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Launch 2. Spacecraft 
and Saturn 5 
third stage 
enter earth 
parking orbit.

3. Third stage refired, 
lifting spacecraft out of 
earth orbit into lunar 
trajectory.

4.' Midcourse 
correction, 
if necessary.

Izraelio valdžia 
pasmerkė terorą

JERUZALĖ. — Izraelio vy
riausybė pasmerkė teroro veiks
mus Amerikoje ir kitose šalyse, 
nors tie veiksmai ir paremia žy
du reikalavimus Sovietų Sąjun
gai išleisti norinčius emigruoti 
žydus. Vyriausybė priėmė re
zoliuciją, kuri džiaugiasi pasau
lio žydų atbudimu ir jaunimo 
aktyvumu, tačiau kartu “ener
gingai smerkia” teroro naudoji
mą.

New Yorke j Egipto atstovy
bės įstaigą prie Jungtinių Tau
tų kažkas Įmetė padegamąją 
bombą. Gaisras tuoj buvo tarnau 
tojų užgesintas ir nuostolių pa
daryta nedaug. Neabejojama, 
kad šis puolimas buvo žydų gy
nybos lygos narių.

Egipto diplomatas pareiškė 
spaudai, kad New Yorkas tapo 
diplomatų darbui nebeįmanoma 
vieta.

V. VOKIETIJOJE DIDĖJA OPOZICIJA 
KANCLERIO BRANDT RYTU POLITIKAI

WASHINGTONAS. — Senatorius Edmund Muskie, sugrį
žęs iš savo kelionės, atsisakė pasakyti korespondentams, ar ta 
kelionė reiškia rinkiminės kampanijos pradžią. Sen. Muskie pas
kutinis sustojimas (jis aplankė Izraelį, Egiptą, Sovietų Sąjungą 
ir V. Vokietiją) buvo Bona, čia jis pareiškė, kad Vokietijos ban
dymas pagerinti santykius su Rytų Europa yra konstruktyvus ir 
remtinas. Jis rėmęs kanclerio Brandto politiką prieš savo kelionę, 
o dabar ta parama dar padidėsianti.. Senatorius pradėjo, kad ir 
Amerika turėtu žengti santykių su Rytų Europa sunormalinimo
kryptimi.

Kancleris Brandtas papasa
kojo sen. Muskie apie sunkumus 
gerinant santykius su Rytais. 
Berlynas vis lieka svarbiausia 
kliūtimi. Komunistų vyriausy
bės Berlyne, Varšuvoje ir Mas
kvoje nesistengia gerinti santy
kių ir tuo padėti Brandtui gauti 
pritarimą naujoms sutartims Bo
nos parlamente.

Vakarų Vokietijoje Brandto 
“ostpolitik” turi daug priešų. 
Vakar buvo pranešta, kad deši
nieji vokiečių ekstremistai pla
navo kanclerį Brandtą nužudyti, 
kai jis keliavo Į Keniją atosto
gų. Nužudymas turėjęs būti taip 
organizuotas, kad atrodytų lyg 
nelaimingas atsitikimas. Kaž
kurį draugiška vyriausybė įspė
jusi Vokietijos vyriausybę ir są
mokslas buvo išaiškintas.

Vokietijoje daug kas tikėjosi 
iš Brandto politikos didesnių re
zultatų. Jį parėmė ypač didieji 
biznieriai, kurie laukė naujų biz
nio sutarčių su Rytų Europos 
valstybėmis. Pramonės vadams 
rūpėjo naujos rinkos, todėl jie 
pritarė Brandto sutartims su so
vietais ir su Lenkija. Dabar aiš
kėja, kad tų naujų rinkų dar nė
ra. Opozicija kaltina Brandtą, 
kad jis daug pažadėjo komunis
tinėmis šalims, pats nieko iš jų 
negaudamas.

Paskelbta statistika rodo, kad 
per pirmus 1970 metų šešis mė
nesius V. Vokietijos eksportai į 
Rytų Europą, įskaitant Rytų 
Vokietiją ir Jugoslaviją, siekė 
960 milijonų dolerių, kas yra 
tik truputį daugiau už Vokieti
jos eksportus į Švediją. V. Vo
kietijos importai iŠ komunisti
nio bloko valstybių siekė 740 
mil. dol., kas yra apie trečdalis 
to, ką Vokietija įsi vežė iš Olan
dijos.

Didesnei prekybai trukdo ko
munistų ekonominės organiza
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KRITIKUOJA ŽŪKLĖS SUSITARIMĄ, 
KURIAME AMERIKA VĖL APSTATYTA

WASHINGTONAS. — Apie lietuvį Simą Kudirką Amerikos 
spaudoje buvo rašyta labai daug, tačiau nieko nesimatė apie tas 
sovietų-amerikiečių derybas, kurii| metu Kudirka pabėgo iš so
vietų laivo. Iš to, kas buvo rašyta, žinome, kad derybos vyko 
tarp sovietų žuvininkystės valdininkų ir Naujosios Anglijos žvejų 
atstovų. Žurnalistė Edith Kermit Roosevelt apie ta susitarimą 
rašo laikraštyje “The Wanderer” straipsnyje “Fishing Agreement 
for a .Mans Life”. Ji nurodo, kad korespondentė Sarah McClendon 
paskutinėje valstybės departamento spaudos konferencijoje pa
klausė sekreteorių Rogers apie žuvininkystės derybas “Vigilant” 
laive, tačiau Rogers nebuvęs tokiam klausimui pasirengęs, nieko 
negalėjęs jai atsakyti, tačiau pažadėjęs klausimą ištirti.

’Space-’ 
craft enters 
fanar orbit

šis piešinys parodo svarbiausius Apollo 14 kelionės momentus. Kelionė prasidės sausio 31 dieną. Dū 
amerikiečiai vėl aplankys mėnulį.

cijos Komekono nuostatai, kurie 
leidžia savo nariams su bloke 
nedalyvaujančiomis valstybėmis 
prekiauti tik 30 nuošimčių visos 
prekybos ribose.

Patys sovietai žiūri tik, ką iš 
Vokietijos gauti ir tik labai pa
lankiomis sąlygomis. Sovietai 
norėjo, kad vokiečiai pastatytų 
jiems sunkvežimių fabriką ir 
norėjo pusės visų 270 milijonų 
dolerių gauti ilgalaikėmis pa
skolomis. Kitos komunistinės 
valstybės mažai teturi užsienio 
valiutos, todėl vokiečiai bando 
naudoti mainus. Rumunija, ga
vusi iš Siemens bendrovės dvi 
turbinas, apmokėjo už jas mėsos 
konservais, daržovėmis ir ciga
retėmis. Tuos produktus vokie
čių darbininkai naudoja Siemens 
fabrikų valgyklose.

Gdansko darbininkai 
vėl streikuoja

GDANSKAS. — šiame Len
kijos mieste, kur prasidėjo prieš 
kalėdinės riaušės, uostų darbi
ninkai vakar vėl padėjo įrankius 
ir pradėjo sėdėjimo streiką. Dar
bininkai vis reikalauja, kad iš 
Varšuvos pas juos atvyktų ko
munistų partijos vadas Gierek- 
ar premjeras Jaroszewicz. Su 
vietiniu partijos vadu Kociolek 
jie atsisako kalbėti.

Gdansko uosto darbininkams 
buvo po riaušių padidintos algos, 
tačiau buvo padidintos ir darbo 
normos. Kiekvienas darbininkas 
už algų pakėlimus, kurie siekia 
nuo 8 iki 29 dol. per mėnesį, da
bar turi daug daugiau dirbti. Su 
tuo darbininkai nesutinka ir 
streikuoja.

< Morgan Trust bankas su
mažino už paskolas nuošimčius 
iki 6%.

6. Shepard and 
Mitchell transfer 
to Landing 
Module, separate 
from Command 
Module.

7. Landing Module sets 
down in Fra Mauro high
lands. Shepard and Mitchell 
explore site using a 
mobile workbench, Modular 

/Equipment Transporter.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Praeitą savaitgalį Philadel- 
phijoje vyko naujai išrinktos 
JAV LB tarybos posėdis. Dar 
nebuvo nei vieno taip silpnai su
organizuoto tarybos posėdžio, 
kaip pastarasis. Bendruomenės 
vadovai buvo labai nepatenkinti, 
kad Altas pirmiausia tarėsi su 
VHku, o tiktai vėliau su kitomis 
organizacijomis. Prel. Balkūnas 
pirmą kartą pasakė JAV LB va
dovybei taisybės žodį: “Bendruo
menė niekam nieko neduodą bet 
tiktai žiūri, iš kur galima dau
giau gauti. Altas remia Vliką 
bet JAV LB niekam nieko ne
duoda”. Alto pirmininkas Dr. 
Bobelis keliais atvejais užpylė 
šalto vandens ant bendruomenės 
vadovybės planų lengvai pasipi
nigauti.

4*- Šveicarijoje sudužo Bulga
rijos keleivinis lėktuvas, žuvo 
37 keleiviai, tik du liko gyvi.

Lenkijoje Gdansko darbi
ninkai reikalauja ne tik suma
žinti darbo normas, bet reika
lauja pašalinti du miesto komu
nistų partijos pareigūnus.

+ Bethlehem Steel bendrovė, 
pakėlusi kainas 12%, vakar pa
skelbė, kad pakėlimai bus tik še 
ši su puse nuošimčio.

+ Izraelis vėl pasiskundė, kad 
Egiptas sulaužė paliaubas, pa
siųsdamas keturis lėktuvus į ry
tus nuo Stiezo kanalo.

♦ Sen. Į McGovern formaliai 
paskelbė, Itad jis — kandidatas 
į prezidentus.

Vakar Alabamaos gubema 
torius Gefrge Wallace pradėjo 
naują tarnybos kadenciją.

♦ Sovietų Sąjungoje artėja 
teismas rašytojui Anatolijui Le- 
vitinui, kuris “skleidęs šmeižtus 
prieš sovietų sistemą”.

♦ Velionis Illinois valstijos 
sekretorius Paul Powell mirda
mas kišenėj turėjo virš 4,000 
doL Jis niekada mažiau su savim 
nesinešiodavęs kaip 1,000 dol.

WASHINGTONAS. — JAV 
vyriausybė atsisako sumokėti 
Urugvajaus teroristams milijo
ną dolerių už amerikiečio dr. 
Claude Fly paleidimą Jis Uru
gvajuje buvo pagrobtas prieš 
6 mėn. Valstybės departamen
tas pareiškė, kad tokios sumos 
sumokėjimas tik paskatintų 
ateityje naujus pagrobimus.

8. After two j 
surface excursions, 
Shepard and 
Mitchell lift off 
to rendezvous with 
Command Module.

9. Jettisoning ascent 
craft, astronauts 
refire engines to enter 
earth trajectory.

PRASIDEDA GINČAI DĖL ALIASKOJE 
PLANUOJAMOS ŽIBALO LINUOS 
WASHINGTONAS. — Neseniai kongrese vyko labai karšti 

ginčai dėl transporto lėktuvų, kurie galėtų pakenkti aplinkai. 
Gamtos mylėtojai, vadovaujami sen. Proxmire iš Wisconsin©, sėk
mingai sulaikė lėšas tokiam milžiniškam lėktuvui. Dabar kova 
prasidės dėl dar didesnio projekto — žibalo vamzdžių linijos per 
Aliaską Vidaus reikalų departamentas po dviejų metų studijų 
paskelbė 195 puslapių raportą, kuriame pripažįsta, kad tokia ži
balo liniją negs^ėą nepakenkti Aliaskos, florai ir. faunai, tariau ra
portas rekomenduoja žibalo liniją statyti, nes nafta reikalinga 
Amerikos ekonomikai, ji būtina Amerikos saugumui, stiprumui 
ir augimui. Gamtos mylėtojų organizacijos rengiasi prieš šią 
liniją kovoti, nors ją remia turtingos žibalo bendrovės ir patys 
Aliaskos gyventojai, kurie iš savo žibalo tikisi daug pajamų.

Septynios žibalo bendrovės 
jau planuoja ir rengiasi statyti 
vamzdžių liniją iš Prudhe įlan
kos iki Valdez uosto, Princo Wil- 
liamo įlankoje, 800 mylių ilgu
mo. Linija kainuotų virš bilijo
no dolerių. Ji tačiau padėtų iš
naudoti didelius naftos šaltinius, 
kurie verti 60 bilijonų dolerių.

Trys gamtos globos draugijos 
gavo iš teismų šio projekto su
laikymą. Jos nurodo, kad naf
tos vamzdžiai nuo pompų ener
gijos ir nuo skysčių judėjimo 
siekia iki 180 laipsnių šilumos. 
Vamzdžiai eidami per amžinu 
šalčiu sukaustytas Aliaskos sri
tis sušildys žemę, paleis gruodą, 
žemė ims smukti, vamzdžiai trū
kinėti, žibalas išsilies į žmogaus 
rankų nesužalotus Aliaskos plo
tus, išžudydami žvėris ir žuvis. 
Šilti vamzdžiai pakenksią šalto 
klimato augmenijai ir gyvūnam.

Žibalo bendrovės ir vidaus rei
kalų departamento raportas ne
neigia, kad tokių pakitimų pasi
taikys. Tik 52 nuošimčiai visos 
linijos bus galima paslėpti po 
žeme. Kita dalis eis žemės pa
viršiumi. Vamzdžiai perkirs 
Aliaskos briedžių, karibou mi
gracijos takus.- Vamzdžių sta
tybai reikės nutiesti 375 mylias 
naujų kelių. Visa tai pakenks 
nesuteptai, nesužalotai Aliaskos 
gamtai.

žibalo bendrovių konsortiumas 
skelbia Amerikos spaudoje ap
mokamus didelius skelbimus, 
kuriuose žada imtis visų priemo
nių išsaugoti Aliaskos gamtai. 
Sakoma, kad linija bus tiesiama 
po žeme tik tokiose vietose, kur 
yra sausas žvyras, kur linija ne
nugrims į sušildytą pašalą. To
kios vietos bus rūpestingai apso
dintos Aliaskos augalais. Ten

10. Splash
down in 
the Pacific.

Ragina stiprinti 
JAV karo laivyną 
WASHINGTONAS. — Admi

rolas Elmo Zumwalt, karo laivy
no operacijij viršininkas, ragi
na vyriausybę ir kongresą skirti 
daugiau lėšų karo laivyno sta
tybai, nes sovietai neužilgo gali 
Ameriką pralenkti, jei dabarti
nė politika nebus pakeista. Ame
rika sumažino savo laivyną iš 
900 laivų iki 700, kada sovietai 
savo — kasmet didina.

Admirolas pavadino sovietų 
povandeninių laivų jėgą rimta 
grėsme Amerikai, kurios kran
tus nuolat patruliuoja sovietų 
laivai.

BEIRUTAS. — Libane vienos 
palestiniečių grupės vadas pa
reiškė, kad jo kariai neatiduos 
Jordano vyriausybei savo gink
lų, kaip pažadėjo kai kurios 
kitos partizanų organizacijos. 
Liaudies fronto Palestinos išlais
vinimui vadas Kanafani sako, 
kad karalių Husseiną reikia nu
versti nuo sosto, tada palestinie
čių reikalai pagerėsią.!

kur vamzdžiai eis virš jemės, li- 

nijos ilgis nesieks vieloje vie
toje daugiau kaip 25-<0 mylių, 
kad karibou kelionės n būtų su
trukdytos, kad briedžiai galėtų 
apeiti, aplink liniją, žibalo ben
drovės žada vengti aplinkos su
trukdymų, kur galima/o kur ne
įmanoma, tie trukdymai bus mi
nimumo ribose. Vamzdžiai bus 
apvynioti izoliacija. Linija bū
sianti labai atsargiai ir rūpestin
gai tiesiama.

Podgornas žada
Egiptui paramą

KAIRAS. — Sovietų preziden
tas Nikolai Podgornas lankėsi 
su Egipto prezidentu Sadatu 
Aleksandrijos uoste, kur juos su
tiko didelės minios žmonių. Pod
gornas pareiškė savo kalboje, 
kad Sovietų Sąjunga nežiūrės 
jokių materialinių nuostolių pa
dėdama Egiptui atmušti Izraelio 
agresiją ir pagerinti gyvenimo 
lygį. Podgornas pažadėjo Egip
tui atsiųsti technikų, kurie įves 
elektrą į kiekvieną Egipto kai
mą. Sovietai padėsią ir lėšo
mis, nes sovietai nenorį jokio 
pelno iš Egipto ir pagalbą teik
sią tik draugiškumo vedami.

Sadatas, atsakydamas Podgor- 
nui, pažadėjo amžiną Egipto 
draugystę, nes egiptiečiai negalį 
pamiršti sovietų paramos, su
teiktos sunkiose dienose.

Aleksandrijos uoste tų kalbų 
metu stovėjo keli sovietų karo 
laivai, jų tarpe kreiseris “Lenin
grad”.

bendrovių išlaidos
NEW YORKAS. — Visame 

pasaulyje civilinės aviacijos ben
drovės turi naujų išlaidų dėl lėk
tuvų grobimų. Bendrovėms rei
kėjo įtaisyti aerodromuose ir 
lėktuvuose naujas apsaugos prie
mones, samdyti sargybas. Tas 
gali atsiliepti į lėktuvų kainas.

Šveicarija įtaisė plienines du
ris tarp lakūnų ir keleivių. Įtai
soma televizijos aparatūra, ku
rios pagalba lakūnai galės ma
tyti, kas darosi keleivių kabino
se. Lėktuvų grobimai daug kai
navo Izraelio EI Al bendrovei. 
Teko samdyti naujų tarnautojų 
ir įsigyti naujų aparatų keleivių 
tikrinimui.

SAIGON AS. — Amerikos ka
ro lėktuvai puolė šiaurės Viet
name tris priešlėktuvinių rake
tų baterijas, dar prieš joms ap
šaudant amerikiečius. Amerikos 
lėktuvai skrido bombarduoti La- 
oso-šiaurės Vietnamo pasienio, 
kur eina komunistų tiekimo ke
liai, 
priešo 
šaudė 
mus.

WASHINGTONAS. — Gyny
bos sekretorius Melvin Laird pa
reiškė, grįžęs iš Vietnamo, jog 
gandai, kad jis rengiasi pakeisti 
vyriausią karo vadą Vietname 
gen. Abrams yra nepagrįsti.

Lėktuvai pastebėjo, kad 
radaras juos seka ir ap- 
radaro ir raketų įrengi-

Britanijoje šiandien turi 
prasidėti paštininkų streikas, 
žmonės paskutinėm dienom la
bai apgulė paštą, siųsdami laiš
kus ir siuntinius prieš streiką 
Visa eilė britų darbo unijų rei
kalauja didelių algų pakėlimų.

Ponia Roosevelt rašo, kad 
Amerikos-Sovietų -Sąjungos žū
klės sutartis baigėsi praėjusių 
metų gruodžio 31 d. Todėl buvo 
iš anksto susitarta svarstyti 
naują sutartį, kurios teksto da
lis buvo paskelbta, Congressional 
Record senatoriui Everet Jor
dan (D., iš šiaurinės Karolinos) 
reikalaujant. Naujai įsigalioju
si sutartis sudaryta iki 1972 m. 
gruodžio 31 d. Jos tekstą para
šė valstybės departamento spe
cialūs patarėjai Donald Me Ker
nan, departamento žuvininkys
tės ir laukinių žvėrių skyriaus 
vedėjas ir jo padėjėjas William 
Sullivan, okeonografijos ir tarp
tautinių organizacijų reikalų ve
dėjas departamente. Abu jie to
se pareigose buvo ir prez. John- 
sono vyriausybėje. Nauja su
tartis buvo pasirašyta gruodžio 
11 d., trims savaitėms praslin
kus po Kudirkos išdavimo.

Sutarties skyriai nuo 4-to iki 
7-to ne tik leidžia vėl sovietų 
žvejų ir žūklės-Grimo” laivams 
lankyti Amerikos uostus, bet jie 
net padidina dvigubai sritis, kur 
sovietų laivai gali sustoti ir vyk
dyti pasikrovimo operacijas.

Straipsnio autorė sako, kad 
šitokia proga leidžia sovietams 
dar tiksliau sudarinėti mūsų pa
krančių žemėlapius, leidžia pa
skandinti įvairius žvalgybos ir 
šnipinėjimo aparatus į jūros 
dugną

Senatorius Jordan kritikavo 
sutartį senate, nes ji Amerikai 
nieko neduoda, Amerikos žvejų 
interesai neapsaugomi šia sutar
timi, bet ji turi net naujų su
varžymų Amerikos žvejams, ku
riems neleidžiama gaudyti men
kių už 12 mylių nuo kranto tarp 
sausio ir balandžio mėn. Jokios 
apsaugos amerikiečiai negauna 
ir upių silkių atžvilgiu, nors so
vietai padidino savo sugauna
mų silkių kiekį iš 1,000 tonų iki 
10,000 tonų per metus. Ameri
kos sugaunami kiekiai vis ma
žėja, nors silkių neršimas pri
klauso nuo Amerikos gėlo van
dens upių ir upelių, įtekančių i 
Atlantą.

Žurnalistė Roosevelt sako, 
kad, kaip paprastai, kaip ir vi
sose sutartyse, kurias valsty
bės departamentas paruošia de
rybose su Sovietų Sąjunga, Ame
rika šiame susitarime buvo ap
statyta, nors tai sutarčiai buvo 
paaukotas Simas Kudirka.*

— 1970 metais okup. Lietu
voje pastatytas antrasis filmas, 
“Tas prakeiktas nuolankumas”. 
Filmą pastatė A. Dausa, scena
rijus pagal J. Tumo-Vaižganto 
“Dėdės ir dėdienės” motyvus. 
Filmas priimtas rodyti ir Sovie
tų Sąjungojos ekranuose. (E)

— Lietuvoje pasirodė, rusų 
kalba, dr. Kosto Navicko 139 
psl. knyga apie Lietuvą ir An
tantę. Stengiamasi įrodyti, kad 
Vakarų valstybės tuometinę Lie
tuvą, 1918-20 metais, siekę nu
statyti prieš Rusiją. (E)



KAIP WKNINKU IR VALSTIEČIŲ” I 
VALDŽIA ŠA1M LEMŲ DARBININKUS

Vaizdai 4$ sukilimo ’Pamario miestuose
Amerikos lenkų susivienijimo 

dienraštis “Dziennik Związko- 
wy” sausio 9 d. skiltyje “Z 
Dnia* rašo:

“Atvykę iš 1-enkijos su aša
romis akyse pasakoja apie gruo
džio mėnesio žygdarbius, ką pa
darė žiauriojo šiaurės caro Var
šuvoje pasodintos “darbininkų 
ir valstiečių valdžios” samdinių 
ordos. Dėl Vakarų valstybių 
kvailumo ir naivumo “Katyno 
kultūra’’ paplito visoj centri-i 
nėj Europoj. Beveik kiekviena 
skerdynių a'uka lenkų Pajūrio 
miestuose žuvo-nuo kulkos į pa
kaušį arba į kairę krūtinės pu
sę. Išdavikas ’ premjeras (Cy- 
rankievičius) liepė šaudyti. Ja- 
ničarsi milicijos uniformose įsa
kymą išpildė su nepaprastu at
sidavimu, šaudydami ne į kojas, 
bet į galvas arba širdis... Daugu
moje atvejų kulkos pataikė au
kas iš užpakalio. Tai aiškus 
įrodymas, kad šaudyta į bėgan
čius. Nužudytųjų palaikų gi
minėms neatidavė, bet sumetė į 
duobes ir apkasė žemėmis. Taip 
kalba atvažiavusieji.
- -'“Jau-dvi savaitės’kaip mūsų 

•broliai, seserys, pusbroliai ir 
pusseserės veltui JSeldžiaši j 
“liaudies valdžios” -biurų duris, 
norėdami patirti ar vyras, žmo- 

• na, sūnus arba duktė randasi ka
lėjime ar masiniame kape už 
miesto. Kiekvienoje “darbinin
kų ir valstiečių valdžios” įstai
goje darbininkai ir jų žmonos 
si^idųria.. su^brutaliu elgesiu. 
Blogiau-.-negu vokiečių .okupaci
jos laikais, kadangi gestapo nors 
painformuodavo apie kurio nors’ 
artimo mirtį.

“Savo akimis matęs'-liūdinin-' 
kas pasakoja, kaip vienas’ senas 
Gdynės laivų statyklos darbinin
kas apsiverkė -kaip vaikas ka

šakodamas, kaip jis keliavo ‘‘nuo ; 
Ainošiaus prie Kaįpošiaus” . 
klausinėdamas apie savo vieton- į 
telj sūnų, kurs įvykių dieną iš- ' , 
ėjo iš namų ir negrįžo.

Lenkiškų enkavedistų 
provokacijos

Kai Dancige liejosi kraujas, 
(Gdynėje buvo ramu. Staiga į lai-, 
vų statyklą įpuolė grupė tartum 
darbininkų ir pradėjo padegioti 
įmones. Juos sulaikė darbinin
kai ir grasindami pakarti parei
kalavo pasakyti kas jie yra ir 
kas jiems liepė kurti gaisrą? Pa
sijutę pagauti šie prisipažino esą j 
UB (UB tai lenkų NKVD); ” 
funkcionieriai ir norėję padegti t? 
laivų statyklą, kad valdžia gautų 11 
pretekstą represijoms. Į Gdynę KaJėd eg!utės rengimas gim_ 
iš kažkur atsiuntė kariuomenės nazijoje yra lygiai tiek pat se- 
dalinių, bet kareiviai atsisakė nas Jr supran tamas da.
šaudyti į minias. lykas kaip ir pati gimnazija, ar-

Sukilimas buvo apėmęs Gdy- ba Joje pravedami Vasario 16- 
nę, Sopotą, Slupską, Elbingą, sios minėjimai. 
Dancigą ir štetina. Kiek žmo- „ ... ... . .. . .. .. ... • . ... Kalėdų eglute gimnazijoje tumu žuvo, kol kas tikru skaičių .. .. .... . ... rej o dar ir kita ypatingą paskrr-niekas nežino, žmones šaudyti ... • 7 • ••
isakė Cyrankiewicz. •; b. ren^iari. giHDiazijon .su

! sinnkdavo mokinių tėvai, gimi- 
Lenkai 'turi nuosavą -budeli I nės ir pažįstami, Vokietijos lie- 

* x i - • tuviu bendruomenės veikėjai.• - Antrašte -Na sypkie vsio ,. . „ T , , i , Susirinkusieji pasigrožėdavo ka-spokoino Londono lenkų laik-:
rastis Dzien Polski apie “prem- ============= 
jero” Cyrankievičįaus “ukazą” rankievičiaus Įsakymas lieka 
šaudyti darbininkas rašo: * faktas, kurio niekas nebepakeis...

Iki šiandien Poznanė neužmir->rie žn°sios Vislosišdygotik- 
šo Cyrarikievičiui jo posakio apie ras’ neimP°rtuotas žudikas. Nė- 
prieš Liaudies Lenkija pakeltu ra re^alo kaltę versti Sėrovui 
rankų .nukapojimą. Vargu ka-nei Rokosovskiui - jau turim 
ida jiors*?jąm bus užmirštas pa- nuosav%- R ką: valsty-
škujtinis- Įsakymas šaudyti <į rašo . D. P.
“chuliganus ir’ avantiūristus” Varnas nuo mieto, kitas į vietą 
(taip Gyrahkfevičius pavadino „ , v_ . . , . v

taaAininkus, sukilėlius) . Neži- p™a^buvo šūviai, paskui ze-
‘lidrna, kiek sužeistu krito Gdans- mės Gebėjimas valdžioje, Cent- 
1 k6, "Sopoto, Gdynės, Slupsko, EI-, r0 Komitete, Politiniame Biure, 
bingo, štetino gatvėse, bet Cy;iVW monohtai nuvmto, jų vie- 
irt--. . - - • | . į toj e.-kiti atsistojo..-Niekas nepa-

Garbės svečiai uždega Kalėdų eglutės žvakutes. Iš kairės: Majoras Joms Valiūnas, Kraš
to Valdybos pirmininkas, visos Kanados PLB Centro Valdybos sekretorius Kazys Baronas 

iš Hamiltono, gimnazijos direktorius Vincas Natkevičius.
Nuotrauka kun. Jono Dėdino

jo kaip malonu jam yra apšilau-1 
kyti lietuviškoj gimnazijoj; čia 
jis, esą, jaučiasi kaip Lietuvoje, 
lyg kad būtų savųjų tarpe, ši 
lietuviškoji atmosfera jį labai 
maloniai nuteikusi. Ir jis įteikė 
mūsų direktoriui auką naujam 
bendrabučiui statyti. Pagaliau 
pasirodė mažesniųjų laukiamas 
Kalėdų senis; atrodo, kad ana
pus miekas nepažįsta kosulio vai
stų, kadangi senelis nutraukda
vo savo kalbą ir pradėdavo ilgą 
kosulį... Visi susirinkusieji bu- 
w gausiai apdovanoti, ir tuo bu
vo baigta oficiali šventės dalis. 
Paskutinis šio vakaro kalbėto
jas -buvo -jau .minėtas p. Fr. Skė
rys. Būdamas kaip ir visais me
stais eglutės rengėjas, jis nuošir
džiai padėkojo tosiems prie šven- 
tės prisidėįusiems; iškėlė ypa
tingai virėjas, kurios nevengė

jekiu sunkumų ruošdamos kūčių 
pątiek^bis .Dėkojo chorvedžiui 
p. Motgabiui ir choristams, ku
rie Šiais metais vėl kalėdiškai nu
teikė savo klausytojus. Pagaliau 
kalbėtojas iškėlė pačią pagrindi
nę gimnazijos problemą — mo
kinių trūkumą ir paprašė mo
kinius pasiteirauti naujų mo
kinių. Po maldos išsiskirstė mo
kiniai ir svečiai.

Kiek tokia šventė buvo krikš
čioniškesnė, labai sunku pasa
kyti. žinoma, mokiniai gimna
zijoje jaučiasi esą didelė Stoma, 
bet man atrodo, kad tėvų atsi
lankymas nebūtų sugriovęs šito 
šeimyniškumo pojaučio.

Abiturientas
Ričardas Palavinskas

lykas kaip ir pati gimnazija, ar-

Prasidėjo Kūčios, ir šitoje 
vietoje aš norėčiau ypatingai pa-'! 
minėti virtuvės personalą. Pa
gamintų valgių buvo iš viso dvy-

lėdine programėle, pasiinformuo- 
davo gimnazijos einamais reika
lais, jos bėdomis ir pasisekimais, — nuo visokiausių žuvies 
pasidžiaugdavo lietuvišku kul
tūros ir mokslo židiniu. Aplinki
nių laikraščių reporteriai ir fo
tografai iš anksto rezervuodavo 
vietos savo laikraščiuose apra
šyti šiam parengimui.

Beveik visi, kuriems rūpi gim
nazija ir jos gyvenimas, tikėjosi 
šiais metais būsiant panašiam 
parengimui. Deja, gimnazijos 
direktorius su bendrabučio ve
dėju šiais metais nutarė “su
krikščioninti” 1 Kalėdų eglutę. 
Esą, ligšiolinės Kalėdų eglutės 
šventės formos nuvertino pačią 
Kalėdų prasmę! šitokį argumen
tavimą galima suprasti, bet jam 
pritarti — vargu ar kas sutiks! 
Kitos priežasties šiam Kalėdų 
eglutės “reformavimui” nerei
kia ieškoti už kalnų...

Turint omeny dabartinės Vo
kietijos vyriausybės užmojį: 
“eiti su velniu riešutauti”, gali
ma suprasti, kam dar ši reforma 
buvo reikalinga. Nežinia kuris

patiekalų iki kisielių, nuo bul-1 
vinių valgių iki vinigretų. Va- 
karieniavimas užtruko ilgiau ne
gu gimnazijos mokiniai yra įpra
tę. Po vaišių pasakė gimnazijos 
direktorius informatyvią bei pa
mokinančią kalbą. Jis kalbėjo 
apie pačio žodžio “kūčios” kil
mę, priminė Kalėdų prasmę, jos 
gilesnę reikšmę ir meilės rei
kalingumą. Mokytojas Fr. Skė-, 
rys, savo pareigose kaip prane- 
šėjas, paprašė žodį tarti maj. 
inž. Valiūnui. Pastarasis‘tik ke
letą žodžių pasakė. Pasveikina 
mokinius ir perdavė jiems ge
riausius linkėjimus “labour ser
vice company” vardu. Jis įteikė 

. direktoriui kalėdinę dovanėlę če
kio formoje.

Gal pats garbingiausias šio va
karo svečias buvo Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Centro Val
dybos sekretorius Kazys ’Baro
nas iš Hamiltono, Kanados. Sa
vo trumpoje kalboje jis paminė-

BIZNiEKlAl, KURH£ GARSINASI
NAUJIENOSE", — TURĮ GERIAUSIĄ 

/PASISEKIMĄ BIZNYJE

. Mokytojas -Fr. Skėrys/kuris jau 16 kartą organizavo Ka- 
lėdy eglutes Vasario 16 gimnazijoj — vadovavo Kūčiy ir 

HCalėdy -eglutės programai'—.taria užbaigos ir padėkos 
>. žodį.

___ Nuotrauka kąn.-Jono Dėdino

Nuo

Midland Savings aptar ? 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikahls visos mū* 
su apylinkės. ? Dėkojame 
Jums ^muinš parodytą 

. pasitikėjimą. . Mes^ nore- 
tume būti Jums naudingi 
^ir-ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

s Č7
C Frawk Zogas. President

z o
Passbook Savings 

AH accounts com
pounded daily — 

pa rd quarterly
INSURED

MIDLAND 
SAVINGS 
JkND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE 
CHICAGO,.ILLINOIS ^0632

PHONE: 254447a .

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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

Mauras atliko savo...
iš

do the things he thought vate

n

*5 
■ r

1739 So. Halsted Street Chicago, 111. €0608
Antros klasės mokinys Joachimas Jucikas doklonaavo 

eilėraštį "O ta Kalėdų dovana".

Nuotrauka kun. Jono Dėdino

to start a new one, there are 
ąome reasons.. .

Reasons yot 
mightlike to. . 
investim .
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~ sikeitė. Vietoje Gomulkos — 
į : Gierekąs, vietoj Klisko — Mo- 
į caras, vietoj Stzeleckio — Kocio- 
: lekas. Jau pati sjųdėtis .nieko ge- 
j-ronežada,

-, r Į “special saugumo dalinių” 
mokyklą Slupske priimami tik 
kriminalistai ir sadistai. Tuos 

; būtent “specialius” žudikų dali- 
! nius metė buv. “geležinis prem
jeras”- Cyrankievičius ir “liau- 
I dies tribūnas” Gomulka metė 
į prieš darbininkus ir jaunuome- 
i ne Pamario miestuose...

Vokiečių žinių agentūra 
Varšuvos praneša, kad apie Vla- 

į dislovą Gomulką Lenkijoje nie- 
! ko nebegirdėti. Atrodo, tartum 
j tas partijos šefas, kurs savo ša- 
i lies likimą pokario metais yra 
• stipriausiai paveikęs, niekuomet 
nė negyveno. Po gruodžio 20 
dienos dramatiškojo CK posė
džio ir Edvardo Giereko nauju 
pirmuoju sekretorium išrinkimo, 
keletą dienų vėliau jau atrodė, 
kad Gomulkos era yra labai to
li pasilikusi.

iš šių argumentų gimnazijai bu
vo svaresnis, bet Kalėdų eglutė 
buvo suruoštatik mokiniams su 
keletu svečių, tačiau nepakvie- 
čiant nei mokinių tėvų, nekal
bant apie žurnalistus: “tylesnis 
būsi — toliau ‘nuvažiuosi” pasi
mokė rusiškoslšminties lietuviš
kos gimnazijos vadovai!

Kalėdų eglutės eiga buvo iki 
minimumo suprastinta. Lygiai 
18 vai. mokiniai buvo sukviesti 
į šventiškai papuoštą salę. Pa
čioj pradžioj sugiedojo choras 
dvi kalėdines giesmes. Deja, mo
kinių skaičius paskutiniuoju 
laiku yra tiei sumažėjęs, kad 
chorvedžiui p. Motgabiui pasi
darė iš tikrųjų sunku sudaryti 
balsingą ansamblį; bet ilgą lai
ką repetavę choristai maloniai 
nuteikė susirinkusius. Visi gie
dojo kartu “Tyli naktis, šven
ta naktis!” Pirmos klasės mo
kinė Danguolė-Jurgauskaitė pa
deklamavo “Varpai -gaudžia” ir 
antros klasės--mokinys Joachi
mas Jucikas —,“O ta Kalėdų do
vana”. Vėl visi giedojo vieną 
Kalėdų giesmę.

le he knows, uie home

to come here?

"Whore a man can own Ins

ar 
krykštavimai. -Naujienose gžlnna gauti šių perlų ir žemčiūgų .mūsų mažie

ms re m s bei jaunimui:,
1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.. telpa 6 pasakos ir DVY

NUKES, 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 
jįtiažiesiems. 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, S1.80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Zemeje. Labai gražus leidinys, 
dtdelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota. 64

kaina 5 dol.
< -5. -Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 11B psl., $1.00.

OrTycuolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 
-tėvynės pažinimas; dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psL 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. S3.00

7 Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo; svajonių ir žygių: Iliustruota dail. Z. 'Sodeikienes 
indelio formato, kietais viršeliais, puikus 7? psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai* 

įčiai bendravo su savo dievais, 54 psl, S1.00.
Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto is pat mažens yra daug lengviau juos 

įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalinsi;n- 
lų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

I7.t9 So. HALSTED ST.. CHICAGO. TI.L. 60608.

famitim waiting to come here, 
i Most of us know* about the 
good things srpundhere. you. work in a Payroll Savings 

Plan. (Someone else does the 
paperwork.)

to do?
WeJL iat one thm&wecaa

Andtbere’s nothing vronc

Take stock in America
.Boy US. Savings Bonds .



'o PER ANNUMPER ANNUM

PER ANNUM'o PER ANNUM

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ■.NAUJIENAS*Jei žurnalas Lituanus foto — 
dailininką A. Kezį tiksliai pa

Tavpytn* Indilkl
Aj>4r»wH Hd |20PQR

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

vel
yta 
ben 
sri-

UNIYEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

PER ANNUM <
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF SLOW. OR MORE, 
2 YEAg MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.
Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš

UP TO 
§20,000.

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Atsiųsta paminėti
AMERIKOS LIETUVIŲ BAL

SAS 1945—1970. Lietuviai lie
tuviams radijo bangomis. Gra
žiai išleistas skoningai iliustruo
tas Detroito lietuvių radijo va
landos 25 metų egzistavimui pa
minėti jubiliejinis stambaus for
mato, 28 puslapių su apianka 
vienkartinis leidinys, kuriame 
aprašyta šios Detroito lietuvių 
kultūrinės įstaigos įsisteigimo 
istorija, vedėjai, pranešėjai, ben
dradarbiai, rėmėjai ir kt. Leidė
jas Amerikos Lietuvių Balso Ra
dijo Klubas Detroite; spaudė Ga
linda Press Clevelande.

Juozas Tininis, DAILININKO 
ŽMONA. Romanas. Lietuviškos 
Knygos Klubo leidinys. Giedrės 
Vaitienės aplankas, 218 pusi., 
kaina $5. Romane tūlas iš var
do lietuvis Algis Vilmantas pa
sakoja savo nuotykius “meilės 
beieškaant” po Australiją ir ki
tas “nepadalijas”. Tai jau .atro
do pasisekęs mėginimas išplauk
ti į “plačius vandenis”. Apie au
torių aplankoje pasakyta, kad 
tai “klasikinis humanistas ir 
kalbininkas rašo erotinį romaną. 
Jo personažai, tarsi klasikinės 
statulos, yra nušviesti pietinės 
saulės... Meilė, erotiškai moty
vuota, čia yra aiški ir galinga, 
kuriai neįstengia atsispirti nei 
kultūrinės, nei tautinės verty-

zys 
puslapiais jo foto nuotraukų. 
Knygų apžvalga: Lietuva ir lie
tuviai naujojoje katalikų enci
klopedijoje. Vertinga ir pačiam 
atsidėjus perskaityti ir kitatau
čiams padovanoti. Tik, verta dar 
karta priminti, kad Lituanus re
daktoriai toliau Pabaltijo vals
tybių nesovietintų, o susirastų 
padoresnį jų dabartinės padėties 
pavadinimą. Šį kartą “Soviet” 
pavadinta Latvija.

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS'
Naujienos yra išleidusias arba laiko savo knygyne, brošiūras ir 

knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoja po 1 dolerį: V i- • - - - < ‘

čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl. '' ’ ' ■”, ’ “

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE.; Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psL, bet juose daug pasakyta. '• ~

Dr. A. J. Gossan, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE'. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL ■ ' ~ <

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV, Naudingos.ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl. ■ ■

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl. ,■ ' J-. x . •

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. 'Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL ; ;' '; - •_ '’. ' ■ ■

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOldfTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems./<■ 69 psL ’

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. .Trumpa-archeologinė ir’ 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 1,40 psLf. • r * į

JAV LB Centro valdybos pir 
mininkui inž. Vytautui Voler- 
tui sudarius: centro valdybą, 
Tarybos . Prezidiumas ją pri
statė Tarybos nariams patvir
tinti korespondenciniu .. būdu. 
Naujoji Centro Valdyba abso
liučia balsų dauguma Tarybos 
narių buvo patvirtinta ir jį pra 
dėjo eiti pareigas.

Pirmoje sesijoje buvo išrink 
tas LB Garbės Teismas. Lap
kričio mėn. 22 d. Chicago j e, 
Įvyko pirmasis Garbes Teismo 
posėdis, kuriame pirmininku 
buvo išrinktas prityręs visuo-

Pažymėtina, kad Dainų šven 
tės ruošimo pirmininkas dr. G. 
Balukas jau sudarė komitetą ir 
komisijas ir savo darbą pra
dėjo. Dainų šventė Įvyks šių 
metų liepos mėn. 4 d. Chicago- 
je. Tai bus didelis šių metų 
kultūrinio gyvenimo įvykis. 
Tam sparčiai ruošiasi suaugu
sių ir vaikučių chorai ir šven
tėje dalyvaus iš viso per 2000 
dainininkų.

Grįžtant prie Tarybos sesi
jos, pažymėtina, kad šioje se
sijoje buvo svarstomi ir LB lė
šų telkimo klausimai iš esmės, 
neaplenkiant, kaip darbotvar
kėje pažymėta, ir Vasario 16 
proga. Sis klausimas buvo ap
tartas V Tarybos vienoje seai-

Tekste: Alfonso Šešplaukio: 
Šekspyro bruožai lietuvių litera
tūroje; Arvids Ziedonis: Dabar
tinės temos sovietų (okupuotos) 
I-it vijos literatūroje; Danguo
lės Sadūnaitės: Poezija; Šarū
no Valiukėno: Algimantas Ke- 

fotografijos poetas su 7

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

Įsteigta 1923 metais Tai. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

šeštosios 
sausio 

17 d. d. Philadelphi-

Tarybos prezidiumas šiuo 
metu rodo gražią veiklos kryp 
ti, nuolatos informuoja Įvai
riais reikalais Tarybos narius 
aplinkraščiais, ir sparčiai ruo
šiasi Tarybos antrajai sesijai.

Centro Valdybos pirmi
ninkas inž. Vytautas Volertas 
artėjančiai šiais metais IV Dai 
nų šventei vadovauti pakvietė 
dr. ^Gediminą Baluką,. o IV 
Tautinių šokių šventei — dr. 
Leoną Kriaučeliūną.

Šie abu vyrai yra energingi 
visuomenininkai, prisiimtame 
darbe neatlaidūs ir turį šiose 
srityse patirties.

Dr. Gediminas Balukas varė 
ir varo gilią vagą Lietuvių 
Fondo organizaciniame dar
be, o dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas, nepaprastai gerai suor
ganizavo ir pravedė III-ją Tau 
tinių šokių šventę ir Lietuvių 
Tautos Genocido parodą bei 
plačiai reiškiasi Įvairiose kul
tūrinio gyvenimo srityse.

šie abiejų švenčių rengimo 
komitetų pirmininkai žymiai 
palengvins ir Centro Valdybos 
darbus.

Apie šių komisijų darbų na
šumą bus daugiau galima pa
sisakyti tada, kai jos praktiš
kai pradės veikti. Tuo tarpu 
tenka palinkėti, kad komisi
jos Lietuvių Bendruomenei, 
jos stiprėjimui ir uždavinių 
sprendimui būtų kuo naudin
giausios.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU 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. 
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

I.TTt’ANUS. The IJthuanian| vadi 
Quarterly (1970), Vol. 16, No.
3. I ledaktoriai.: Antanas Klimas 
ir Ignas Skrupskelis. Red. šta
bas: Jonas Bagdonas, Jonas Ku- 
ėėnas ir Zina Morkūnas.

vadino fotografijos poetu, tai 
nebus perdėta jį dar pavadinus 
foto-kompozitorium, nes šioje 
130 puslapių knygoje, kurios 
kiekviename puslapyje vis ki
toks vaizdas simboliškai inter
pretuoja kiekvieną poemos pos
mą, yra kažkas giliai pagaunan
čio. Gal būtų tikriau pasakyta 
šį kūrinį pavadinus foto-simfo- 
nija. Kad Algimantas Kezys tu
ri neginčijamai didelę Dangaus 
dovaną kiekviename buities va
riante pastebėti ir sugauti grožį 
ir prasmę, tatai jam jau seniai 
pripažinta, bet su šios poezijos, 
pasakyčiau, video - deklamacija 
jis parodė dar tokias plačias vis
tas, kur foto aparatui foto-poe
to rankose nebėra galimybės ri-

dinius galima gauti Naujienose, ateUanldtis ąšmėnSW'^bt'^risiuib 
tus piniginį orderį. ['■ ' - . d 7. C . _ ’ ;... ,• . - - “ : ’ • '.****■ . . r ' . .Z.
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Algimantas Kezys, S.
FLED HIM, DOWN 
NIGHTS AND DOWN 
DAYS. Lojolos universiteto iš
leista žymaus anglų poeto Fran
cis Thompson©, poemos “Hound 
off Heaven” (Dangaus Skalikas) 
iliustruota interpretacija pa
rinktais fotografinių nuotraukų 
vaizdais.

menininkas, teisininkas Jonas 
Našliūnas, nariai — Arvydas 
Barzdukas, kun. J. Boreviėius 
S. Zigmas Daili<lka ir Bro
nius Kviklys. Tai rimti, su vi
suomeninio gv’venimo patirti
mi žmonės stovės tris metus 
šios garbingos institucijos sar
gyboje. Iki šiol, atrodo, Gar
bės Teismai veikė neturėdami 
atitinkamo, Tarybos patvirtin
to, statuto. Naujasis Garbės 
Teismas tokį statutą paruošė 
ir jis bus patiektas Tarybos 
antrajai sesijai patvirtinti.

Centro Valdybos pirminin
kui inž. Vytautui Volertui pa
prašius antrąją Tarybos sesiją 
šaukti sausio mėn. 16 — 17 d. 
Philadelphijoje, Tarybos pre
zidiumas atsiklausė visų Tary
bos narių nuomonės ir prašė 
pasisakyti dėl siūlomo laiko ir 
vietos. Iš gautų Tarybos na
rių atsakymų paaiškėjo, kad 
dauguma Tarybos narių (34) 
pasisakė už siūlomą datą ir 
28 nariai pasisakė už Philadel- 
phiją, taigi antroji 
Tarybos sesija įvyko 
mėn. 16

šiai sesijai buvo pramatoma 
sekanti darbotvarkė: JAV LB 
Įstatų 34 § keitimas, dabarti
nės Tarybos sudėties praplėti
mas, Centro Valdybos veiklos 
planų ir sąmato svarstymas 
bei priėmimas ir JAV LB lėšų 
klausimas.

Pirmieji du klausimai buvo 
liečiami pirmoje Tarybos sesi
joje ir speciali Įstatų keitimo 
komisija šį klausimą prista
tė Tarybai jau gerai išmąsty
tą. Neabejojama, kad šis pa
ragrafas bus pakeistas ir Ta
rybos sudėtis papildoma, nes 
panašūs vėjai jau dvelkė ir 
praėjusioje Tarybos sesijoje.

Įdomu bus išgirsti naujosios 
Centro Valdybos paruoštus

joje, tačiau vis kėlęs ginčų 
mūsų spaudoje. Taryba, ma
tyt, norėjo šį klausimą dar karią 
persvarstyti. ......... ••

varė pirmyn, korespondenciniu 
būdu Tarybos dauguma narių pa 
reiškė norą, kokioje komisi
joje norėtų dirbti ir šioje sesi
joje Philadelphijoje jau veikė 
komisijos. Tuo reikalu Tary
bos nariams prezidiumas iš
siuntė ir smulkesnes informa
cijas. Tai, atrodo, gera nau
jovė. Kiek ji praktiškai bus 
veiksminga, parodys netolima 
ateitis. Bet bandyti j-eikia, o 
komisijose dirbą Tarybos na
riai jau turėtų pareigą ir atsa
komybę rūpintis tos srities dar 
bais. Sudarytos šios komisi
jos: švietimo reikalų, Kultū
ros, Ekonominių - Finansinių, 
Jaunimo, Politinių - Informa
cinių ir Organizacinių - Admi
nistracinių reikalų komisijos, 
kurios veiktų ne tik sesijos, bet 
ir sesijai pasibaigus, atseit bū
tų nuolatinės komisijos. Komi 
sijų darbams aptarti yra pa
ruoštos komisijų Darbo Taisyk-

darbų planus ateinančių trejų 
metų veiklos laikotarpiui. Čia 
kiekvienas CV narys, atsto
vaująs kuriai nors darbo šakai 
duos savo darbų planus. Pap
rastai naujos jėgos bando ką 
nors naujesnio, patrauklesnio 
Įnešti i savo darbu srvtį.

Lietuvių Bendruomenė stip
rėja ir auga, tiesa, pamažu, 
tačiau ji yra gyva ir reikšmin
gas veiksnys lietuvių išeivijos 
gyvenime.

Lietuviu Bendruomenės 
kimo plotas yra didelis ir 
galimybės plačiai reikštis 
druomeninkams Įvairiuose 
tvs . Tik reikia rvžto ir kon
krečių darbų, ko neabejoja
me, sieks ir naujosios Tarybos 
nariai.

Pirmoje sesijoje vyravo min 
tis: darbo visiems Tarvbos na
riams! Buvo pasiūlyta visus 
Tarybos narius Įjungti Į keletą 
specialių komisijų, kuriose 
Tarybos nariai sesijos metu 
svarstytų, paruoštų tų sričių 
planus ir juos patiektų sesijos 
plenumui padiskutuoti, pri
imti ar atmesti.

Tarybos prezidiumas ir komi
sijų sudarymo darbą gerokai pa

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of tha Board Mrs. PHIL PAKEL, President

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! JI®

* .. » ■ : * , - T a , r .
. J . . J .. a. .1-J. X > 4 i.  

■ Pas mus .taupomi jūsų pinigai atHdęa du
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa-

JURC.LS JANUSAITJS

BENDRUOMENĖS VAIRUOTOJAI
RENKASI DARBO SESIJON

Lietuvių Bendruomenės šeš
toji taryba, išrinkta praėjusių 
melų pavasari, savo kadenci
ją pradėjo spalio 24 — 25 d. d. 
(Jevelande, pirmoje Tarybos 
sesijoje.

šioje Taryboje sutinkame 
jaunų, naujų veidų, tačiau gy-? 
vai besidominčių Lietuvių Ben 
druomenės idėjomis. Jau pir
moje sesijoje padvelkė nauji 
vėjai ir užuominos, kad Tary
ba turi būti darbinga, turi jos 
nariai aktyviai įsijungti į Lie
tuvių Bendruomenės darbų pla 
navimą bei jų vykdymą. Toje 
pat sesijoje buvo susitarta an
trąją Tarybos sesiją sušaukti 
iki 1971 m. balandžio mėn. 15 
d., kur būtų išspręsti LB vie
no Įstatų pragrafo pakeitimas 
ir Tarybos narių skaičiaus pa
didinimo klausimai, kurie 
paskutinėje sesijoje sukėlė ne
maža ginčių.

Sesijoje išrinktas Tarybos 
prezidiumas: pirmininkas inž. 
Vytautas Kamantas, vicepirmi 
ninkai dr. Antanas Razma, dr. 
Edmundas Lenkauskas, dr. Ste 
pas Matas ir sekretorius Vac
lovas Kleiza, tuojau po sesi
jos ėmėsi konkrečių darbų. Jie 
daugiau buvo formalumus lie 
čią, tačiau skubūs ir reikalin-

INSURED

INSURIU
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Pavėluota. Kodėl? Kai tik buvo pradėta tartis dėl

tą ar šiaudus?... O taip pat jis 
pareiškė, jog neaplankė Lis* ’ 
tuvos, todėl, kad neišmoko lie-

kartojosi. Aukštųjų karių tar
pe iškilo Grečko asmenybė, ne 
tiek protinga, kiek klastinga, ne
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Naujienos, Smetona ir Maskva
Nei vieno kito lietuviško laikraščio Maskvos agentai 

taip nepuola, kaip jie puola Naujienas. Šį dienraštį jie 
niekina, jo redaktorius šmeižia, o bendradarbius bando 
su purvais sumaišyti. Kitoje lietuviškoje spaudoje ret
karčiais jie randa vieną kitą jiems artimą mintį, bet Nau
jienose — niekad, niekada. Taip eina ištisi dešimtmečiai...

Praeitą šeštadienį Čikagoje einanti maskvinė Vilnis 
įdėjo sovietų propagandisto Vilniuje paruoštą straipsnį, 
pavadintą ‘‘Paskutinis moralinio žlugimo ženklas”. Nau
jienos, rašo vilnietis, moraliai nusmukusios todėl, kad 
jose bendradarbiauja p. Julius Smetona, buvęs Lietuvos 
Respublikos prezidento Antano Smetonos sūnus. Auto
rius primena, kaip p. A. Smetonos prezidentavimo metais 
Lietuvoje buvo elgiamasi su socialdemokratais ir ką Nau
jienos yra rašiusios apie prez. Smetonos valdymo laiko
tarpį. Autorius, matyt, norėtų, kad Naujienos ir šian 

i dien kalbėtų apie neprikluasomoje Lietuvoje buvusią vie
ną kitą negerovę ir visą bėdą verstų prezidentui Sme
tonai, kada visi žinome, kad prez. Smetona jau seniai 
yra miręs, o nepriklausomos Lietuvos nebėra.

Be to, ką bendro p. Julius Smetona turi su prez. Sme
tonos valdymo laikotarpiu? Nepriklausomoje Lietuvoje 
jokių atsakomingų valstybės pareigų jis nėjo, jokio lie
tuviams kenksmingo veiksmo ar nutarimo jis nepadarė 
ir net nesiūlė. Sovietų karo jėgoms įsiveržus į Lietuvą, 
jis, palikęs namus, knygas ir jaunai šeimai brangius da- 

; lykus, bėgo į vakarus kartu su tūkstančiais kitų lietuvių. 
Tremtyje kentėjo nepriteklių, kaip ir tūkstančiai kitų, 
dirbo nemėgiamą darbą, bet mokėsi, kol pramoko ang
liškai,, baigė teisės mokslus, išlaikė egzaminus ir gavo 
leidimą verstis advokato praktika. Jeigu prez. Antano 
Smetonos valdymo laikotarpiu ir būtų padarytas koks ne
lemtas nutarimas, tai ar galima kaltinti sūnų dėl tariamo 
tėvo žingnio? Kuri kultūringa tauta vaikus baudžia dėl 
tėvų nusikaltimų? Kuri baudžia dėl tariamų tėvų nusi
kaltimų? Vaikus ir vaikaičius baudžia tiktai sužvėrėję 
komunistai, bet niekas kitas. Lietuviai jki šio meto to 
nedarė. Naujienos to niekad nedarė ir nedarys.

Pagaliau, ar p. Julius.Smetona ne lietuvis? Ar savo 
-■vaikųjis .neišauklėjo gerais lietuviais? Ai’ jis nesisieloja 
lietuvių tautos likimu? Baigęs aukštuosius mokslus 
Lietuvoje įr Amerikoje, jis turėjo progos geriau negu 
bet kuris kitas teisininkas susipažinti su Europos teisių

Kovo 30 d. įvyks Sovietų Są
jungos Komunistų partijos at
stovų suvažiavimas. Tas suva
žiavimas vieneriais metais pa
vėluotas. Kodėl ?

Esama duomenų apie komu
nistų partijos viršūnėse besi
reiškiančias trintis, nesutarimus. 
Vienas tokių įrodymų — tai din
gimas sumanymo pakeisti ko
munistų partijos programą ir 
lies konstituciją. Chruščiovo 
pasiūlymu, tam reikalui buvo 
išrinkta 120 asmenų komisija 
priešakyje su to darbo sumany
toju— Chruščiovu.

Apie tai anais metais nema
žai bolševikų spaudoje buvo ra
šyta. Girdi, Sovietų Sąjungoje 
socializmas jau įgyvendintas, 
einama prie komunistinės san
tvarkos, tad yra gyvas reika
las pertvarkyti komunistų par
tijos programos pagrindus ir 
peržiūrėti šalies konstituciją, ku
ri jau dalinai esanti atgyvenusi, 
nors faktiškai nebuvo Įgyvendin
ta.

to sumanymo, tuoj susidurta su 
įvairiomis tos pačios komisijos 
narių pažiūromis. Atsirado abe
jojančių dėl socialistinės san
tvarkos, būk jau įgyvendinimo. 
Valstybės viso ūkio ir finansų 
suėmimas į valdžios rankas ne
siderina su socializmo teorija. 
Valstybinis ūkis nėra visuome
ninis, pačios visuomenės atsto
vų tvarkomas ir jos kontroliuo
jamas. Tokios mintims pasireiš
kus, buvo mėginta ūkio pramn- 
nės šakos centralizacijos vade
les atleisti. Bet ūmai susigrieb
ta, nes, anot tokios politikos kri
tikų, atskiros valstybės sritys, 
o ypač vadinamosios sąjunginės 
respublikos ne tiek boja visa
sąjunginio ūkinių interesų, kiek 
savo reikalų, čia iškilo iš seno 
Sovietų Sąjungoje opusis tauti
nis klausimas. Chruščiovas puo
lė Lietuvos agronomus, kad jie 
nenoriai imasi kukurūzų sėjos. 
Net pasiūlė jis įvesti karvėms 
balsavimą: pasisakyti, ką jos la
biau mėgsta — kukurūzų mais-

sąvokomis ir su Amerikoje taikomomis. Kodėl lietuviams 
nepasinaudoti jauno lietuvio žiniomis, patyrimu ir įspėji
mais. Kodėl Naujienos turėtų “moraliniai” taip jau la
bai sužlugti, vien dėl to, kad jos leido p. Juliui Smetonai 
pasisakyti visiems rupimais Lietuvos laisvės reikalais? 
Jeigu vilnietis būtų nurodęs, ką netikslaus p. J. Smetona 
savo rašiniuose yra parašęs, jeigu tuose rašiniuose būtų 
neteisingai numatyti sekantieji lietuvių tautos priešų 
žingsniai, tai galėtume tuos netikslumus atitaisyti, bet 
nėra jokio pagrindo kalbėti apie “moralinį žlugimą”.

Naujienos kėlė ir kels prez. A. Smetonos, prez. K. 
Griniaus ir kitų nepriklausomos Lietuvos aukštų ir ne to
kių aukštų pareigūnų netikslius nutarimus. Kels ne pa
giežos, keršto ar neapykantos sumetimais. Kels tuos 
faktus, kad ateinančios lietuvių kartos būtų su tais ak
tais susipažinusios ir nedarytų tų pačių klaidų, kurias 
mūsų vyresnieji darė.

Naujienos žino, kad sovietų karo jėgų okupacija lie
tuvių tautai yra- daug didesnė nelaimė, negu bet kurio 
pareigūno padarytoji klaida. Turime užmiršti klaidas, 
rasti bendrą kalbą ir bendromis jėgomis padėti pavergtai 
lietuvių tautai atgauti laisvę ir nepriklausomybę. Turi
me ne tiktai kviesti, bet gretoje padaryti vietos kiekvie
nam tautiečiui, kuris rūpinasi mūsų krašto reikalais ir 
yra pasiryžęs priremti savo petį ir plunksną.

Priešas yra galingas ir gudrus; Savo žinioje jis turi 
dideles pinigų sumas. Jis moka lietuvius skaldyti, jų 
tarpe sėti neapykantą ir kelti abejones. Turime būti pa
kankamai apdairūs, kad iš anksto pastebėtume kiekvieną 
priešo manevrą ir nuo jo apsisaugotume. Turime užmirš
ti smulkius nesutarimus, kad nenukryptame nuo didžio
jo tikslo: kovai už lietuvių tautos laisvę reikalingos vie-1 
nybės ir pasitikėjimo. Jeigu mes šių žingsnių nesiimsime, 
priešas mus suskaldys ir įveiks.

Maskva nori lietuvius sugniuždyti. Jai rūpi palauž
ti lietuvių pasipriešinimą. Parodykime, ka<T mes Maskvą 
pažįstame ir neleisime ardyti reikalinga ir būtino bend
ro darbo.

tuvi y k&lhos. Tai buvo pikta pa- 
I šalpa dėl tada dar veikiančio pa
vergtoje Lietuvoje įstatymo, kad 
visi iš kitur atkeltieji tarny
boms turi išmokti lietuvių kal
bą, nes Lietuvoje, be rusų vals
tybinės kalbos, tokia pat teise 
naudojasi ir lietuvių kalba.

Brežnevo žygiai

Dabar jau visa tai “pamiršta”. 
Kremlius ūmai susigriebė ir vėl 
įtempė centralizmo vadeles ir ty
loje varo rusifikacijos darbą. 
Darbas ta kryptimi sustiprėjo 
Chruščiovą pašalinus ir Brež
nevui įsigalėjus. Dabar ir vėl 
galima neklusnius komunistų 
partijos narius sudrausti, juos 
patalpinus psichiatrinėse ligo
ninėse ar vergų izoliatoriuose. 
Deja, sunku numarinti eiliniuo
se komunistuose ir mokslo vy
ruose nardančias naujas mintis. 
Jos net pro geležinę Sovietijos 
sieną ūmai prasiveržia. Tokiose 
banguojančiose sovietinio gyve
nimo sąlygose partiniai suvažia
vimai tenka atidėlioti.

Brežnevas jau atsidūrė Stali
no padėtyje — artimieji bend
radarbiai, net bendraminčiai, 
nustojo šnekėję. Nėra linkę pa
sirodyti jie savo patarimais ar 
suabejoti dėl Brežnevo sumany
mų. Teliko tik įtarinėjimai, ku
rie iš artimųjų taikstosi paša
linti patį partijos vadą. O kai 
artimieji bendradarbiai nustoja 
kalbėję ir pasidaro pernelyg 
klusnūs, — teroras tampa neiš
vengiamas. Ir gimsta toji klai
ki padėtis, kuri būtina vienparti
nės sistemos gyvenimo sąlygo
se.

Brežnevas nutildė didelius Če
koslovakijos pasistūmėjimus nu
sikratyti Kremliaus sukietėjusio 
raugo; Kai Čekoslovakijoje ne 
vien tik komunistai, bet ir gy
ventojų platieji sluoksniai pra
bilo, Brežnevas, juos nutildęs pa
skelbė, jog ir komunistinėse val
stybėse nepriklausomybė turi 
būti suvaržyta, jei tai reikalin
ga išsaugojimui komunizmo sie
kimų. O tie siekimai jau seno
kai išgaravo ir nieko naujo jų 
vietoje nepasirodo. O kas naujo 
gimsta — rausia leninizmo pa
grindus.

Sovietijos ištikimi sputnikai 
pajuto Kremliaus kietą ranką. 
Rumunija imasi priemonių 
Kremliaus užmačioms nepasi
duoti. Jugoslavija susirūpinusi 
atsargos priemonėmis apsiginti 
nuo Brežnevo doktrinos.

štai kodėl prieš metus nebu
vo drįsta sušaukti Sovietų Są
jungos kompartijos suvažiavi
mo. Reikėjo pirma, kur ga
lima, pravesti “čistkas”, ku
rios Stalino metais veik kasmet

tiek apsukri, kiek veržli ir ste
binti, iš kur vėjas pučia.

Paskutiniu laiku Grečko esąs 
nuolatinis svečias Brežnevo dar
bo kabinete.

Pačioje komunistų partijoje 
būta jau tylios čistkos.

Brežnevas paskutiniame savo 
viešame pranešime pareiškė, kad 
šalies ūkis kyla, mokslas bujo
ja, kultūra tarpsta, ir visi tie lai
mėjimai atsiekti komunistų na
rių dėka ir šalies darbininkijos 
pasišventinimu. Tokia prasme 
jo kalbėta, ir tai buvo aiškus no
ras įsiteikti tiek partiniams, tie 
nepartiniams ir įrodyti abejin
giems pasiektus laimėjimus.

Nei Stalinas, nei Chruščiovas 
taip nekalbėjo. Jei jie viešai ir 
gyrėsi šalies laimėjimais, tai vi
sada prisimindavo, kad dar daug 
kas reikia nuveikti, kad esama 
apsileidimo ir reikia kovoti su vi
somis tomis blogybėmis.

Kariniu žygiu į Čekoslovaki
ją Maskva įspėjo, kad vadina
mosios sąjunginės respublikos 
nemėgintų prisiminti veikian
čios šalyje konstitucijos ir su
siprastų su turima padėtimi bei 
kartu priprastų prie ką turi ir 
kuo gali naudotis. Brežnevo 
taip pat siekta nutildyti tose ta
riamose sąjunginėse respubliko
se kylančias nesitenkintimo nuo
taikas.

Ir štai kodėl būsimam Sovie
tų Sąjungos komunistų partijos 
atstovų suvažiavime visai nuty
lėtas reikalas peržiūrėti partijos 
programą ir pertvarkyti šalies 
konstituciją. Juo labiau, kad 
dėl konstitucijos iš seniau esa
ma nesuderinamų nuomonių. 
Kremliaus centrovikai esą tokio 
įsitikinimo, kad sąjunginės res
publikos savo jau atgyveno. Jas 
verta paversti tik atskirais ad
ministracijos vienetais, neatsi
žvelgiant Į tautinį gyventojų są
statą. Tai, esą, turi būti pada
ryta ūkiniais sumetimais.

Tai visu šimtu procentų įgy
vendinta Karaliaučius-Tilžės sri
tyje. Už tai stoja ginkluotų jė
gų vadovybė.

Iš tuščio Į kiaurą

Kovo mėnesio pabaigos ko
munistų partijos suvažiavime 
pagrindiniu klausimu bus nau
jos piatilietkos plano įgyvendi
nimas. Tai nekalčiausio turinio 
klausimas. Piatilietkos planas 
sudarytas viršūnėse. Smulkme
niškai sąjunginių komunistų 
partijos atstovų suvažiavimuo
se jis nesvarstytas. Aišku, So
vietų- Sąjungos komunistų par
tijos atstovų suvažiavime nebus 
kada ir kaip tas klausimas iš 
pagrindų apsvarstyti, bet tuo 
klausimu bus išvengta teorinių

partijos reikalų svarstymas. Nū
nai tokie klausimai jau ir komu
nistų spaudoje tylomis apeina
mi. Teliko tik sovietinės san
tvarkos stiprinimas ir piliečių 
partijai klusnumo ugdymas.

Rusiškieji bolševikai visomis 
keturiomis pasuko pakalnėn tiks
lu pasivyti ir pralenkti carinės 
Rusijos imperijos kolonializmo 
užmačias, čia tikrai turi kuo 
jie pasigirti. Jie tuo požiūriu ne 
tik pasivijo, bet ir toli pralenkė 
carinės Rusijos kai kuriu im
peratorių svajones įsigalėti Bal
kanuose, paveikti Lenkiją, ne 
tik prikirsti langą į Vakarus, 
bet plačiai atkeltais vartais per 
Baltijos jūras susisiekti su Va
karais ir mėginti juos Ūkiniai 
parblokšti, kad ir jie skaitytus! 
su Kremliaus vedama politika.

Ir carinės Rusijos rūpintasi 
skystuoju kuru, bet ji nesvajojo 
skysto kuro pagrindinius šalti
nius paimti savo kontrolėm Da
bar Kremlius atvirai, visų aki
vaizdoje per arabus artėja prie 
tų šaltinių kontrolės. Valstybi
nis ūkis tokiems žygiams labai 
parankus.

Suprantama, SSSR komunis
tų partijos būsimam suvažiavi
me šie grynai imperialistiniai, 
kolonialistiniai ir militaristiniai 
klausimai nebus paliesti. Maty
kite, Sovietų Sąjunga, y ra tautų 
laisvintoja, taiką mylinti Šalis...

Deja, jau ir pačioje Sovietų 
Sąjungoje gyventojuose esama 
tokių, kurie supranta ir atskiria 
valstybių ūkį nuo galimos so
cialistinės santvarkos ir jau iš
mano kuriais keliais žygiuoja 
Kremliaus politika, kuri nieko 
bendro neturi nei su tautų lais
vinimu, nei žmogaus atpalaida
vimu nuo išnaudojimo. P. B.
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LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

50
60. Mastaičių (vok. Mosteiten; nuo 1938 m. Esch- 

enberg) dviejų komplektų mokykloje mokėsi 72 vai
kai iš Mastaičių, Norvaišių (Norweischen; nuo 1938 
m. Mūhlmeistern), kaimų ir aplinkinių palivarkų ku
metynų. Prie mokyklos buvo 6 margų ūkis. Iš šioje 
mokykloje dirbusių mokytojų randame Jurgio Meine- 
kaičio. gimusio 1896 m. rugpiūčio 6 d. pavardę. Išsa
mesnių žinių apie šią mokyklą nepateikiama.

61. Plūdimų (vok. Prudimmen; 1938 m. pavadin
ta Erlenrode vardu} mokykla. Kadangi-ši mokykla 
buvo pagalbinė Macgirių filiale, pradžioje veikusi OŽ- 
nugarių kaime (vok. Osznugarn; 1938 m. pavadintame 
Rehwalde vardu), tai apie tos mokyklos istoriją ži
nias patelkia Macgirių mokyklos . vedėjas Brunonas 
Stašaitis.

Šio šimtmečio pradžioje smarkiai padidėjo moki
nių skaičius Macgirių mokykloje. Daugeliui vaikų iš 
toliinėsnhy apylinkių buvo per sunkti pasiekti Macgh-h] 
mokyklą, todėl apie 1908 metus buvo atidaryta ši nau
ja pagalbinė Afecgirių mokyklos filiale. Mokyklai nuo
savo namo nestatė, patalpas nuomoj ant našles Emili
jos Rašavičienės namuose. Be kambario mokyklos 
klasei, čia buvo nuomojamas kambarys mokyklos mo
kytojui gyventi.

1925 metais vis tik buvo nutarta pagaliau statyti 
Užnugarių mokyklai atskirą pastatą. Sklypas tai nau
jai mokyklai buvo parinktas Prūdimuose. čia mokyk
lą pastačius, buvo išsikelta iš nuomojamų patalpų Ra- 
šavičienės namuose iš Ožnugarių kaimo Į naująjį mo
kyklos namą Prūdimuose ir nuo to laiko mokykla va- 

vinama nebe Ožnugarių mokykla, bet Prūdimų mo
kykla.

Ši naujoji mokykla buvo 800 metrų atstu nuo pleiš
to, einančio iš Didžiųjų Krauleidižų Į Lapynų bažnyt
kaimi. Mokyklos sodyba buvo dviejų upelių, Prūdi* 
mo ir Agnytės tarpupy. Du laukų keliukai, išsuką iš to 
plento ir einą pro mokyklą nuo Balčaičio kareiamos, 
rudens ir pavasario metu virsdavo sunkiai išbrenda
mais purvynais. Užtat vasarą gamta tarytum bandy
davo atsilyginti už tuos rudeninius ir pavasarinius ne
malonumus. Tada tie keliukai pradžiūdavo ir į kietą 
plutą sukepę vingiuodavosi lyg balti kaspinai tarp pa
kelėse augančių gluosnių, alksnių, berželių ir uosių. 
Prie Pl ūdimų tie abu keliukai susilieja Į vieną kelią ir 
nuo čia jau galima matyti medžių panoramoje sken
dinti Prūdimų mokykla. Pievos gegužės mėnesy gelto
nuodavo nubertos kiaulapienių žiedais. Mokyklos už* 
pakaly matėsi grupė aukštų, majestotiškai išsiplėtu
sių kaštonų medžių. Taip atrodė šios mokyklos aplin
ka čia 1932— 1942 metų laikotarpyje dirbusiam moky
tojui Naujikui. Mokyklos pastatas buvo moderniškas, 
Mokyklos vedėjas gyveno šešių kambarių bute su erd
via virtuve. Antrajam mokytojui teko mažesnis butas 
iš dviejų kambarių ir virtuvės. Ūkio pastatai buvo pa 
vienu stogu I—daržinė, kūtė, dvi pašiūrės ir kluonas.

Laikotarpyje tarp 1932 ir 1937 metų mokinių skai
čius Prūdimji mokykloje nukrito iš 84 iki 42 ir iš dvi- 
klasės mole.’klos teko padaryti vienaklasę mokyklą. 
Čia dirbęs antrasis mokytojas buvo iškeltas į Lūją. 
1912 metais mokytojas Naujokas buvo paskirtas moky
toju į Kaukėnų mokytojų seminariją, gi Prūdimų mo
kykloje dirbti liko jo žmona, kuri čia išdirbo iki 1944 
melų spalio iiėnesio. Mokytojui dar teko tas apylinkes 
ir Prūdimų mokyklą pamal ti vėlai 1944 metais apie 
Kalėdų metą. Žmonės jau buvo iš šių apylinkių išsi- 
kraustę, evakuoti, visur viešpatavo gūdi, mirtina tyla, 
kaimai buvo tušti, lyg vfei žmonės būtų išmirę.

Mokytojui Brunonui Stašaičiui tas apylinkes te- 
rko matyti ir 1946 metų vasario mėnesyje. Tai buvo ko
ne melai nuo karo pabaigos. Stašaitis, nesuspėjęs pa
rsitraukti, dirbo po rusų priežiūra, paskirtas su kitais į 
darbo brigadą, kuriai iš šių apylinkių teko išvežti dar 
nuo 1944 metų užsilikusi šieną. Jokio gyventojo šiose 
apylinkėse nebuvo. Ant plento mėtėsi išardyto Kal- 

fmninkų — Lapynų siaurojo geležinkeliuko bėgiai, 
liaukai buvo užžėlę, žiemos metu nudžiūvusių meldy
nų stagarais, kurie vaiduokliškai šiūrėjo užgauti per 
laukus bešvilpiančių vėjų. Iš ūkanų išsinėrusios Prū
dimų mokyklos siluetas lyg Įrūdijo, kad ji paskutines 
Jtaro dienas pergyveno ir nebuvo sunaikinta, bet iš 
jos jau nebesklido čia besimokančių vaikų klegesys. 
Ar tas mokyklos pastatas išliko , ir vėlesniais laikais, 
nieks apie tai nieko nežino. Bet neabejotina, jog pava
sariais ir dabar tebeklykauja pempės virš Vingio rais
to (vok. Wingfe-Bruch).

Mokytojui Stašaičiui tik 1948 metais pasisekė gau
ti leidimą išvykti į vakarus.

62. Jonaičių (vok. Jonei ten; nuo 1938 m. Gilgen- 
TeM) dviejų komplektų mokykla. Joje mokėsi 97 vai
kai iš JonaičiųT Csainių (vok. Useinen; nuo 1938 m. 
pavadinti Stellwagen vardu) ir Lyšaičių (Lyscheiten; 
1938 m. sutrumpinta i Lischau) apylinkių.

Mokyklos pastatas stovėjo prie kelio, vedančio iš 
‘Kaukėnų i Lapynus. Tai buvo modernaus stiliaus nau
jas namas, kurio statyba buvo užbaigta 1917 metais. 
.Šalia mokyklos buvo karčiams , gi kitoje kelio pusėje, 
prieš mokyklą stovėjo kalvė. Senasis mokyklos pasta
tas buvo apie 50 metrų atstu nuo naujojo ir tokiame 

,pat nuotolyje nuo kelio. Tikrumoje tai ir buvo visas 
Jonaičių kaimas. Nuo tos centrinės kaimo vietos dvie
jų kilometrų spinduliu buvo išsimėtę kiti astuoni Jo- 

. naičių kaimo ūkininkų sodybų vienkiemiai su kumety
nais prie jų.

Mokyklos reikalams buvo naudojamasi abiejais 

mokyklos pastatais — naujuoju ir senuoju. Dalyje se
nojo mokyklos namo buvo pasitalpinusi Jonaičių paš
to agentūra, kurios vedėja buvo panelė Brokapaitė.

Po pirmojo pasaulinio karo susisiekimas su Jonai
čiais buvo gana sunkus. Norint Jonaičius pasiekti iš 
Tilžės, reikėdavo geležinkeliu važiuoti iki Didžiosios 
Britanijos stoties ir čia persėsti j siaurojo geležinkelio 
linijos traukinį, einantį į Kaukėnus. Nuo čia iki Jo
naičių lieka 7 kilometrai kelio, kurį tegalima nugalėti 
tik dviračio ar panašių susisiekimo priemonių pagal
ba, arba tiesiog pėsčiomis.

Jonaičių mokykloje mokėsi aukščiau minėtų apy
linkių ūkininkų ir jų ūkiuose dirbančių kumečių arba 
“bernų” vaikai. Tiek ūkininkų, tiek ir pastoviai ku
metynuose gyvenančių kumečių vaikai buvo gabiausi 
ir draugingiausi. Visai kitokia padėtis buvo su sezoni
nių darbininkų vaikais. Jų šeimos nuolat kilnojosi iš 
ūkio j ūki ir gal tai buvo svarbiausia priežastimi, kad 
tų šeimų vaikai prastai mokinosi ir buvo nepažangūs.

Darbymečių metu būdavo dienų, kad mokyklą 
reikėdavo dienai kitai uždaryti, nes vaikai turėdavo 
vienu ar kitu būdu padėti tėvams laukų darbuose. Be 
to, Kaukėnuose vieną kartą per metus būdavo dideli 
turgai. Tą dieną taipgi reikėdavo mokyklą uždaryti, 
nes visi, tiek dideli, tiek ir maži, ištisom šeimom su
sėdę į vežimus-traukdavo j tuos “kermošius’’. Tai bu
vo “šventa” tradicija, su kuria bet kokie mokyklų 
administracijos potvarkiai būtų buvę bejėgiai kovoti ir 
butų atrodę beprasmiais.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Rezid. telefu WAibrook $-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryte, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

Rez. tek 2394683

_ DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadipnmis 
Trečiad, 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., penktadienį nuo 1—5, tree. 

_____ir šeštad. tiktai susitarus._____

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND L C1ARA 
27u9 W. 5i$t STREtT 

TeL: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
a—4, i—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

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

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

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

Cicero L. B.
susirinkimas —

Remdamiesi L. B-nės statu-1 menų ir kad L.
tu, apylinkės privalo šaukti 
bent vieną metinį — visuotinį 
narių susirinkimą, šios paskir 
ties susirinkimas įvyko ir Ci- 
ceroj, š. m. sausio 10 d., parapi
jos salėje. Susirinkimui pir
mininkavo J. Arštikis ir dr. P. 
Kisielius. Sekretoriavo — dr. 
Z. Ašoklis. Susirinkime daly
vavo — 47 asmenys.

Atsimenant, kad apylinkei 
priklauso apie keturi šimtai as

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L i

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

Telef.: PRospect 6-5084

Apylinkes metilus I 
tatūros replėse | 

B-nės statutas
laiko susirinkjmą teisėtą, ka- i 
ua jame dalyvauja 2/3 narių,! 
tad ir kyla įvykusio susirinki-! 
jjio ir jo nutarimų teisėtumo | 
klausimas. Bet kaip faktai 
liudija: Cicero diktatoriai ne
siskaito nei su statuto reika- 
įavimu, nei su bet kokia eti
ka: susirinkimas buvo praves 
tas, nutarimai padaryti, nau
ja valdyba išrinkta__

Na, ir visi padaryti nutari
mai privalomi visiems 400-tams 
asmenų?!... Tenka aiškiai ir tei
singai pasisakyti: susirinkimas 
vyko frontininkų kombinaci
jos — Štrauso politikos ženkle, 
— pagal aiškiai matomą dr. P. 
Kisieliaus direktyvą.

Buvo valdybos revizijos ko
misijos aktas susirinkimui pa- Ir princiukams reikia prižiūrėtoju. Princesei Margaritai ir jos vy- 

rui lordui Snowdonui išvykus atostogų, j u dukrelę Lady Sarah 
Armstrong - Jones prižiūrėjo močiutė, Britanijos karalienė Motina.

Only you 
can prevent 
forest fires!

PLEASE 
BE 

CAREFUL!

REMSITE TUOS BIZNIERIUS
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

GRADINSKAS
VIENĄ KARTĄ METUOSE 

IŠPARDAVIMAS 
19" DVIGUBA GARANTIJA TV 

$119-88
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVAI 

L-— ---------------------- .... y

teiktas tik vieno asmens para
šu, aktyvaus frontininko, inž. 
K. Dočkaus, vistiek buvo pri
imtas. (Tiesa, atsirado teisės 
gynėjų, kėlė revizijos komisi
jos akto teisėtumo klausimą, 
bet šie buvo suokalbininkų 
greitai nuraminti.)

SUDARYTA CICERO 
APYLINKĖS NAUJA 

VALDYBA

' MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiy atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

[GUŽAUSKŲ]
BEVERLY HILLS GĖLINYČtA | 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS j 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 j
v.-.-     - - - — -   r r ,

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

Valandos; pirmad., ketvirtad. 5—8, 
_ x 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

dienį 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 tree.

OR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS .CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

........... X
PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAibrook 5^063

--------------------------------- L---------- -------------- ------------ -S.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, į 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—-12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek- . 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

i. CHICAGO. ILL 60629
—=/

KELIONĖS Į 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-aima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

Kreipiu dėmesį į pati termi
ną — sudaryta, nes tikrumoje 
ir buvo nauja skyriaus valdy
ba tik sudalyta, rinkimų for
ma buvo tikra parodija! Pa
rodija iš anksto surežisuota. 
Nauja valdyba daugumoje su
daryta partiniu išrokavimu, 
pacientūriniu pagrindu.

•Pvz. dr. Kisieliaus, fronti
ninkų vado-pramatyti, prikal
binti pacientai, nežiūrint jų 
turimų ar neturimų kvalifika
cijų dirbti kultūros baruose 
buvo pristatyti susirinkimui ir 
i-valdybą Įstatyti?... O doks J. 
Švedas, patyręs visuomeninin
kas, ilgametis L. B. centrinių 
organų veikėjas, buvo pastum 
tas i atsarginius — liko tik kan 
didatas...

ATSTOVAI l APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMĄ— — 

•PERNYKŠČIAI

Įprastinių, teisinių apylin
kės atstovų rinkimų Į L. B. 
apygardos suvažiavimą nebu
vo. Pagal frontininkų partini 
išskaičiavimą buvo pasiūlyta 
ir priimta siųsti tuos pačius, 
pernykščius 24-ris asmenis. 
Tad kur statuto reikalavimas, 

tkur bent kokia logika, ar eti- 
tka? ;L. B.-nės statutas aiškiai 
-reikalauja: apygarda Į suva
žiavimą siunčia aiškiai apibrėž
tą atstovų skaičių — nuo 25-kių 
narių vieną atstovą. Tad kaip 

tgaliina siųsti 24-ris asmenis, 
,kada i susirinkimus ateina vos 
►kelios dešimtys? Tad kokiu 
pagrindu, kokia morale gali 
►kalbėti----nutarti — veikta ma

gieji, turėsite priimti “užmo
kestį”. “Bičiuliai”, savo brolių 
niekintojai, turėsite priimti ir 
tautinę bausmę ir ateities isto
riko pasmerkimą!

Na, ir iš tikiu jų, kaip dr. P. 
Kisielius, būdamas L. B-nės 
ilgametis narys, gali vesti to
kią dualistinę politiką: prie to 
paties stalo sėdėdamas, ant 
vienos kėdės planuoti veiklą, 
ant kitos — tą pačią veiklą nie 
kinti, griauti ? ! ... 
Bendruomeniniiikas

L. B. CICERO APYLINKĖS 
VALDYBA į!971-MŲ METŲ 
Suvaizdis — 26 balsus gavo 
Rudavičienė — 24 balsus gavo 
V. Zalatorius J— 23 balsus gavo 
Navickas — 22 balsus gavo 
J. Skamienė — 20 balsų gavo 
J. švedas — 19 balsu gavo — 
kandidatas.

Pastaba, kiek asmenų pasta
tyta, tiek pat ir išrinkta. Kai 
frontininkai pajunta balsii per 
svaros pavojų, tai tuomet sta
to — renka septynis ir net de
vynis asmėnfe;-'.'.

KONTROLĖS KOMISIJA 
Inž. J. Arštikvs — 16 balsu 
St Jngaunis — 22 balsu
Inž. Ant. Miliūnas — 21 balsą 
Zaiiskas — II kandidatas.

jau yra namuose. Visos uarės 
linki joms greitai pasveikti.

Iki šiol sergančioms narėms, 
esančioms ligoninėje, būdavo 
nusiunčiama po gėlę, šiame 
susirinkime narės nutarė tuos 
gėlių siuntinėjimus panaikin
ti; nebebus gėlių siunčiama ir 
nebebus ligonėms pinigų duo
dama.

Po daug visokių pasikalbė
jimų apie Klubo gerovę buvo 
pranešta, kad klubo kasinin
kė Helen Vengelauskas sausio 
mėnesį turi gimtadienį. Po 
susirinkimo jai buvo sudainuota 
“Ilgiausių Metų”, o celebrante 
pristatė gražų ir skanų tortą ir 
truputi ko ten daugiau, pavai
šindama visas nares.

Kitas susirinkimas įvyks atei 
nančio vasario — February 4 
dieną Talman svetainėje, 4500 
S. Talman Avė. E. M.

• Iki šiol dar nerasta, kad 
bent dviejų asmenų pirštų ant
spaudai būtų vienodi.

PETKUS}
TĖVAS IR SŪNUS j

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

** 1410 So. 50th Avė., Cicero I
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS Į
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIK15

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

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.

1

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

j Write: Th« PresidenfiComrritteG 
on Mental Retardation, 
Washington, D. C. X2G1.

Mwne ------------------ I
I

Addrsu_________________ ___________ |Addrsu_________________ ___________ |

A0MATNO.MR-41-CT 
<1 columa x 56 finat)

žuma daugumos vardu? !
Pagaliau, pagaliau, jūs fron

tininkai, besivadiną garbingiau
siais kultūrininkais, sumaniau 
siais, aiškios ateities vizijos 
dideliais politikais, kodėl taip 
niokojate, ! alinate, niekinate 
L. B-nę? ! į L. B-nė yra skirta 
atlikti gyvybinės svarbos išei
vijos kulaūrinius uždavinius 
— yra visit ir visiems lietu
viams. Tad :kokią moralinę 
juridinę teisę jūs turite pasi
grobti visiems priklausomą 
instituciją kr visų vardu veikti. 
•Patys mažoje mažiausioje ma
žumoje būdami akiplėšiškai, 
suktai siekti primesti savo va
lią daugumai. 'Kaip jūs išdrįs
tate šeimininkauti Bendruo
menėje, kaip savo namų kie
me, kaip savo asmeniniame 
kabinete? Jums nejaučian
tiems tautinės, istorinės atsa
komybės, yra lik politinis 
žaidimas. O iš tikrųjų, jūs par- 
tininkai, L. B-nėje žaidžiate 
nealsakontifigą —-pragaištingą 
tautinį žaidimą. Atminkite, 

tkad wieną kartą tylioji, patri
otinė dauguma atsibus — susi
organizuos ir, jūs neatsakin

Brighton Parkas
Brighton Parko Moterų Klu

bo metinis susirinkimas .įvyko 
sausio 6.dieną. Buvo pranešta, 
.kad ųarė Martha Balčaitienė 
yra įnirusi — ji buvo pagerbta 
visų narių atsistojimu vienai 
tylos minutei. Velionei buvo 
nupirktas .gražus orchidėjų 
vainikas ir.klubo garbės grab- 
nešės palydėjo ją Į amžinojo 
poilsio vietą. Komisija, kuri 
buvo apsiėmusi patikrinti Klu
bo knygas, pranešė, kad Klu
bas auga turtu, nors ir buvo 
daug išlaidų 1970 metais.
Buvo pranešta, Lad yra trys 
ligonės — Mary Urbei is, kuri 
randasi Christ Community 
Hospital, Julia Pocius Billings 
Hospital ir Mary Marcinkus, 
kuri buvo ligoninėj, bet dabar

• Biologijos mokslininkai ne
turi vilties suklasifikuoti visus 
vabzdžius, esančius ant -šios že
melės. Jie yra ištyrę tik ,apie 
625,000 vabzdžių, bet teigia, 
kad jų yra tarp 2 ir 4 milijonų 
rūšių. Taip pat apskaičiuoja, 
kad kiekviename žemės kvadra
tiniame yarde jų yra tarp 500 
iki 2,000, taigi apie 4 milijonus 
kiekviename akeryje.

Susirinkimų ii parengimų

PRANEŠIM Ai
♦

— žemaičiu Kultūros Klubo metinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
sausio 20 dieną, 7:30 vai. vakare, -Hol
lywood svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug reikalų. Reikia išrinkti valdybą 
1971 metams. Nariams atsilankymas 
būtinas.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Humboldt Parko Lietuvių Klubo 
metinis narių susirinkimas įvyks tre
čiadienį, sausio 20 d., 1:00 vai. popiet 
Almera Simons parko svetainėje, 1640 
N. Drake Ave., 103 kambary je, pir
mam aukšte. Nariai ir narės prašomi 
atsilankyti ir norinčių Įstoti kandida
tų atsviesti. Bus pateikta metinė apy
skaita, planuosime ateities darbuotę. 
Po susirinkimo turėsime kuklias vai
šes. W. Menkus, nut, rast

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1971 m. 
sausio mėn. 17 d., 12:25 vai. popiet, sulaukęs 72 m. amžiaus, mirė 
mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis, senelis ir brolis

JONAS GELUMBAUSKAS
Gyv. 4321 So. Artesian Ave.

Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr., Šimkaičių valsč., Vadžgirio 
rapijoj, Pabebirvių kaime.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Teodora (Kvietkutė), du sūnūs — Bronius 

ir Vladas, marti Teresė, 2 anūkai, sesuo Zuzana .Waiksner sujšeima, 
gyv. Virden, Ill. ir Kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 So. Hermitagę Avė.
Gelių prašoma nesiųsti.
Trečiadienį, sausio 20 dieną 9:4f> vaL ryto bus lydimas iŠ koply

čios i Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių Sv, Kazimiere kapinėse.

Visi a, a. Jono Gelumbausko giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnūs, sesuo, giminės.

Informacijos gaunamas tel. YA 7*1741 arba YA 7-1138.

pa-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

f
DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. DAIM1D

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE IĮ
Tel.: YArds 7-1741 -1742 |

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuviu
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTC 

DALYSE

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

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

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

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

__ __________________________________

STEP. C. LACK Hi SŪNŪS
(LACKAWICZ)

Į 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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TARŠA IR NARKOTIKAI i 
LIEČIA VISĄ PASAULĮ I 
Jungtinių Tautų ‘Pasaulinė j 

Sveikatos Organizacija (World į 
Health Organization. WHO) I 
pradeda du svarbius žygius — • 

-sekti ir kontroliuoti oro taršą | 
•pasaulyje ir tirti narkotikų 
’(drugs) veikimą žmonių svei
katai. Minėtai WHO nariais 
'priklauso 131 valstybės.

Tarša ir vaistai nepripažįsta 
valstybių sienų. Suterštas oras 
plaukia iš Vokietijos industrijos 
Ruhro krašto j pušų sakais kve
piančią tyraus oro Skandinavi
ją; opiumo aguonos auginamos 
Turkijoje, iš jų opiumas gami
namas Prancūzijoje, o opiumas 
narkomanams pardavinėjamas 
New Yorko šaligatviuose.

Nuo šiol Washingtonas ir Lon
donas, Maskva, Nagpuras (In
dijoje) ir Tokio bus centrai, ku
riuose bus koncentruota oro 
taršos kontrolė pasaulyje.

■ ■ ■ ....................................... .. i ■ ■ ■ni-.m.i -i... i II i ■■ IMU II—I. .1.1 ■ II .III. .

HELP WANTED — MALE-FEMALE I HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių I Reikia Darbininkų ir Darbininkių

• NEW RESTAURANT — OPENING JA. 1971 ’ 
Continental Dicing, Serving French Crepes and Hungarian Palacsintas, 

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

“Applications are now being taken for”:
• FOOD PREPARATION — SANITATION į
• WAITERS — WAITRESSES — HOSTESS
• HOST — BARTENDER — CASHIER

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

Monday thru Friday, Call Mr. MEYER — 943-2456 

THE MAGIC PAN CREPERIE
60 E. WALTON ST. • CHICAGO, ILL. 60611

Oro švaros kontrolė apims še
šis svarbiausius teršalus — sie
ros dvidegis, medžiaginės dale
lytės kaip dulkės, suodžiai, ce
mentas ir t. t., anglies viende- 
gis, azoto ir rūgščių junginiai ir 
švinas. WHO įtemptai dirba, 
ruošdamas sveikos aplinkos pro
gramą ir kodą pateikti būsimam 
Pasaulio Sveikatos Seimui, kurs 
įvyks dar šiais metais.

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai. 

>i ■ ——

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
k —

■

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 --------------- $3.00
Minkštais viršeliais tik _______ $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa -įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik ______ -............... $1.50
Galima taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILL.

1 ■ 111,1 1 1
SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES — PAID QUARTERLY
5%

Passbooks

572%
Investment 
bonus plan 

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

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

 .. .. ... - f

/■ 1
MOVING — Apdraustas perkrauštymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Hgu metų patyrimas.

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

*-JL_JlL__ -------------------------------- -- - .J. - S _____

/ .. —
Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais 310.00, minkštais $8.00. Išleido 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 
kita; 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.
.... . -.....—..... . .. /

Sumanūs biznieriai, laukdami dar didesnio atmosferos užteršimo, jau 
ėmė gaminti deguonies kaukes, tinkančias ir su baliniais rūbais. 
Tokie liuksusiniai deguonies tankai ir kaukės papuošti blizgučiais ir 

pagaminti iš brangiy metalu.

Atsiliepimas i pasaką 
penkiamečiui

Nėra svarbu, kad žurnalis
tas Phil Tracy savo mintis dės
to penkių metų sūnaus pa
klaustas: “Ką tie žmonės da
ro__ parke?’’ Taipgi nesvar
bu, kad tasai kūdikis visai ne
suprato, ką jo tėvas aiškino 
Pavergtų Tautų dienos proga. 
Čia tik žurnalisto Tracy pa
vartota reportažo forma, ku
ria jis išreiškė savo mintis, be 
galo žiauriai pasijuokdamas 
iš Pavergtųjų Tautų Dieną mi
ninčių žmonių, teigiant, kad 
tie žmonės teisingai buvę išva
ryti iš gimtųjų kraštų...

Bet labai svarbu tai, kad tą
jų įžiaurią pajuoką išspausdi
no kataliku laikraštis (Nario- 

1 į *•
nal Catholic Reporter). Nes 
iki šiol buvo žinoma, kad ka
talikai daugiausia rėkdavo dėl

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%%
$1,000 minimum
1 year certificate

bažnyčios persekiojimo kraš
tuose, kur, anot Phil Tracy, i 
“liaudis perėmė valdžią”...

Kaip žinoma, prieš kurį lai
ką rusų Gromyko turėjo audi
enciją pas popiežių ir, reikia 
manyti, kad jis ne vien tik po
piežiaus žiedą pabučiavo, bet 
ir ką nors tarėsi dėl galimų 
lengvatų katalikų bažnyčiai.

Negali būti nei mažiausios 
abejonės, kadj jei kolhozuose 
šalia raudonojo kampelio bū
ta leista įruošti ir auksu žiban
tis altorius, katalikų hierarchi 
ja visai nesijaudintų dėl ko
munistų valdžios metodų, kaip 
ir ji nesijaudino anais laikais 
dėl vergijos ir baudžiavos.

O dėl “Akiračių” redakto
riaus, simpatizuojančio min
tims, ka<| jo tėvas “teisingai 
buvo išvarytas iš savo gimtojo 
krašto”, netektų labai stebė
tis, jei paaiškėtų, kad jis yra 
perėjęs gerą katalikišką stažą 
(o gal net ir ateitininku yra 
buvęs). Iš viso ne gėda žmogui 
būti “tvirto charakterio” ir 
ištikimai taikyti Į “liniją”...

A. Balsys

AMERIKOS ŽMONĖS 
LABIAUSIAI NUTUKĘ

U. S. Public Health Service 
norėjo sužinoti, kur žmonės ge
riausiai maitinasi ir padarė tuo 
tikslu tyrinėjimą. Į talką buvo 
pakviesti Harvardo universiteto 
statistikos ekspertai. Surinkti 
daviniai parodė, kad, lyginant 
su kitais pasaulio gyventojais, 
daugiausia yra nutukę Jungtinių 
Valstijų vyrai. Esą, tik Romos 
italai gali savo nutukimu pri
lygti amerikiečiams. Paprastai, 
olandai yra laikomi gerai be
simaitinančia tauta, tačiau ame
rikiečiai ir juos prašoka.

Jungtinių Valstijų moterys, 
kurios labai vengia nutukimo ir 
visokiais būdais save liesina, yra 
gerokai riebesnės už Kanados 
moteris.

- Moterų hormonais 
užterštas vanduo

Londonas. Britų mokslinin
kas Davies nustebino gimdy
mo kontrolės tablečh] vartoto
jus paskelbdamas, kad nuo jų 
ne tik moterys darosi nevaisin 
gos, bet ir vyrai netenka savo 
“vyriškumo’’.

Dr. Davies aiškinimu, tose 
tabletėse (piliulėse) esąs mo
teriškasis hormonas ostroge- 
nas su paplavų vandeniu nute
ka i upes ir rezultate geriama
sis vanduo yra tais hormonais 
užterštas. Davies reikalauja, 
kad miestai i geriamojo van
dens filtrus dėtu chemikalu, 
kurie oslrogeną sunaikina.

Spalvota televizija 
kenkia ir augalams

Jack Mabley savo skiltyje 
Chicago today rašo, kad bu
vęs čikagietis bankininkas 
John hit. kurs dabar gyvena 
Sarasota, Fla., ir ten užsiima 
augalų fotografavime, patyrė, 
kad jo studijoje esančios gėlės 
ir augalai nuo fluorescencinės 

radiacijos pradeda nenorma
liai augti. Dr. Lewis W. Bay- 
ron neseniai Chicagoje įvyku
sioje AAAS mokslininkų kon
ferencijoje, pasiremdamas 
John Otto atradimu, aiškino, 
kad fluorescencinės šviesos 
laip plačiai vartojamos krau
tuvėse, ofisuose, dirbtuvėse, 
mokyklose ir namuose gali tu
rėti į žmones dar neištirtos nei
giamos įtakos, ypatingai į 
tuos, kurie kasdien valandų 
valandomis sėdi prieš televizi
jos ekraną.

Prieš keletą metų Ott jau da 
rė eksperimentus su augalais 
ir gyvuliukais prie TV ir au
galai pradėjo nenormaliai aug 
Ii, o žiurkės išdvėsė. Kai Ott 
savo patyrimus paskelbė, 196<8 
metais buvo išleistas federali
nės Radiacijos Kontrolės Ak
tas, nustatąs radiacijos maksi 
niurną TV priimtuvuose. Po 
keleto mėnesių General Elec
tric atšaukė ir atrinko iš par
duotuvių ir nusipirkusiųjų 
151,000 spalvotos TV aparatų, 
kurie buvo rasti perdaug duo
dą radiacijos.

Nustatyta, kad spalvota TV 
duoda 3 kartūs daugiau radia
cijos kaip juoda - balta.

1 TRUMPA! |

— Dail. Magdalenos Stankū
nienės darbų parodos atidary- 
man praėjusį šeštadienį prisi
rinko nepaprastai daug žmonių, 
jų tarpe neniažai dailininkų. 
Čiurlionio galeKjoje buvo tikra 
spūstis. Parodu atidarė skulpto
rius Petras Aleksa. Debiutante 
buvo apdovanota gėlėmis. Jau 
tą patį vakarą dailės mėgėjai 
nupirko keletą gražių mozaikų. 
Paroda tęsis iki sausio 24 d. 
Lankymas savaitės dienomis 
7 — 9 v. v. Savaitgaliais — 12 
— 9 v. v. Vėliau bus plačiau.

— Sausio 13 d. Brooklyne, N. 
Y. ligoninėje mirė E. Zateplins- 
kienė, p-ios M. Varnienės sesu
tė. Palaidota šeštadienį, sausio 
16 d. Paliko nuliūdę giminės — 
sesuo Marytę, jos vyras prof. 
Adomas Varnas ir kt. giminės. 
Velionės dukra Nauragienė mi
rė prieš metus laiko.

— Neu) Yorko Lietuvių Dai
lininkų grupė organizuoja Di
džiąją žiemos parodą vasario 
13 — 21 d. Kultūros židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. Parodoje su savo darbais 
yra kviečiami dalyvauti visi 
Atlanto pakraščio lietuviai 
dailininkai. Informacijos tei
kia J. Bagdonas, 85 — 59 88 
St., "Woodhaven, N. Y. 11421.

— O. Balčiūnienė, O Ivoš- 
kienė, I. Veitienė, V. Izbickas, 
C. Mickūnas ir V. Žiaugra įei
na i Naujosios Anglijos Baltų* 
draugijos lietuvių delegaciją.

— Muz. Zigmas Lapinas va
dovauja Montrealio lietuvių 
jaunimo ansambliui “Ginta
ras”. Ansamblyje yra liaudies 
dainų choras, tautinių šokių 
grupė ir tautinių muzikos ins 
trumentų orkestras. Sausio 16 
d ansamblis buvo atvykęs i 
Philadelphiją ir vietos lietu
viai turėjo progos pasigėrėti 
žavinga liaudies meno pyne. Z. 
Lapinas dirba aviacijos tyri
mo ir tobulinimo srityje.

— Jnž. Valdas Adamkus, Fe
deralinės valdžios pareigūnas 
aplinkos apsaugai keliose vals 
tijoje skaitė paskaitą apie

HELP WANTED — MALE 
Darbininkq Reikia

• MACHINE OPERATOR
• MILLWRIGHT
• MECHANICS.

For work in Felt Mill Machinery 
making Dry Felt for Roofing 

Material.

Apply at

5824 So. ARCHER RD.

SUMMIT, ILLINOIS

HELP WANTED — FEMALE x 
Darbininkiq Reikia

HOUSEKEEPER
Must be good cook. Live in with fam
ily of two adults near North apt., no 
children. Top salary & home for right 

person.
Must have references.

Miss ANDERSON 856-6301

DEPENDABLE WOMAN
WANTED

One or 2 days a week. Steady. General
House work. Ligh cooking for 1 adult. 

Excellent transportation.
6800 NORTH

RO 4-4947

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARDUODAMA TAVERNA ir mūrinis 
dviejų aukštų namas. Geras pragyve
nimo šaltinis. Dėl kainos susitarsime.

Tel. 847-8935 arba 2474698.

ateities pavojus gyvybei ir aug 
menijai dėl aplinkos teršimo 
ir apie daromas pastangas tam 
išvengti .

— Amerikos Lietuvių Tary
bos posėdis Įvyks sausio 20 d. 
naujose patalpose 2606 W. 63 
rd St. Be einamųjų reikalii 
bus svarstomi Vasario 16 mi
nėjimų pravedimas ir Genoci
do parodos administravimo 
klausimai.

, T"?

— Tampos Lietuvių Klubo 
valdyba, sudaro M. Stonis — 
pirm. , J. Karpis — vicepirm., 
ir S. Rulienė — sekr. Finansų 
reikalus tvarko L Zdanienė ir 
S. Olenick. šioje gražioje Flo
ridos lietuviii kolonijoje žie
mą pralaidžia daugelis čika- 
giečių, kurie mielai lanko vie
tiniui pobūvius ir parengimus.

♦ Ona Žilinskaitė - Dailydienė 
atvyksta iš Syracuse, N. Y. į Lie
tuvos Valstybinės Operos 50 me
tų Jubiliejaus Minėjimą Chica- 
goj ir atsiuntė $50.00 auką Jubi
liejaus rengimo išlaidoms pa
dengti. Komitetas nuoširdžiai 
dėkingas už jautria paramą.

\ ‘ (Pr).

♦ Chicagos Medžiotojų ir Meš
keriotojų dešimtmečio Žvėrienos 
balius įvyks sausio 23 dieną, šeš
tadienį, Jaunimo Centre, 5620 S. 
Claremont Ave. Gros padidin
tas Ramonio orkestras. Įėjimas, 
šilta ir šalta vakarienė — $5.00 
asmeniui. Pradžia 7:00 vai. vak. 
Rezervacijos telefonu 776-8688.

(Pr).

Tradicinis Operos Balius 
Įvyksta vasario 6 d., 8 vai. vak. 
Inn Motion salėje, 5820 So. 
Kedzie Avė. "Meninę dalį atliks 
Antrojo Kaimo artistų grupė, 
kuri pasirodys su nauja progra
ma. šokiams gros L. Bichnevi- 
čiaus vedamas orkestras. Staliu
kus prašoma užsisakyti kiek ga
lima anksčiau pas Sofiją Džiu- 
gienę, tel. WA 5-3682, kuri su
teiks ir visas kitas informacijas. 
Visus lietuvius nuoširdžiai pra
šo šiame baliuje dalyvauti.

Chicagos Lietuvių Opera 
(Pr).

i

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITE I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Cliicago, hl. Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

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

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
CL 4-2390

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

■ 1 ■■ " ■ll" 1 'R

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

- >

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941
/

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:

A C E

Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
V I č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

/— ........... 1 .. ...... ■%
SIUNTINIAI

Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

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

maistas, pinigai.

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 S16,000 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
tarsi m,

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

2 BUTU. 14 metu 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 porčiuje. šilima ga
zu. moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu. aluminijaus langai. 2 au
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus 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 automobiliu garažas. Mar
quette Parke. $32.000

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BRIGHTON PARKE
SAVININKAS PARDUODA

2 butų po 4 kambarius mūrinį 
namą su 2 mašinų garažu. 

$21,900.
Tel. LA 3-0179

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, 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

t — NAUJIENOS, CHICAGO *, ILL,— TUESDAY, JANUARY 19, 1971




