ekonomi
ją ir matematiką.

Tokios “mini-revoliucijos” va
das esąs tėvas Antoine Lauras, 
St. Louis Gonzaque Paryžiuje 
jėzuitų kolegijos direktorius. 
Praeitą rudenį jis uždaręs filo
sofijos kursą, kadangi iš 200 
studentų tik 4 įsiregistravo fi
losofijai.

18-me šimtmetyje jėzuitai 
Prancūzijoje turėjo 134 jėzuitų 
kolegijas, kuriose išsiauklėjo to
kios intelektualinės garsenybės 
kaip Bousset, Corneille, Moliere, 
Descartes ir net Voltaire.

Lojolos ordinas neišsižadėjo 
ir toli gražu neužmiršo savo mi
si j onierinių tikslų nei savo “kom 
panijos” dvasios, kuri visuomet 
skatino elito formavimą. St. 
Louis de iGonzague akademijoje 
modernios matematikos moky
mas įvestas 1968 m., paruošiant 
programą primarinėms ir sekun- 
darinėms mokykloms iki 1982 
metų. Kad studentai geriau 
orientuotųsi, įvedamos ir mark
sistinės ekonomijos paskaitos.

Tėvas Lauras pareiškė:'“16- 
me amžiuje mes buvome avan
garde. šiandien jaučiame, kad 
rizikuojame pasilikti pirmyn žy
giuojančio pasaulio užpakalyje. 
Mums būtina drąsiai žengti į 
naujas kultūros formas ir atsi
liepti į jos reikalavimus”.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: |

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F, DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: Y Ards. 7-1741 -1742

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

Prancūzų jėzuitai 
keičia filosofiją 

į praktiškus mokslus

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

♦

— SLA 260 kuopos narių metinis 
susirinkimas Įvyks sekmadienį, sausio 
10 dieną 2:30 vai. popiet, 2549 W. 71 
Street. Chicago. Kviečiam narius ir 
norinčius apsidrausti Susivienijime, 
atvykti. Valdyba

— Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
š vieta metinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 10 dieną 1:00 
vai. popiet Lietuvių auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Nares, malonėkite at
silankyti. Aptarsite draugijos reika
lus, kurių yra daug. Taipgi laikas už
simokėti duokles. Po susirinkimo bus 
vaišės ir rodomos nuotraukos, parvež
tos iš Europos. Kviečiu visas.

Rožė Didžgalvienė, rast

— Brighton Parko Lietuvių Ben
druomenės metinis susirinkimas įvyks 
sausio mėn. 10 dieną 2 vai. popiet J. 
Vaičaičio svetainėje, 4258 So. Maple
wood. Valdyba maloniai kviečia na
rius ir visus apylinkės lietuvius skait
lingai susirinkime dalyvauti.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTC 

DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
Chicagos katalikų arkidioce- 

zijos organas “The New World” 
pateikė iš Paryžiaus RNS infor-

• A. + A. 1
HELENA SINICKAS

Mirė 1971 m. sausio mėn. 6 d„ 6:00 vai. vakare, sulaukusi 74 me
tų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Šiaulių mieste.

Amerikoje išgyveno 19 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Bronius Sinickas, marti Ella, 3 anūkai — 

Angelė, Christina ir Robertas.
Lietuvoje liko sesuo Morta Daniel, sesers duktė Natalija Jurevi

čius; Kanadoje — puseserė Ida Rotkevi&us su šeima ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Priklausė Lietuvių Ev. Liuteronų Tėviškės parapijos Moterų drau- ; 
gijai ir buvo jos pirmininkė.

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69 Street.
Penktadienį 4:00 vai. popiet bus perkelta j Liet. Ev. Tėviškės pa

rapijos bažnyčią, kur 7:00 vaL vak. bus budėtuvės.
Šeštadienį, sausio 9 dieną 10:00 vai. ryto prasidės išlydėjimo pa

maldos bažnyčioje, po kurių bus laidojama Lietuvių Tautinėse ka
pinėse.

Visi a. a. Helenos Sinickas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar- I 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Sūnus, marti, anūkai, giminės.

U
 Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

w _ ' ' ■’ T _ ■ - -i- - -i...... - , ------ ---

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

JUZĖ DAUŽVARDIENĖ

Praeitų metų gruodžio 16 d.. 
Beverly Country Club patal
pose buvo pagerbta ponia Ju
ze Daužvardienė. Ją pagerbė 
■Chicagos Lietuvių Moterų KIu 
bas kalėdiniame savo pobūvy
je. Ponia Daužvardienė yra 
šio moterų klubo garbės pir
mininkė.

Kad ir pavėluotai, norime 
Juent trumpai parašyti apie ši 
minėjimą.

Baigus valgyti skaniai pa
ruoštus pietus, klul«) pirmi
ninkė p. Krajicek pradėjo pro
gramą, supažindindama susi
rinkusius su ateinančių, t. y., 
1970 metų klubo valdyba.
* Šias eilutes rašančiai teko 
priminti susi rink usiom narėm 
ir viešniom apie ponios Dauž
vardienės per 33 metus dirb
tus darbus. Ji pradėjo šiame 
klube Vasario 16 dienos minė
jimus. Tuose minėjimuose ji 
buvo pagrindinė kalbėtoja, 
kiekvieną kartą vis papasako
dama apie lietuvių kultūrą ir 
supažindindama klubo nares 
su svarbesniais lietuvių tautos 
istorijos bruožais^

Klubo ruošiami Gintaro ba
liai, ilgus metus buvę ponios 
Daužvardienės svajonė, rea
liai išdėstyti klubo narėms, ir 
prieš dešimt metų pradėti 
ruošti jau visai Įėjo Į madą. 
Mes juos ruošiame jau ištisą 
dešimtmeti, kiekvieną kartą 
vis šauniai pasirodydamos.

Baigus man priminti josios 
darbus ir iniciatyvą, klubo 
narės ir viešnios buvo pakvies
tos atsistoti ir sugiedoti “Il
giausių Metų”.

Vėliau operos solistas Al
girdas Brazis sugiedojo kelias

NAUJŲ METŲ
POKYLIS

aii"lišk:ii Aaujų .Melui pokylis jvvko 
ĮųK. Jaunimo Centre, kuri tradici- 

Chicagos Lielu- 
Vadovas Momkus, 

|lų iškilmių vadovas, trumpu 
.žodžiu pasveikino Operos lue- 
įcenatus, svečius ir narius, 

valdybos 
pirmininkas, išreiškė linkėji- 
nus susirinkusiems ir pristatė 
laimimo centro direktorių tė
vą Joną Borevicių, kuris vi- 

o dabar jau Chi-.isie,ns Pahnkėjo viltingų metų. 
Į Artėjant vidurnakčiui ir aidint 
varjx> dūžiams buvo deklamuo 

kurios 'a,na skambink per amžius 
Daužvardie- 'vaikams Lietuvos, tas never- 

uei paskyrė klubo narė p. Ya itas ,aisv^’ kas ne«ina j°s!” 
nas dar prieš 1966 metu Ginta-Dietai bu\o sutikti su Lie- 
ro balių tuvos Himnu, kurį su dideliu

p,., dvasiniu pakilimu sugiedojo 
i visa salė. Viso baliaus melu 
jautėsi puiki tvarka, o ypač di 
dėlė tyla buvo skambant var
pui ir žengiant i naujuosius 
metus, šokiams grojo šaunusis 
L. Bichnevičiaus orkestras, 
solo retkarčiais dainuojant sol. 
Vandai Stankienei. Publika, 
kuri buvo itin ištaigingai ap
sirengusi, buvo labai paten
kinta šių metų sutikimo poky
liu.

I p. Daužvardienei 
j giesmę, kuri vadinasi 
'Impossible Dream”. Akom-'nja* Miieng 
nanavo dainininko žmona, p. V,V Dpera.

| i _, • /.|, j |, ,

Aldona Brazicnė.
Labai šauniai pasirodė pa 

nelė Sofija Daukaitė. Ji jau-j 
dinančiai paskaitė gražų eilė- Gediminas Kazėnas, 
rasti ir Įteikė ji p. Daužvai- 
dienei, švelniai pabuėiuoda- 
mama veikėją.

Buvusios
debiutantas,
cagos Moterų Klubo narės, 
nios Atherton ir Block 
navo “Heilo, Dollv 
žodžius parašė ir

Ginta:<>

po

Nacionalinės Tarybos Alkoholizmui 
garbės pirmininke išrinkta pirmą kar
tą moteris, filmy aktorė Mercedes 
McCambridge. Sausis paskirtas infor
macijos apie alkoholizmą mėnesiu. 
Aktorė nesigina, kad ji yra buvusi al

koholikė.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy Reikia

DEPENDABLE WOMAN WANTED

Live in, 5 day week. Doctor’s home in 
Glencoe. Steady. 2 children 9—17, 
housekeeping. Extra help employed, 

top salary, references.
Must speak some English.

835-3318

PERSONAL 
Asmeny Ieško

ANTON ROSSMAN yra prašomas at
siliepti, sumokėti nuomą ir pasiimti 
savo asmenišką nuosavybę, esančią 
2024 So. Peoria St., laike dviejų savai
čių. Daiktai po to bus tuojau paša
linti. Prašomas kreiptis j Anna, ta

me pastate. JOHN DUNDEK.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KRE1PK1TĖ2 I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Pries programos pa 
pirmininkė p. Krajicek 
nioms Petrošienei ir Simėnie- 
nei kaip 10 metų išbuvusioms 
narėm, Įteikė po sagutę, o po
nia Daužvardienė. gavo gėlių 
ir dovanu. Kartu su GeriausiaisV * ’

pirmininkės ir klubo narių lin
kėjimais.

Juzė Daužvardienė širdin
gai padėkojo visoms narėms 
ir programos ruošėjoms už 
gražius žodžius, giesmes, do
vanas ir nepaprastą nuoširdu
mą. Ji stebėjosi, kaip jos galė
jo tokią programą suruošti be 
jokios žinios. Paprastai ji esan
ti gerai informuota apie klubo 
narių veiklą, bet ji nieko 
nojusi apie ši pagerbimą.

Pirmininkė palinkėjo 
sems klubo narėms ir
nioms linksmų . Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų Metų, o Algir
das Brazis, moterų padeda
mas, sugiedojo 
nes giesmes.

Ponios Dodge, Krajicek ir 
Woidat daugiausia pasidar
bavo prie šio pagerbimo, ku
riame gražiai, nuoširdžiai ir 
tikrai lietuviškai buvo pagerb
ta narių mylima ponia Juzė 
Daužvardienė.

Christine Austin

nezi-

vies-

GAISRAS TARP LEDŲ

Antarktikoje tarp jūros ledų 
yra žalių oazių. Ten auga sama
nos ir vandeniniai augalai. Vie
tomis iškilę net kelių centimetrų 
aukščio “miškai”. Oras čia taip 
sausas, kad, nukritus Į “Mišką” 
degančiam degtukui, jis iš karto 
suliepsnoja.

sveikinti dienraštį Naujienas 
ir lietuviškų radijo programų 
leidėjus —.Daukų šeimą po 
$15.

Po susirinkimo buvo drau
giškos vaišės.

Kitas susirinkimas bus šio 
sausio 12 dieną. V. J.

PARDUODAMI
Iš 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.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir ga
ražas dirbančiam inteligentui vyrui.

7240 So. TALMAN AVĖ.

! TRUMPAI

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Priminimas nepiliečiams
Imigracijos ir natūralizaci

jos tarybos Chicagos distrikto 
direktorius Aiva L. Pilliod pa
kartotinai nepiliečiams pri
mena, kad šio sausio mėnesio 
bėgyje privalo atlikti savo ad
reso, tai yra gyvenamos vietos 
registraciją. Procedūra labai 
lengva. Nuėjus i įsavo pašto 
Įstaigą paimti iš valdininko

kelias kalėdi-Į registracijos kortele ir užpil
džius tai pačiai Įstaigai grą
žinti. Kas turėtu kokiu neaiš
kumų) ar sunkumų, patarimų 
ir paaiškinimų mielai suteiks 
patyrę valdininkai Imigracijos 
Įstaigoje.

Primenama, kad Įstatymai 
griežtai reikalauja ir sąmonin 
gai neįsiregistravę yra bau
džiami iki arešto ir deportaci
jos.

Utenos klubas

— “Jūratė ir Kastytis", kom 
pozitoriaus K. V. Banaičio pa
skutinis muzikinis kūrinys, tri
jų veiksmų opera, spaudai ga
lutinai paruošta muziko Jono 
Zdaniaus, jau atiduota spaus
dinti. (Pr-)

— Lilija Šukytė, atskridusi 
iš Europos, gruodžio mėn. 19 
d. pirmą kartą šiame sezone 
dainuoja Metropolitan Opero
je pagrindinę F.uridičės parti
ją Glucko operoje “Orfeo ed 
Euridice”. Po kitų spektaklių 
dainavimo, ji Naujus Metus 
sutiko Vokietijoje. Kovo mė
nesį ji grįžta į JAV ir čia 
dainuos Margaritos partiją ir 
duos vieną koncertą Kanado
je. Balandžio mėnesį vėl to
liau tęs savo dainavimus Eu
ropos operosę. šiuo metu ji 
pasirašė kontraktą su Metro 
kitiems metams. (Pr.)

vėse ir jau yra pradedamos 
gaminti platesniu mastu maisto 
phamonėje. Jis taip pat dirba 
chemiku saldainių dirbtuvėje ir 
išrado gamybai naujoviškas ma
šinas.

Juzės Daužvardienės 
šeimininkėms anglų 

“Popular Lithuanian 
yra gaunama Nau-

ir

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES PAID QUARTERLY

$5,000 minimum 
2 year certificate

Passbooks

5’/2%
Investment __
bonus plan ^**11 SI ,000 minimum

$1,000 minimum 1 year certificate
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

Priešmetinis Utenos Apskri
čio Klubo susirinkimas ivvko 
gruodžio 8 d. Talman svetai
nėje. Susirinkimą atidarė pir
mininkė K. Stukienė. Perskai
tytas ir priimtas praeito susi
rinkimo protokolas, taip pat 
Lapkričio 29 dienos metinio 
parengimo komisijos raportas. 
Parengimas pusėtinai nusise
kęs.

Buvo renkama klubo valdy
ba 1971 metams. Pasiūlyta pa
likti ateinantiems metams tą pa
čia valdvba. Pirmininkei atsi- 
klasus susirinkimo, palikta ta 
pati valdyba. Atsisakė tik vie
nas kasininkas — D. Lukas, 
kurs sakėsi apleidžiąs Chicagą 
ir persikeliąs gyventi Į kitą 
miestą. Jo vieton kasininku 
išrinkta Mary Radžiukėnas.

Žiemos švenčiii Kalėdų ir jektus maisto kapsulėms, ku- 
Naujų Metų proga nutarta pa- rias vartojo astronautai erd-

Putvio
Daugu-

— Toronto : Šauliu 
kuopa kartu su Latviu 
vos Vanagais ir gimininga Es
tų organizacija sudarė Balti
jos Veteranų korpą. Pereitų 
metų spalio mėn. tų trijų or
ganizacijų atstovai pasiuntė 
Jungtinių Tautų Gen. sekreto
riui ir visiems JT nariams ben
drą laišką, kad per 25 metus 
ir švenčiant sukaktuves, JT nie 
ko nepadarė Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos išlaisvinimui iš So
vietų okupacijos. Laiške pra
šoma, kad Baltijos valstybių, 
atstovai, akredituoti prie Ame
rikos vyriausybės, būtų pri
imti i JT nariais. S. Jokūbai
tis pasirašė tą laišką Toronto 
lietuviu šauliu vardu. V c

— Justinas A. Alikonis, 
Bloomington, Ill., savo chemi
jos laboratorijoje sudarė pro-

knyga 
kaiba 
Recipes’ 
jienose. Jos 127 psl. telpa mėg
stamiausių valgių, užkandžių 
ir gėrimų receptai, daugumo
je su iliustracijomis. Knyga 
yra patogaus formato, tinka
mai Įrišta, gražiais’ viršeliais, 
kainuoja 2.50 dol. Paskutiniu 
metu lietuviai Įgijo daug nau
jų draugi] Įvairių tautų žmo
nėse. Gera knyga padeda drau 
gystę išlaikyti ir plėsti.

— Europietiškas Futbolas 
(Soccer) yra sparčiai auganti 
sporto šaka - Atnerikoje. šie
metinis Chicagbš' apygardoje 
esančiu komandų žiemos tur
nyras prasidės sausio 10 d. 
12:30 vai. Chicagos amfiteat
re, 42-nd & Halsted St. Lietu
vių Lituanicos sporto klubas 
turi net 4 futbolo komandas: 
pagrindinę, rezervo, jaunių ir 
jaunučių.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos surengtas Naujų Meti] 
sutikimas Vyčių salėje praėjo 
jaukioje ir pakilioje nuotaiko
je. Bilietai buvo išparduoti 
jau prieš keletą savaičių, todėl 
daugelis norinčiųjų sutikime 
negalėjo dalyvauti. Tai rodo, 
kad šaulių rengiami Naujųjų 
Metų sutikimai lietuviškoje vi
suomenėje yra populiarūs. 
Naujųjų (Metų sutikimo vai
šėms vadovavo šaulė St. Cece- 
vičienė, o jai talkininkavo se
sės šaulės. Džiugu konstatuo
ti, kad Vytauto Didžiojo šau
lių kuopa taip sėkmingai ir 
gražiai dirba, šis nuopelnas 
priklauso Šaulių S-gos garbės 
nariui AHadui Išganaičiui ir 
darbščiai kuopos valdybai.

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

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000. 
. 11 BUTŲ MŪRAS, 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

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

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

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

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

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

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

PUIKUS. DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29,500.

2 BUTŲ. 14 metų modemus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. S36.000.

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

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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

run faim

iNSUBANCf

State Farm Ęir^and. Casualty Company

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

I. RUDIS Tel. CL 4-1050

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

S1UNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

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 

v___  ____  _______ .—.------------ - -------------- - -----—  —

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 j 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 

>■ i^mr — - *

Roselando lituanistinės mokyklos mokiniai Kalėdų eglutės šventėje 1970. 
12. 19 su mokyklos globėjais, sėdi iš kairės: Juozas Tamulis, LB švietimo! 
Tarybos atstovas; seselė Cordia, Tėvų Komiteto pirmininkas Dr. Pranas 
Sutkus, seselė Alphonsa ir LB Roselando Apylinkės pirmininkas Bronius 
Macevičius.

♦ Chicagos Medžiotojų ir Meš
keriotojų Klubo dešimtmečio 
žvėrienos banketas įvyks šių 
metų sausio 23 d. 7 vai. vakaro, 
Jaunimo Centre. Gros Ramonio 
orkestras. Įėjimas ir vakarienė 
$5.00. Rezervacijas telefonu 
776-8688. (Pr).

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek: REpublic 7-1941

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

Nuotr. mokyt M. Pėteraitienės

♦ 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).

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas |valriv pre- 
kiq. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

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

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, JANUARY 8, 1971

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. Šilima ga
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20,500.

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

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

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. S32.000.

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

PORTAGE PARK
BY OWNER

Modem 1% story brick, in-law 5 & 
3. 2 baths, gas forced air heat, central 
air condition. Basement, 2 car garage.

282-1283

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
sų 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 "NAUJIENAS"
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS




