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OKUPUOTOS LIETUVOS JAUNIMUI
Okop. Lietuvoje susirūpinta Vakarų poveikiu — ir ypač įta

ka jaunimui. Kad toji baimė nemaža, liudija praėj. metų pa
baigoje, komjaunimo centro komiteto sukviesta, Vilniuje įvykusi 
konferencija. Ji buvo laikoma “moksline teorine” ir jos tikslas 
— pasisakyti dėl propagandos, “nukreiptos prieš tarybinį jauni
mą”. Buvo pakviesti aukštųjų mokyklų dėstytojai, Mokslų aka
demijos lektoriai ir kt. Tai, beveik be išimties, ateizmo sklei
dėjai. Komunistai susirūpinę, nes, kaip pabrėžiama “Komjauni
mo Tiesoje”, šiai konferencijai, gruodžio 30 d., paskyrusioje ištisą 
puslaptį, “savo puolamosios veiklos smaigaliu buržuaziniai ideo
logai taiko į jaunąją kartą”.

Laikraštyje paskelbti septy
nių pasisakymai, jų vienas — 
pasitarimo organizatoriaus, kom 
jaunimo pirmojo sekretoriaus V. 
Morkūno, dviejų Istorijos moks
lų kandidatų ((A. Balsio, J. Ani- 
čo), dviejų Filosofijos mokslų 
kandidatų (V. Lazutkos, A. Gai
džio) be to P. Beniušio ir ruso, 
matyt, Vilniuje dirbančio lekto
riaus, V. Portniagino. ___ —

Visi jje, jų pačių žodžiais,1^’ operacijas daro gydyto
jas leidimus turinčiose ligoninė-;
se. Tokiais atvejais teisingumo ' 
įstaigos negali bausti už abor-1

PASKELBTAS NAUJAS JAV BIUDŽETAS
WASHINGTONAS. — Ame

rikos Valstybių Organizacijos už
sienio reikalų ministerial para- ‘ 
gino Ameriką ir Ekvadorą dery-! ~ 
bomis užbaigti savo “tūnos žuvų 
karą” ir prisilaikyti organizaci
jos taisyklių. Čilė, Peru, Bolivi-. ] 
ja ir Barbados susilaikė nuo bal
savimo už šią rezoliuciją. Pra-į 
nešama, kad ir Meksika sulai-' 
kė vieną amerikiečių žvejų lai- 
vą. Meksikos spauda šiame gin-: 
če stipriai palaiko Ekvadorą. rėjai pareiškė viltį, kad biudžeto

MASKVA. — Amerikietis deficitas neprisidės prie infliaci- 
Wallace Lawrence, kuris turi še-1 jos skatinimo. Kartu ekonomi- 
šias kelionių agentūras ir spe-;kos au?imas bus padidintas. Fe- 
cializuojasi ekskursijomis į So- J deralinė vyriausybė aktyviai 
vietų Sąjungą, atvyko i Mask- skatins “gerbūvį be karo”, didė- 
vą, norėdamas gauti oficialių ianči^ Pramonės gamybą ir dar- 
įstaigų užtikrinimą, kad ame
rikiečiai turistai nebus perse
kiojami Sovietų Sąjungoje. Ki
lus diplomatų ir korespondentų 
užpuldinėjimui Maskvoje, kelio-' 
nių agentūros bijo,, kad smarkiai; 
sumažės keliautojų iš. Amerikos 
skaičius. Inturisto, pareigūnai 
tikina Lawrence, kad turistai ne
nukentės ir nebus užkabinėjami,
tačiau nesutinka šio tvirtinimo; su 33 keleiviais du jauni Kašmi 
duoti raštu.

■I MŪSŲ STUDENTU DEMONSTRACIJA]
ČIKAGA. — Vakar amerikiečių radijo stotys pakartojo žir 

iš Sovietų Sąjungos, kad Vytautui Simokaičiui mirties bausr 
buvo pakeista į 15 metų sunkiųjų darbų kalėjimo bausmę. Prar 
Šimas sako, kad bausmę dovanojo Lietuvos aukščiausios taryb 
prezidiumas Vilniuje. Pridedama, kad ši byla nieko neturėji 
bendro su Leningrado žydų teismu ir nuteistųjų bausmių paki 
timu. Matomai sovietų valdžia stengiasi parodyti vakarams, k; 

I; Lietuvos teismai ir prezidiumai veikia visiškai nepriklausomai n 
| Į Maskvos ir kad okupuota Lietuva yra, tuo pačiu, nepriklauson 
>1 ir savarankiška.

SPRINGFIELDAS. — Fede
ralinis Illinois trijų teisėjų teis
mas paskelbė sprendimą, jog Il
linois įstatymas, draudžiąs abor
tus, yra nekonstitucinis. Teis
mas skelbia, kad nėštumas per 
pirmus. 90 dienų galima pašalin-

“smaigaliu taiko” ne į ką kitą, 
bet, svarbiausia, į lietuvių kal
ba radijo valandėles Vakaruose, 
šį kartą ir vėl susiduriame su 
įrodymu, pačių komunistų skel
biamu — radijo pranešimai, 
skirti okup. Lietuvai, plačiai 
klausomi ir jų įtaka, kad ir jau
nimui, neabejotina. Minėta kon
ferencija — čia geriausias pa
vyzdys.

Jau paties pirmojo sekreto
riaus Morkūno žodyje pabrėžia
ma, kad tie Vakarų ideologai sie
kia “užkąrįąuti mūsų jaunimo 
protus ir sielą”. Morkūnas tei
gia, kad lietuviškasis jaunimas 
turįs imunitetą prieš Vakarų 
idėjas, betgi ir reikalauja, kad 
nuolat augtų jaunosios kartos 
politinis sąmoningumas. Išvada 
— jis nepakankamas, todėl ir 
bijoma 
veiklos”, 
nimą.

Jei V.
“buržuazinius .propagandistus”, 
tai kiti/Vilniuje kalbėję pirštu 
nurodė į;'lietuvius išeivius Va
karuose, 'štai, Istorijos mokslų 
kandidatas :J.- Aničas pripažįs
ta, kad tariamieji reakciniai lie
tuvių emngrantai negailį jėgų 
ir laiko klastoti ateistiniam- auk
lėjimui ar - materialistinei pa
saulėžiūrai. Aničas kalba apie 
klerikalinius nacionalinius vei
kėjus, veikiančius knygomis^ 
laikraščiais ar radijo laidomis. 
Iš šio Istorijos kandidato pareiš
kimo matyti: komunistus pyk
do Vatikano radijo lietuviškos 
laidos. Jie jas nepaprastai seka, 
nes, priešingu atveju, neminėtų 
jų tematikos bei turinio.

Aničas teigia, kad Vatikano 
laidų teigimai apie ateizmo skie
pijimą, tikinčiųjų persekiojimą, 
tai... tik klastotė. Jis, vis dėlto, 
pripažįsta, kad tie “klerikali
niai nacionalistai” tikisi, paveik
sią, “ką nors iš Tarybų Sąjungos 
gyventojų, ypač jaunimo”. 
Mums gi .aišku, kad Vatikanas 
bei kitos radijo valandėlės vei
kia ne ką nors, bet — žymiai 
daugiau gyventojų bei jaunimo. 
Priešingai, nebūtų kviečiama 
konferencijų, nebūtų ir pareiš
kimų Vilniaus, daugiau jaunimui 
skiriamoje spaudoje.

Kitas, Istorijos mokslų kan
didatas, Ą. Balsys, dėsto, komu
nizmo idealų tariamą palaimą, 
pripažįsta laikinas nesėkmes ir 
teigia, kad būtų klaidinga neįver
tinti tų antikomunizmo gaidų.

Jis priduria, kad tiems anti- 
komunistams Vakaruose, esą, 
aktyviai talkininkauja "įvairių

Vakarų “puolamosios 
nukreiptos prieš jau-

Morkūnas tekalba apie

krypčių revizionistai, revoliuci
nio judėjimo atplaišos”, gi šia
me “komunizmo priešininkų cho
re galima išgirsti įvairių balsų.

Aliaskoje, Clear Aviacijos bazėje, yra paveiksle matoma radaro stotis, kuri nuolat budi ir saugo, kad neatskristu 
priešo lėktuvai ar raketos. Amerika turi tokias bazes dar Anglijoje ir Grenlandijoje.

WASHINGTONAS. — Ateinančių metų JAV biudžetas, ku- 
, ris prasidės liepos 1 d., siekia 229.2 bilijonus dolerių, 16.4 bil. dol. 
daugiau už šių metų biudžetą. Tokios yra numatytos išlaidos, o 
pajamų iš mokesčių numatoma gauti mažiau — 217.6 bil. dol., 
taigi, biudžetas turės deficitą 11.6 bil. dol. Didžiausia biudžeto iš
laidų dalis skiriama gynybai — 77.5 bil. dol. Miestams ir valsti

joms bus išdalinta 14 bil. dol. (Padidintos išlaidos šalpos reikalams 
iki 60.7 bil. dol. Smarkiai padidintos sumos kovai -su nusikaltimais 
— iki 408 milijonų dol. Kelių statyba apims apie 5 bil. dol., iš 
kur 327 milijonai, skiriami miestų susisiekimo gerinimui.

Prezidento ekonominiai pata- ■

Žydų taryba už

bo jėgų pastovumą.

LOS ANGELES. — Teisme 
! Mansonas, nuteistas už žmogžu
dystes, pakėlė triukšmą ir ėmė 

i mušti savo gynėją, advokatą. 
Jis tuoj buvo pašalintas iš teis

imo salės. •

LAHORE. — Indijos lėktuvą

ro gyventojai ore pasuko skristi 
į Pakistaną ir grasino aerodro- 

! me susprogdinti lėktuvą, jei Pa- 
ikistanas neduos jiems politinės 
globos.

CLEVELANDAS. — Jaunas
Antrasis, iškėlęs Vatikano ir, jugoslavas Stanislav Perucic, 

Romos radijo valandėlių povei-1 kurio vizai pasibaigus, jam rei- 
kį, tai P. Beniušis. Kaip atidžiai, kėjo arba vesti amerikietę mer- 
sekamos lietuvių kalba Vliko iš
laikomos bei kitos valandėlės, 
Lietuvai skiriamos, liudija ir Be
niušis, suskaičiavęs, kad per 
1970 m. pirmąjį ketvirtį Vatika
no radijas transliavęs savo lai
dose, 19 kartų įvairius praneši
mus, pokalbius, skirtus Lietuvos 
jaunimui. Primenami St. Žy
manto žodžiai, kad “kovos pa
grindinis laukas yra pati Lietu
va”. Autorius ištisai cituoja Ro
mos ir Vatikano radijo valandė
lių pareiškimus ir, savo išvado
je, pripažįsta, kad, girdi, reakci
ja “gali suklaidinti žmones, kaip 
dabar ir siekia buržuazinės ra
dijo stotys”. J. Aničas tose ra
dijo laidose įžiūrėjo dar dau
giau : jos, esą, klaidinančios vie
šąją nuomonę, nuodijančios tarp
tautinę atmosferą ir net antiko
munizmo dvasia apdorojančios 
lietuvių emigrantus. Gaila emi
grantų? Vargšas!

(Bus daugiau)

giną arba įstoti į Amerikos ka
riuomenę, nes kitaip grėsė de
portavimas, įstojo į kariuomenę.

švedu diplomatas dr. Gunnar Jarring, 
kuris Jungtinių Tautę pavestas, tarpi* 
ninkauįa Arabu * Izraelio deryboms.

ČIKAGA. — šeštadienio “Sun 
Times” yra įdėtas žydų organi
zacijų centro prezidento Paul 
Hurwitz, M. D. laiškas, pavadin
tas “Denounce Red sentence”. 
Laiške dr. Hurwitz, “Communi
ty. Council of Jewish Organiza
tions” prezidentas sako, kalbė
damas apie V. Simokaičiui skir
tą mirties bausmę, kad Jungti
nių Tautų Žmogaus Teisių Dek
laracijos 12-tas straipsnis sako, 
jog visi žmonės, kurie trokšta 
palikti Sovietų Sąjungą, turėtų 
būti leidžiami tą padaryti.

“Mes kviečiame visus, kurie 
pasmerkė Raudonųjų mirties 
sprendimą, padarytą Kalėdų iš
vakarėse prieš du sovietų žydus, 
panašiai pasmerkti mirties 
sprendimą, duota Vytautui Si
mokaičiui. Pasaulis neturėtų to
liau toleruoti padėties Sovietų 
Sąjungoje, kuri savo sienose už
rakina žmones, norinčius emi
gruoti ir vėliau bando juos žudy
ti, jei jie pabando išvykti”, — 
rašo Paul Hurwitz, centrinės žy
dų organizacijų tarybos pirmi
ninkas.

(E)

KAMALA. — Nauja Ugandos 
valdžia skelbia, jog ginkluoti bū
riai iš Sudano ėmė puldinėti 
Ugandos teritoriją. Ugandos 
valdžia žada atsakyti į tuos pul
dinėjimus jėga.

TEL AVIVAS. — Izraelis vėl 
skundžiasi Jungtinėms Tautoms, 
kad du Egipto karo lėktuvai 
skraidė virš izraelitų pozicijų 
Sinajuje.

MASKVA. — Tassas pranešė, 
kad Vilniuje žydų teatre bus sta
tomas Amerikoje pagarsėjęs žy
dų veikalas “Fiddler on the 
Roof”, prašytas Sholom Alei- 
chem.

Mažai beliko
ministerijų

Maskvos įtaka vis didėja

D. Britanijos misija J. Tauto
se leidžia biuletenį, siuntinėja
mą visoms J. Tautų misijoms 
bei spaudai. Biuletenis sausio 20 

■s. d. citavo Edinburgho laikraščio 
j i “The Scotsman” žodžius apie Vy

tauto Simokančio žygį: “Jis te
norėjo pasitraukti iš Sovietų Są
jungos ne dėl politinių priežas
čių. Sovietų Sąjungos elgesys 
su Baltijos tautomis yra nema
žiau drastiškas kaip su jos žydų 
piliečiais”. Toliau pažymėjo bri
tų laikraštis: “Panašiai kaip ir 
kiti kraštai, kurie nepaiso pa
grindinių žmogaus teisių, įskai-ir

okup. Lietuvoje vis mažėja skai- Įtant ir teis? keliauti ar savo no- 
čius vadinamų “respublikinių'ru emigruoti, Sovietų Sąjunga 
ministerijų”. Pernai rudenį “Są- ypatingai žiauriai elgiasi su žmo- 
jungine-respublikine” virto “Lie-• nėmis, siekiančiais pasitraukti 
tuvos TSR Teisingumo mi’niste- krašto’.

Pagaliau, škotų laikraštis pa- 
nistrų Tarybos Valstybiniu ra- reiškė viltį, kad vykstant .tarp- 
dijo ir televizijos komitetu^r T tautinio masto protestams pa-

rija”, panašiai įvyko ir su “Mi-

cfijb ir televizijos komitetu”.
1970 m. gruodžio mėn. Vil-■saulis atkreips dėmesi i Hetuvį.

(E)niuje posėdžiavus A. Tarybai, 
šioji atitinkamai pakeitė 45 ir 
48 Konstitucijos straipsnius 
(plg. “Tiesą”, gruodžio 18). 48 
str. dabar pažymėta, kad prie 
sąj unginių-rešpublikinių Lietu
vos “ministerijų” dabar pri
klauso šios: Aukštojo ir specia
liojo vidurinio mokslo, Baldų ir 
medžio apdirbimo pramonės, Fi
nansų, __ _______ ___„ , c .
bos, Kultūros, Lengvosios pra- paskelbti duomenys “Komj. 
monės, Maisto pramonės, Me-,Tiesoje, (gruodžio 24). Jos ži- 
lioračijos ir vandens ūkio, Mėsos nĮomis» pernai spalio mėn. Vil- 
ir pieno pramonės, Miškų ūkio ( niays kino teatruose buvo paro- 
ir miško pramonės, Paruošų, Pre- ■ T’^ai- Daugiausia žiū- 
kybos, Ryšiu, Statybiniu medžią- j r0Vll turėjo ne sovietų, bet in-

Ką mėgsta Lietuvos 
kino lankytojai?

Vilniaus ir visos Lietuvos ki
no lankytojai daugiau lanko bei 

___ _ _  _ mėgsta užsienio gamybos filmus, 
į" Gynybos? KaVnib ’ staty-1Apie fai liudiJa A- Matekūnai-

gų pramonės, Statybos, Sveika
tos apsaugos, Švietimo, Teisin
gumo, Užsienio reikalų, Vidaus 
reikalų, žemės ūkio.

Vadinamų respublikinių mi
nisterijų beliko penkios: Auto
mobilių transporto ir plentų, 
Buitinio gyventojų aptarnavimo, 
Komunalinio ūkio, Socialinio ap
rūpinimo ir Vietinas pramonės.

(E)

i du gamybos du filmai’ “Gėlė ir 
akmuo” (144,000 žiūrovų) ir 
“Anupama” (114,000). Žymiai 
mažiau buvo lankomi sovietų 
gamybos filmai, kaip “Čaikovs
kis” 65,000 žiūrovų) ar “Ypatin
gos paskirties komisaras” (16,- 
000), — šis buvo atsidūręs vos 
17-je vietoje, pagal lankytojų 
skaičių. (E)

p«-

NEA

Egipto prezktentas Anwar Sadat 
reiškė/ kad po vasario 5 d. Egiptas 
daugiau/ nesutiks pratęsti karo pa- 

, liaubp.,-

Italų spaudoje
Italijos spauda ypatingai pla

čiai, pirmuose dienraščių pusla
piuose skelbė žinias apie Brazins- 
kūs ir apie Simą Kudirką. Kiek
vienu atveju žymėtą — lietu
viai, lietuvis jūrininkas. Pana
šiai ir Šveicarijoje ir kt. kraš
tuose. Pvz. Lugano mieste, 
Šveicarijoje italų kalba laikraš
tis “Giornale del Popolo” žiniai 
iš Ankaros buvo pateikęs ketu
rių skilčių antraštę: “Podgomas 
ir Kosyginas asmeniškai įsikišo, 
prašydami išduoti du lietuvius, 
nukreipusius sovietų lėktuvą”. 
Apie Bražinskus, ypatingai spa
lio - lapkričio mėn. pradžioje, 
italų spauda paskelbė šimtus ži
nių bei komentarų.

Romos dienraštis “U Tempo” 
įdėjo Bostono korespondento 
pranešimą apie patį įvykį ir apie

šeštadienį didelis Šaltis į 
kenkė š. Amerikos Lietuvių St 
dentų sąjungos rengtoms d 
monstracijoms ir jose dalyva 
mažiau, negu tikėtasi. Buvo ai 
200 jaunuolių ir suaugusių. J 
tvarkingai-žygiavo nuo Fedei 
Building iki 207 N. Wells s 
kur yra sovietų Intouristo įstž 
ga. Buvo praeiviams išdalin 
30,000 lapelių, kur visi ragin 
mi protestuoti dėl mirties bau 
mės, skirtos Vytautui Simoks 
čiui ir dėl sovietų priėspaud< 
okupuotoje Lietuvoje.

Lietuviai nuvyko į laikrašč 
redakcijas ir radijo stotis, tačif 
čia buvo pastebėta, kad info 
macijos šaltiniams daugiau 
akis krito tuo pačiu laiku vyki 
si ukrainiečių jaunimo demon 
tracija, protestavusi dėl Valei 
tyn Moroz, ukrainiečio kultūr 
ninko suėmimo Ukrainoje. N< 
paklausę policijos, ukrainieči; 
buvo pradėti suiminėti ir įvyk 
nemažai triukšmo. Demonstr: 
ei jos vadas Qles Szeren kelis kai 
buvo policijos suimtas ir tris kai 
išvaduotas kitų studentų. Vii 
nuolika ukrainiečių atsidūrė ds 
boklėje. Amerikiečių spaudai t 
tik tereikia, į lietuvius, bendra 
darbiavusius su policijos parei 
gūnais, buvo atkreiptas mažės 
nis spaudos ir radijo dėmesys.

Demonstracij ų dalyviai juo 
kaųja, kad ir jų vienas buvo are 
štuotas. Tai buvo sovietų prem 
jero Kosygino iškamša. Ji bu 
vo pakabinta ant tvoros Well 
st., tačiau policija Kosyginą nu 
kabino ir nusivežė. Policija, ren 
gėjų manymu, nebuvo laba 
draugiška. Nebuvo leista kar 

■ti Kosygino, nebuvo leista degin
ti sovietinių vėliavų.

Reikia manyti,-kad policija, 
nusibodo demonstracijos, šalia 
ukrainiečių ir lietuvių jaunimo, 
šeštadienį Čikagos centre demon
stravo ir Tautinės Kinijos rėmė
jai. kurie prie Japonijos konsu
lato 625 N. Michigan avė. reika
lavo, kad Japonija nesikištų į 
Toao-yu-Tai salas, esančias 120 
mylių nuo Formozos. Nors tose 
salose žmonės negyvena, jų apy
linkėse buvo rasti naftos šalti
niai, kuriuos savinasi abi: Ja
ponija ir Tautinė Kinija.

Lietuvių demonstracijos ren
gėjai patenkinti, kad pavyko iš
dalinti tūkstančius lapelių, iš 
kurių amerikiečiai daugiau su
žinojo apie Lietuvą ir Simokai- 
čių bylą.

lietuvių rengtas demonstracijas 
New Yorke, Clevelande, Filadel
fijoje ir kitur, šalia praneši
mo įdėta didelė, per tris skiltis 
nuotrauką, kurioje pavaizduoti 
Cleveland© studentai, deginą 
karstą su užrašu “žmogaus tei
sės”.

Kitas žymus dienraštis, Mila
no “Corriere della Sera” gruo
džio 2 d. paskelbė New Yorko 
spec, korespondento straipsnį 
apie pradėtus apklausinėjimus 
“lietuvio jūrininko išdavimo 
klausimu”. . (E)



PRANYS ALfiftNAS

PAKALBĖKIME PADRIKAI, BET ĮDOMIAI-.
Kartais rašome didžiulius 

traktatus spaudai, stengiamės 
juos parašyti įtikinančiai, to
dėl griebiamės faktų, nurodymų, 
išnašų etc., bet šiandien parašy
kime padrikai, bet ((kaip ant
raštėj užsiminiau) įdomiai. Tai-

Byrono silpnybė

Literatūriniai šaltiniai teigia, 
jog garsusis poetas Byronas nė 
lik rašė puikius eilėraščius, bet 
labai mėgo ir gražias moteris. 
Todėl jis labai rūpindavęsis ir 
tavo gražja išvaizda. Pagaliau, 
jis pradėjęs tukti*' storėti. Nie
ko kito nebelikę daryti, kaip 
griebtis dietos. Gi jo dietinis 
maistas buvęs — keptos bulvės, 
aplaistytos actu_. Toks maistas, 
esą, labai greitai padėjo nusi
mesti sunkią riebalų naštą...

Ar nebūtų tai gera idėja ir 
šių laikų ponioms, besirūpinan
čioms gražia išvaizda, ypač va
saros metu — maudymosi kos
tiumuose? Taigi, tik vietoj stoi
ko-— bulvės. Jųjų vyreliai, ma
nytume, pasirūpintų ant bulvių 
truputį užlašinti' acto. Maistas 
būtų pigus ir naudingas... ’ į •

Nepavydėtina muzika 
i \ . •*;, - i į

. ...New Y.orko viename laikraš- 
kfy5'ė*4btiVb žinutė, jog tžm’ė''did- 
miestyje gyvenąą pilietis, tūląs 
Moran, kuris jau persirijęs, per 
60 metų amžiaus, tačiau niekad; 
o niekad neturėjęs inei, .vieow 
skaudančio danties. Taipogi jis 
niekad nesirūpinęs savo gyve
nime jokia dantų priežiūra — 
valymu.ar panašiai.
' i Jo' žodžiais tariant, visokių 
muzikų girdėjau — iš arti ir iš 
toli, tąčiau.'. dar .niekad, neteko 
iš- arti savo ausimis girdėti ^mo
notoniškos dantų gydytojo’grę
žimo . mašinos ^muzikos.. ____

Norėtųsi jam pasakyti: nesi
sielok ir nepavydėk kitiems tos 
muzikos, pagyvenęs bernužėlL..

f
I
J

i

Tai bdvusio Izraelio premjero’ 
dukters, kaip sakoma, mergauti- 
nė pavardė. Prieš kurį laiką ji 
lankėsi Kanadoj su paskaitomis 
ir siūlymu savo tautiečiams, gy
venantiems šiame krašte, pirkti 
tos jaunos valstybėlės bonus ir 
tuo paremti Izraelyje numato
mos didelės statybos gyvenamų
jų narnų planą. .Namai, esą, rei-

deliam skaičiui ateivių — izra
elitų, kurie, galimas daiktas, i 
greitai galėsią išvykti iš Sovietų i 
Sąjungos.

Dr. Renana Ben-Gurion savo 
misiją atlikusi gerai. Apie ją ta
da rašė ir kanadiškoji spauda, 
kuri, tuo pačiu, turėjo progos 
paminėti ir lietuvių bei Lietu
vos vardą. Mat, Renana esanti 
ištekėjusi už inžinieriaus David 
Lešem, kuris esąs kilęs iš Lie
tuvos ir jo tautybė esanti “La-i 
thuanian”. Jis tarnavęs Izrae-1 
lio armijoj kapitono laipsny. I

Kad Dovydas Lešem yra ki- į 
lęs iš Lietuvos — mes tikime, į 
bet kad jo tautybė būtų “Lithua- į 
nian” — abejojame. Tačiau, ką! 
gi padaryti — taip laikraščiai 
rašė — tebūna taip...

Ar jums patiktų tai?
i 

Kanadiškis dienraštis “The
Sudbury Daily Star” savo ben-i 
dradarbio E. V. Durling lūpo
mis, tarp kita ko, skaitytojų i 
klausė: “7” ‘ '
jeigu jums, kaipo vyrams visuo
met viešuose pasirodymuose tek
tų prisilaikyti už savosios žmo
nos, atseit, kad ji visur būtų pir-! 
matinė, o jūs — tik sektumėt ■ 
iš paskos?” Ir tenai pat jis at-i 
sakė : “Manyčiau; neperdaugiau- ' 
sja”..

'• Toliaųrtas spaudos bendradar-i ką gi iš tikrų  jų reiškiabilijo- 
bis teįgė, jog ir Anglijos-prin- ; nas? : •
cui Pilypui toji rolė nelabai pa-! 
tinkanti. Po to E. V. Durling 
statė kitą klausimą: ar galėtų 
princas Pilypas tapti Anglijos 
karaliumi. ir turėti; lygias teises 
su karaliene savo žmona? Atsa
kymas, esą, galėtų būti teigia
mas, jeigu Anglijos parlamentas;
priimtų tuo. ^reikalu specialų įs-įs1’ 
ta tymą. Precedentas Anglijos 
istorijoj esąs jau buvęs, kai prin- f 
cesė Mary Antroji nesutikusi pa
siskelbti karaliene, kol jos vy
rui, Orange Princui, nebus su
teiktos lygios' teisės su ja. pi
giosios Britanijos- parlamentas 
tada priėmęs specialų įstatymą, 
kuris pripažinęs, lygias teises’ 
tuometinei karalienei Mary IĮ ir

?! jos e vyrui. Tada ir prasidėjęs

Alena Devenienė kalba prel. Mykolo Krupavičiaus paminėjimo akademijoje Los Angeles Jietuviy pa
rapijos salėje, 1971 m. sausio mėn. 17 dieną. Scenos tolumoje Krupavičiaus portretas, piestas dailinin

kės (Ilonos Pėtenenės.
Foto Vytautas Fledžinskas

. . • - - - į išeiti nors į lygiagretų priekį su
Kaip jums patiktų, jo žmona karaliene Elžbieta II ?..»

Ką reiškia bilijonas?
- ■ , r

Apie tai “Financial Post” ši
taip rašė;

“Kada mūsiškis federalinės 
valdžios finansų minigterįs pa- 

i garsina metinį biudžetą, jis kal- 
i ba apie bilijoninius skaičius. Tai

jono dolerių dydį pagal pinigi-Į. Efžyįlįo KlubūS 
nę — ne pagal išklijuojamą sie
ną, tai reikštų netoli ,3% visų j 
Kanados finansų, uždirbamų me- į Dioksinas parengimas 
tų bėgyje visais keliais ir kana
lais įvairių‘rūšių ekonomiškame 7 d. Talman salėje, 4500 So.

Eržvilko Draugiško Klubo 
ir šo

kiai įvyks sekmadienį, vasario

fij

pirmiau buvęs klubo pirminin
kas Juozas Baličas. Susirinki
mas gražiai praėjo dalyvau
jant visai valdybai ir didokam 
būreliui narių. Protokolas ir 
valdybos narių pranešimą; 
buvo priimti vienbalsiai. Me
tinio knygų patikrinimo revi
zijos komisijos raportą patei
kė Stasė Jurėnas, iš kurio pa
aiškėjo, kad klubo finansinis 
turtas rūpestingai tvarkomas, 
knygos gerai vedamos ir nariai 
savo mokesčius laiku užsimo
ka. Raportą papildė Julius 
Klimas. Raportas priimtas su 
pagyrimu ir padėka Bernice 
Žemgulienei už puikias vaišes 
kai knygų patikrinimo posėdis 
įvyko jos namuose. Vasario 7 
d. parengimui išrinkta komisi
ja iš Bernice Žemgalis, Estelle

McNaxuee, A. Jusas ir keboh- 
k* svočių patarnautojų.

Šiems metams klubo valdy
bą sudaro: pirmininkas Bene
diktas Jurėnas, vicepirminin
kas A. Jusas, nutarimų rašti
ninkė Estelle McNamee, finan 
sų raštininkė Bernice zemgu- 
lis, iždininkė Helen Vengeliaus 
kas ir korespondentas A. Ju
sas.
Susirinkimą užbaigus, turėta 
smagios vaišės ir su Ilgiausių 
Metų , daina atšventėme Helen 
Vengeliauskas, Julaus Klimo 
ir koi esjjondento gimtadienius.

A. Jusas

Platonas savo mokinius mo
kė trijų dalykų:: mintyse išmin
tingumo, liežuvyje tylėjimo ir 
akyse gėdos. (Stobajos)

! “Ogi, jeigu jūs turėtumėte bi
lijoną. dolerių dešimtimis dole
rių banknotais irvnusistatytu- 
mėt tais banknotais-iškloti, tam 

. tikrą kelio gabalą, tada galėtu
mėt tokį kelią nutiesti-nup Mpn- 
trealio ligi Vancouverio daugiau 
negu tris kartus. _ >

“Jeigu jūs turėtumėt Bilijoną 
dolerių ir imtumėt jį skaityti 

f tokiu greičiu; kad galėtumėt į 
. minutę suskaityti po 100 dolerių 
— tada, dirbdami po 8 valandas 
kasdien ir 6 dienas savaitėje, ru- 
truktumėt 66 metus; kol užsi- 

1 brėžtąjį darbą baigtumėte. ’ į 
’ ’ ' “Jeigu jūs turėtumėt bilijoną 

dolerių doleriniais^ (po vieną do- 
‘ lerį) banknotais ir- užsimanytų- 

,.. i mėt išdekoruoti kuria nors To-Angluos vald^as tarytum dpe- lėtumėt tais
jukarahu-yvmam and Mary,, banknotais- 14 ė
kurie abu buvę IvgiaTeisiar-kara- i , ~ „. , ., .*■ * & : aukščio siena, pvz., besitesian-
iip’i * ■ *■

-j .. ; -čia 'abiejomis Toronto Yonge
Gal .reikėtų, kad..Anglijos par- i gatvės pusėmis nuo Queen iki 

lamentas padėtų ir. dabartiniam Bioor... — — t -
simpatingajam princui .Pilypui' ' “Pagaliau, iliustruojant bili-

gyvenime..’.’ '
Optimisto pažiūros į 

Kanados ateitį
Dienrašty “The Globe and 

Mail” tūlas torontietis C. Antho
ny dėl Kankdos'ateities šitaip 
rašė: “Kanadiečiai yra dideli pe- j 
simistai. Pagaliau, atsibuskite, 
prasižiūrėkite, gyvenkite! Gor
don© paskelbtasis raportas nu-į 
matė tik keleto milijonų gyven-j 
tojų; Kanadoje padidėjimą iki 
1999 m. .Tai-tik juoko vertos pa
žiūros ! . Jeigu j ūs galvotumėt i 

.■taip,;.kaip a$ galvoju — tik per 
septynetą. jnetų Kanadoje jau

Talman Ave.,nuo 4 vai. po pie
tų.. Klubo pirmininkas Bene
diktas Jurėnas, visa valdyba ir 
parengimo komisija nuošir
džiai visus iš anksto kviečia 
gausiai atsilankyti, nes bičiu
liškoje nuotaikoje turėsime 
šaunų pasisvečiavimą.

Sekantis eilinis klubo susi
rinkimas įvyks dar prieš pa
rengimą, trečiadienį, vasario 

j3 d. Talman salėje, prasidės 8 
vai. vakare. Nariai, narės pra
šomi gausiai susirinkti. Be to 

. i visi nariai privalo pasirūpinti 
užsimokėjimu savo mokesčių.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersoniene

Poezija *r pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
Krykštavimai. Naujienoje galima gauti šių perlų ir žemčiūgų musų mažie
siems bei jaunimui:

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

2. Vanda Frankionė- Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $L5U.

3. A. Giedrius, MURKLYS, apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
Keviėiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio fermata, Įdėtais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol. ' *'■

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00. .
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fori-

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

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

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

Prof. Jonas Kuprionis kalba prel. M. Krupavičiaus paminėjimo akademijoje Los 
viu parapijos salėje. Plačiau apie šį minėjimą buvo rašyta J. J<lau«eikio

lietu

Fledžinskas

Jau išėjo seniai laukta ? •
Juozės Vaičiūnienės knyga

‘ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
1U0 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų, r
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunciant 

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

jų, o iki _ 
netoli 200

Jeigu, r 
me šio r.' 
mis, — 
užpildys 
na, esą, 
rykime 
Tegul p 
ši kraštą 
gu ir y'' 
šinių, anot 
išreikšto ~' 
lion,

Mes 
vos. L7 
sukime 
rime _ _
naudokime 
me dėl 
kviečių, 
žmonėmis iC- 
nesukime " 
me dėl t__
ir t .t. ir 1.1.

mes neųžpikiysi- 
ko krašto žinonė-

jį kas nors kitas. Ga- 
m tons ivadioti. Atidą- 
placiai- • Kanados duris, 
laukia^^egūl važiuojąį 
i visiškas tik nori. Rei
klius keletas blogu kiau- 
lot C. D. Howe kadaise 
I posakio, “What’s a mil- 
Tvay?...”

turiuM^akankamai aly- 
audoldmė ją patys, ne
galvos dėl eksporto. Tu-

jas patys. Dejuoja- 
olatiriio pertekliaus

kraštą
juos,

gaivu ir nedej noki
norinkų užsienyje

Autoriaus 
reikia c_
ryžtingumo, < 
šimčiui metu

manymu, Kanadai 
iu drąsos, daugiau 
> nepraėjus nė pus- 
,ja galėtu pasida-

nė pus-

kraštų. Be to, autorius siūlė 
kaskart vis siekti kuo daugiau 
savarankiškumo ir savos inicia
tyvos visur ir visose srityse. 
Tik tada, esą, Kanada galėsianti 
pakelti galvą aukščiau...

Dvigubas standartas
Tame pat dienrašty korespon

dentas Andrew Glen iš Locust 
Hill dėl tarpvalstybinio dvigubo 
standarto, prisimindamas ir 'Pa
baltijo valstybes, šitaip rašė:

“šiandien mes aiškiai matome 
tarptautinės moralės dvigubą 
standartą. Tam įrodyti — yra 
buvę du precedentai. Ar mes jau 
užmiršome stoję į karą, kad iš
gelbėtų Lenkiją, tačiau kada, ša
lia Hitlerio, užpuolė tą šalį ir ko
munistinė Rusija, užgrobda
ma ištisus Lenkijos plotus, mes 
dėjomės lyg nematą šito. Nors 
mes tada buvome karingoj nuo
taikoj, tačiau nieko nepadarėme 
ir tuomet, kai sovietai brutališ- 
ku būdu okupavo Pabaltijo tris 
nepriklausomas valstybes. Mes 
to tarytum visai nepastebė
jom...”

Prąęitąs metinis susirinkt
as įvyko sausio 6 d. Atsistok 
nu pagerbtas miręs narys ir

60608.

Where has
all the

It just goes.
You shake your head.............
You see it slip out of your hands 

and you worry.
Instead of worrying, why not do 

something about your money? Save 
some. Painlessly.

Join the'Payroll Savings Plan 
where you work. r.

Your money will add up faster than -J;; 
ever before, because now there’s "a 
bonus interest rate on all U.S. Sav
ings Bonds. Now E Bonds pay . 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4 % the first year). That ex
tra payable as a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970...with a com
parable improvement for all older 
Bonds.

Get a grip on your money the Pay
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go.

Bonds ire safe. If lost, stolen, or destroyed^ 
we wpbee fllMBL When seeded, they can be 
embed at year bank. Taa magr be deferred 
Mkdl raduHpiiaii And always remember, 
Banda' aae« proud way to saw.

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity.

. NAUJIENOS %.
1739 So. Halsted Street Chicago, IB. 60608
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MARIJA RUDIENĖ APIE 
LIETUVIŲ RADIJO FORUMĄ

Po Lietuvių Radijo Forumo 
pi-ogramos, kurią p. p. Rudžiai 
skyrė LB Čikagos Apygardos 
Valdybos skelbtai radijo ir’ te
levizijos savaitei, besisvečiuo
jant ir užkandžiaujant radau 
progą claugiau įsišnekėti su M. 
Rudiene apie Radijo Forumo 
kelius ir tikslus.

— Beveik primirštame, ka
da pirmą kartą Radijo Foru
mas prabilo į lietuviškąją ir 
amerikoniškąją visuomenę.

— Šių metų balandžio 27 die 
ną sukaks trys metai nuo ofi
cialaus Lietuvių Radijo Foru
mo įsisteigimo. Inž. A. Rudis, 
tos programos leidėjas, tąsyk 
trumpai šnekėjo apie Forumo 
numatytus tikslus, o pagrin- 
diimi kalbėtoju, buvo, Ąlto Gąg 
bės Pirmininkas Leonardas ši
mutis, nurodydamas Čikagoje 
veikusių ir veikiančių lietuviš
kų radio valandų kelią.

— Tie Forumo tikslai gal 
kam nors gali būti ir nevisai 
aiškūs. Ar norėtumėte su jais 
mus supažindinti?

— Mielai. Sakyčiau, kad 
tikslas dvejopas. Pirmiausia, 
lietuviams’ stengiamasi skie
piu ti savo tautiečių ir paverg
to krašto meilę. Ypač, nemo
kantiems lietuviškai, ar silp
nai šnekantiems, — tiems, ku
rie save lietuviais laiko. Mat, 
programą duodame lietuvių ir 
anglų kalbomis, tai, negalį 
lietuviškai šnekėti, angliškai 
yra painformuojami.,/

— O kokia aiftroji tikslo da
lis?

— Žymūs amerikiečiai yra 
kviečiami ir dalyvauja mūsų 
programose. Juos norima su
pažindinti su lietuvių reika
lais, siekimais ir tikslais. Juos 
priversti pagalvoti apie Lietu- 

' vos tragediją. Visiems aišku,

kuo 
anierikbnu draur 

gų, susipažinusių su Lietuvos 
laisvės byla, ypač turinčių įta
kos šio krašto gyvenime. Kiek
vienas palankiai Lietuves by
los reikalu nuteiktas amerikie
tis jau mums bus parama, ka- 
da lik atsiras proga jam tą 
klausimą kelti.

— Jūsų abu tikslai tikrai 
džiuginantys. Tik įdomu, ar 
pavyksta lengvai gauti progra
mai žymesnius amerikiečių 
politinius veikėjus?

— Savo Forynio programo
se turėjome pačių žymiausių 
(gal ir ne visus) ėika^iškius 
amerikiečių , politikierius. Jų 
buvo ne keli, o dešimtys. Pra
dedant -buvusiu t guberjuato- 
rium, baigiant kęngresma- 
nais ir senatoriais. Dalvvavc 
programose, reikia tikėti, vi
suomet bus palankūs mūsų 
reikalams. Jie jau iki šiolei 
yra tarę viešai gražių atsilie
pimų, lietuviams labai reikš
mingų.

— Norėčiau pabrėžti Foru
mo programose suruoštus po
litinius, mokslinius ir jauni
mo seminarus. 'Juose dalyva
vo kongrėsmahai, senatoriai, 
rašytojai, daktarai ir kitokie 
politikieriai ir intelektualai.'

— -Labai miela tai išgirsti. 
Tačiau lyg dvejotina, ar ame
rikiečių visuomenė programų 
pasiklauso?
- — Nėra 'mažiausios abejo
nės. Mes gauname iš., ameri
kiečių organizacijų ir privačių 
asmenų laiškų ar telefoninių 
paskambinimų. Atrodo, jog ir 
amerikietiškoje visuomenėje 
susidomėjimas didelis. Tokiais 
atvejais męs mielai teikiame 
klausėjams informacijas, kad 
jie daugiau susipąžintų su lie-

kad mums svarbu hi rėti 
daugiausiai

Marija Rudienė

I — Taigi, mes, 
leidžiame savo nuomones pa-

! reikšti ir Forumo 
jams. Tam turime

•ras telefono linijas.

kilę ir mail klustelėti
j — Labai niukinu, Ponia.

-- Žinote, kas mūsų progra- u 
mos stiprybė?
I Žinau ir nežinau...

kiaušy to- 
tris atski- 
Telefonu 

pareiškiamos klausytojų nuo
moms labai laukiamos, ir 
klausytojai turi progos gyvai 
dalyvauti Forumo programo
se. Tik kai kada tokių telefo
ninių pasisakymų būna tiek 
daug, kati į visus nespėjame 
atsakvti dėl laiko stokos. Bet 
čia jau ne mes kalti.

— įDėkui. Ar norėtumėte
dar ką pasakyti apie Forumą; 
iš esmės?

^•X*., •'*:/*■> 
msMB

Prel. M. Krupavičiaus patikimo reikalu
Neseniai buvo paskelbtas 
a. prelato Mykolo Krupavi

čiaus politinis testamentas, ap
lenkiant praktiškąją testamen- 

kaip žinote, daįi apie veliouies palikimo 
tvarkymą. Savo paskutinę va
lią įvykdyti prelatas testamen
tu yra pavedęs trims patikėti
niams. Pagrindinis testaine- 
te .Įrašytas patikėtiniams pa
vedimas ir įpareigojimas yra 
šis:

“Visi mano pinigai palieka
mi mano paliktiems raštams 
išleisti, laidotuvėms, kryžiui 
pastatyti prie kapo.’’

Toliau seka patvarkymas 
j»pie prelato biblioteką, archy 
vą bei kitus asmeninius daik-

Jau 
tvbės

yra gautas Illinois vals- 
prokuroro sutikimas 

pinigams pravesti, nes

tuviais ir Lietuvos laisvės byla.
— Tenka tik sveikinti Jus už 

tokią gražią Įtaką amerikiečių 
tarpe! O gal dar ką norėtumė
te pasakyti Forumo tikslų 
klausimu?

— Pridėti galiu. Norima kel
ti lietuvių tautos vardą kuo 
aukščiausiai, garsinti paverg
tos Lietuvos vargus kuo pla
čiausiai, šaukti brolius lietu
vius — visas jų kartas: senuo
sius ateivius, jų vaikus ir vai
kaičius ir taip pat vėliausius 
ateivius Amerikon į lietuviš
kos kultūros puoselėjimo, . į 
lietuvybės išlaikymo ir į pa
vergtos Lietuvos išlaisvinimo 
veikėjų ir kovotojų gretas.-

—. Valio, Ponia! Mes tos 
vienybės vis pasigendam. Ir 
vis jos ieškom, stengdamiesi 
atsikratyti visokiti pavergėjo 
agentėlių įtakų.

HIGHEST INTEREST PAID ON SAVINGS

PER ANNUM
ON PASSBOOK SAVINGS

INTEREST PAID QUARTERLY

UH/ON FEDERAL SA V/NGS
3430 S. HALSTED ST. • CHICAGO 60608 • PHONH 523-2800

- Aš manau, jog kviesda- tiems
kalbėti Forume įtakingus valstybei iš prelato palikimo 

amerikiečius ne tik kad stula- nepriklauso jokių paveldėjimo 
rome progą išgirsti jų žinias, mokesčių. Perimtus palikimo 
sudarome jiems galimybę su- pinigus numatoma padėti vie- 
sipažinti su lietuvių reikalais, noj Čikagos lietuviškų taupy- 
bet kartu 
me su 
Kovojant 
agresiją.

tuos reikalus derina- mo bendrovių, atidarant pa- 
Amerikos interesais, tikėtinių sąskaitą (trust ac- 

prieš komunizmo count), kurios vieta ir sąskai
tų© pačiu kovojama tos numeris bus vėliau paskel 

už Amerikos saugumą ir lais- btas. visuomenės žiniai.
vę.

Dar norėtųsi daugiau pašne- vių išlaidas, patikėtinių sąs- 
kėti su čia gimusiais lietuviais,Įkaitoj pasiliko tik nedidelė pi- 
bet tas nenuorama laikas taip'nigų suma, kurios toli gražu 
greit bėga. Išsinešame šiltą neužtektų, be lietuvių visuo- 
jausmą savo širdyse, o ranko- menės paramos, 
se padovanotą knygą, parašy- lato pavedimą: 
tą Jurgėlos ir išleistą p. p. Ru
džių, apie 1863 metų sukilimą. 
Kapitalinis veikalas, kurio iš
leidimas daug tūkstančių kaš
tavo.

Inž. Antanas Rudis ir Marija 
Rudienė. Ar vertėtų apie jų 
kitus atliktus darbus lietuvy
bei šnekėti? Mes visi žinome. 
Bet kada istorija bylos apie lie 
tuvių veiklą šiame krašte, nė-

FINE CHINA
SAVERS

Duodame dovany 4 gabalu stalo indų komplektą, 
International Silver Co. gamybos, atidariusiam 
naują $100.00 taupymo sąskaitą arba tokią sumą 
įnešusiam į pas mus esamą taupymo sąskaitą. Po to, 
su kiekvienu $25.00 ar didesniu indėliu JOs galėsite 
nusipirkti tokį pat 4 gabalu komplektą tik už $2.95 
— mažą krautuvių kainos dalį. Turime ir daugiau 
komplekto priedu už nedidelę kainą. Tie pulkOs 
indai yra tikras bet kurio stalo papuošalas ir 
prideda malonumo kiekvienam valgiui. Mes 
kviečiame Jus pasinaudoti šiuo pasiūlymu ir dar 
šiandien atsiimti dovanas.

Tik vienas komplektas veltui duodamas sąskaitai 
šios programos metu.

Apmokėjus prelato laidotu-

įvykdyti pre- 
išleisti palik

tus raštus ir pastatyti prie ka
po kryžių.

Tvarkant prelato archyvą 
surasta rankraščių, kurie yra 
beveik 400 puslapių prelato 
autobiografija, 
gyvenimą nuo
1918 metų, šalia to yra keletas 
dienoraščio tarpsnių, kurie irgi

apimanti jo 
vaikystės iki

ra jokios abejonės, Rudžių var 
das bus įrašytas, aukso raidė
mis.

Atsisveikinu su žurn. Vytau
tu Kasniūnu, programos ve
dėju, |su jo sūnum Marium, 
technišku vykdytoju .progra
moje, ir su kitais tos dienos 
Forumo dalyviais. Jie labai 
įvairūs. Kai kas mėgina kai 
kur prikišinėti partijas, bet čia 
jų nebūta: čia tik lietuvybė be 
partijų.

Daug sėkmės Lietuvių Radi
jo Forumui! J. Vaičiūnas

beveik paruošti spaudai. Jie 
yra iš 1915), 1951 ir 19515 metų, 
šalia to yra Įiaties prelato pa
ruoštas spaudai veikalas: Mąs 
tymai kunigams. Taip pat yra 
paruošta spaudai dviejų: Ma
žasis liturginis katekizmas 
(Kiek jis tinka pasikeitusioms 
sąlygoms, dar reikėtų peržiū
rėti). Pats prelatas yra surin
kęs ir sutvarkęs tris dalis savo 
straipsnių, pavadintų: Krikš
čioniškoji sociologija.

Šalia šių, beveik paruoštų 
darbų, prelato palikime yra 
apsčiai medžiagos bent trims 

^studijoms apie jo veiklą: 1. 
191!) — 26 melu veikla Lietu
vos atstatyme. 2. Jo veikla nuo 
1926 iki okupacijų ir 3. Vyriau 
šio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto veikla, velioniui esant 
jo pirmininku, ši medžiaga 
galėtų būti tinkamai sunaudo
to tik pavedus kompetentin
giems istorikams paruošti pre
lato veiklos studijas.

įvairių istorinės reikšmės tu 
rinčių laiškų leidimas galėtų 
būti tolimesnis šios veiklos 
uždavinys.

Patikėtiniai mano, kad pre
lato piniginis palikimas suda
ro tik branduoli Prel. Mykolo 
Krupavičiaus Fondo, kuris tu
rėtų būti papildytas visuome- 
aės aukomis. Norima netru-

platų komitetą 
prelatui pa
ir raštų Ie.:-

T < į

rankraščiu

kus kreiptis į visuomenę, 
šaut sudaryti 
suorganizuoti lėšų 
iniukluj pastatyti 
liūnui įvykdyti.

Prelato paliktų
išleidimas testamente įrašytas, 
kaip pats pirmasis pavedimas, 
todėl patikėtiniai stengsis j u 
leidimą su turimais pinigais 
nedelsiant pradėti.

Jau baigiamas ruošti smul
kus Prelato palikimo invento
rius.

Prel. Mykolo Krupavičiaus 
Testamento patikėtiniai:
Antanas Repšys,
Kun. V. Bagdonavičius, MIC 
Dr. Kazvs Šidlauskas

MĖNULIO UŽTEMIMAS 
BUS VASARIO 10 D.
Pilnas Mėnulio užtemimas 

įvyks trečiadienį vasario 10 
dienos ankstybą rytą nuo 1:03 
iki 2:26 vai. rvto.

Adler planetariumo direk
torius Joseph Chamberlain sa
ko, kad Mėnulį stebėti bus 
įdomu per visą jo užtemimo 
periodą kure prasidės dar va
sario 9 d. naktį nuo 11:52 va
landos ir baigsis sekantį rytą 
vasario 10 d. 3:37 valandą. Į 
Mėnulį galima žiūrėti be jokiu 
aprūkytų stiklų ar prietaisų; 
jis akims nekenkia.
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O T A SUSIVIENIJIMAS 
I . Zą lietuvių

W -X. AMKRTKOTR

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalų, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas, lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA — AKCIDENTALė APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugilv na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indeliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1923 m e tali TeL 421-3070
Įitalgo* pletuoM kiemas aatomobiliama pastatyti
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Altas tęs naudingą darbą
Amerikos Lietuvių Taryba, prieš 30 metų pajėgusi 

sukoordinuoti didesnių Amerikos lietuvių politinių gru
pių ir fraternalių organizacijų veiklą, yra atlikusi nepap
rastai naudingą darbą gimtiniam savo kraštui. Svar
biausias Alto tikslas buvo padėti lietuviams atgauti Lie
tuvos nepriklausomybę ir sudaryti sąlygas, kad lietuviai 
galėtų laisvai, vienas kitą gerbdami, tvarkyti visus savo 
visuomeninius, teisinius ir kultūrinius reikalus. Lietuva 
dar pavergta, šis darbas turi būti tęsiamas.

Altas daug dirbo, kad JAV nepripažintų Lietuvos 
prijungimo prie Sovietų Sąjungos. Iki šio meto ne tik 
galingiausioji valstybė nepripažįsta Lietuvos aneksijos, 
bet visa eilė mažesnių valstybių nepripažįsta Maskvai 
teisių sauvaliauti Lietuvoje. Tas nepripažinimas yra di
džiausias skaudulys -visai sovietinei imperijai

Sovietų agentai nuo pirmos okupacijos dienos nau
dojo visas priemones šiam Amerikos lietuvių užsispyri
mui palaužti. Rusai pravedė klastotus “rinkimus” į “liau
dies seimą”, tas “seimas” nutarė “prašyti Maskvos”, 
kad prijungtų Lietuvą, bet Amerikos Lietuvių Taryba 
faktais įrodė, jog tai buvo pati didžiausia komunistinė 
apgaulė. Nei JAV Valstybės Departamentas, A nei prezi
dentas, nei senato užsienio komitetas to sovietiško “pri
jungimo” iš tolo nenori pripažinti. Kiekvieną metą Vals
tybės Sekretoriai — respublikonai ir demokratai — pa
siunčia Lietuvos Respublikos atstovui Washingtone laiš
ką, kuriame pataria lietuviams budėti gimtinio savo 
krašto laisvės sargyboje.

Prieš Amerikos Lietuvių Tarybos darbą nuo pirmos 
dienos stojo sovietų valdžios propagandos agentūros, o 
vėliau į šmeižtų komaniją buvo įkinkyta maskvinė Ame
rikos lietuvių spauda ir prokomunistinės organizacijos. 
Maskvos agentams nepajėgus Alto sugriauti, į šį darbą 
buvo traukiamos kitos lietuvių jėgos. Pirmon eilėn Alto 
ardyti šoko politikoje mažiau nusimanantieji, bet asme
niškas ambicijas labai aukštai statantieji mūsų tautie
čiai. Sovietų imperializmo nepažįstantieji, jų apgaulės 
priemonių nežinantieji žmonės eina arba rengiasi eiti 
bendradarbiauti. Bet pimas bendradarbiavimo žingsnis 
turi būti nukreiptas prieš aiškią Alto kbvoš programą ir 
kovos kelią. Kiekvienas, norįs bet kokiais sumetimais 
suartėti su rusais, privalėjo ir privalo kenkti Altui Tai 
mato ir supranta kiekvienas išprusęs Amerikos lietuvis.

trims mėnesiams _________ $5.00
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje:
metams _________________ $20.00
pusei metų  $11.00
vienam mėnesiui$2.00

Užsieniuose:
metams $21.00 
pusei metų ______________ $11.00
vienam mėnesiui  $2.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

TURISTASATSAKYMAS “GIMTAJAM KRAŠTUI”
Sovietų generolo Michailovo 

įsteigto ir kurį laiką jo leisto 
laikraštuko “Už grįžimą tėvy
nėn” (Za vozvraščenije na rodi- 
nu) perkrikštas vardu “Gimta
sis kraštas”, siuntinėjamas 
tremtiniams-pabėgėliams, karts 
nuo karto bando vesti “dialogą” 
su lietuviais ir jų spauda laisva
jame pasaulyje, šį kartą tas 
“dialogas” taikytas “Naujie
noms” ir ta pareiga pavesta šta- 
bistui Jonui Lukoševičiui.

Tris mėnesius kažkur klai
džiojęs “Gimtojo Krašto” 1970 
metų spalio 8 dienos numeris 
Nr. 41 mane pasiekė kartu su 
Kalėdų paštu.

Tame numeryje Jonas Luko
ševičius antrašte “Kas ką mato” 
džiaugiasi, kad “Laisvėj” ir “Vil- 
nyj” ir savo “Gimtajame kraš
te”... “... pavartęs bet kurį nu

Tuos reikalus labai atidžiai seka Amerikoje veikiantieji 
maskviniai. Jie seka kiekvieną žingsnį ir džiaugiasi prieš 
Altą pasakytu žodžiu arba atliktu darbu. Džiaugiasi to
dėl, kad nereikia jiems patiems taip smarkiai tą Altą 
pulti. Stasys J. Jokubka, dabartinis Vilnies redaktorius, 
šitaip samprotauja apie pačių lietuvių spyrius Altui:

“Kaip mes bekalbėtumėm, frontininkai kaip in
telektualiniu, taip gudrumo atžvilgiu yra pranašiau
sia srovė nacionalistų stovykloje. Isisėdę į Bendruo
menės balną, mažesnius “laisvinimo” veiksnius taip 
gražiai vynioja į savo vystyklus, kad nesigirdi nė 
gū-gū.

“Vytautas Vaitiekūnas Drauge jau rašo, kad 
taip reikėtų susidoroti ir su Altu. Girdi, “Altai tu
rėtų būti duota atitinkama funkcija JAV LB sąran
goje”. Vadinasi, padaryti Bendruomenės vasalu. 
Tai būtų baisus smūgis kai kam prie “laisvinimo” 
lovio”. (Vilnis, 1971 m. sausio 29 d. 1 psl.).
Nei tie frontininkai yra tokie jau pranašūs savo gud

rumu, nei intelektualiniu pajėgumu; Jeigu jie būtų toki 
pranašūs, kaip Jokubka savo skaitytojams nori juos pri
statyti, tai Amerikos lietuviai būtų pastebėję tą prana
šumą.. Jie būtų padarę kelis praktiškus pasiūlymus, jie 
būtų paruošę planų didesniems darbams, jie būtų įtrau
kę didesnius Amerikos lietuvių visuomenės sluoksnius į 
savo veiklą. Bet to nesimato. Jiems pavyko pagrobti 
JAV LB vadovybę į savo rankas, bet tos bendruomenės 
jie neišaugino į didelę organizaciją. Jie išvaikė kitų po
litinių grupių veikėjus iš Bendruomenės, o dabar jau 
pradeda atstumti nuo jos didelę frontininkų dalį, kuri 
nepritaria tokiems veiklos metodams ir ardomam darbui.

Altas, kaip dirbo iki šio meto, taip dirbs ir ateityje 
lietuviams naudingą ir Maskvai pragaištingą darbą. 
Alto neišardys nei gudrūs frontininkai, nei kvaili komu
nistai. Alto priešakiu atsistojęs Dr. K. Bobelis labai gerai 
supranta Alto paskirtį, jį remia visos didžiosios Ameri
kos lietuvių politinės grupės ir fratemalūs susivieniji
mai. Altas glaudžiai bendradarbiauja su Vyriausiuoju 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu. Altą remia didelė Ame
rikos lietuvių dauguma, kuriai rūpi pastangos atstatyti 

i Lietuvos nepriklausomybę.

merį rasi turistų, svečių įspū
džius iš Tarybų Lietuvos”, kad 
vieniems “labai patinka”, kiti 
“padūsauja”, bet bendrai juose 
“pastebimas noras suprasti (pa
braukta) mūsų gyvenimą, patin
ka jis įspūdžių autoriui ar ne”. 
Tik, toliau rašo Lukoševičius, 
“...Visame šios naujos įspūdžių 
medžiagos apie Tarybų Lietuvą 
sraute lyg Pilypas kanapėse ky
šo čikagiškės “Naujienos”, ir Jo
nas Lukoševičius rankoves pasi
raitojęs per dvi “Gimtojo kraš
to” skiltis ima “Naujienas” va
noti, kam jos ne taip rašo, kaip 
jo minėtieji “Laisvė”, “Vilnis” 
ir pats “Gimtasis kraštas”!

Sakoma, nėra to blogo, kas ne
išeitų į gerą. Jei “Gimtasis kraš
tas” yra gaunamas okupuotoje 
Lietuvoje ir pardavinėjamas “vi
suose kioskuose”, kaip kad rašo 

ten buvę* ir “tavo akimi* ma
tęs” “turistas” Edvardas Suku
tis, tai J. Lukoševičius okupuo
tos Lietuvos žmonėms bus daug 
gero padaręs, apsčiai pacituoda
mas ištraukų iš Naujienose ra
šiusių arba per Naujienas savo 
įspūdžius paskelbusių Lietuvoje 
praeitą vasarą buvusių ameri
kiečių lietuvių “turistų”. Iš tų 
Lukoševičiaus citatų mūsų sesės 
ir broliai “tarybinėje” Lietuvoje 
gavo pajusti, kad jų likimas yra 
pastebimas, aprašomas ir pa
saulio viešumon keliamas.

Perskaitęs tą Jono Lukoševi
čiaus rašinį, noriu kai ką nors 
trumpai atsakyti, nes esu vienas 
iš tų, kurs buvo Lietuvoje pra
ėjusią vasarą.

Kada tai seniai esu matęs vie
ną kino teatro filmą, kur buvo 
pavaizduoti karuose paimti ka
ro Belaisviai, stebėtinai gerai iš
mokyti daryti amfiteatre viso
kias išdaigas iki vieni kitų nu
žudymo, jei jų “vaidinimo” are
noje žiūrėjęs valdovas to pano
rėdavo. Stipresnysis belaisvis, 
nugalėjęs savo silpnesnį jį drau
gą, prismeigęs prie žemės tų 
laikų gremėzdišku ginklu, žiū
rėjo į ložoje sėdintį valdovą, 
laukdamas ženklo ar jis nori 
perblokštojo mirties ar palikti 
jį gyvą. Valdovo nykščio vir
šun pakėlimas reiškė belaisvį 
palikti gyvą; nykščio nulenki
mas žemyn reiškė mirtį. Tas 
nykštis daugiausia linkdavo že
myn ir belaisvis nugalėtojas sa
vo gremėzdinšku pabūklu nors 
ir su didele širdgėla atskirdavo 
nugalėtojo draugo galvą nuo kū
no, o minia jam entuziastingai 
plodavo ir juokui galo,nebūdavo.

Taip elgdavosi nugalėtojai su 
nugalėtaisiais senaisiais barba
riškais laikais. O kaip yra šian
dien ?

Kuomet šeši vergai gaudė ir 
daužė Simą Kudirką Amerikos 
laive, o kiti vergai ant “Soviets- 
kaja Litva” laivo denio bėgiojo 
šaukdami ir rodydami, kur Si
mas slapstosi, iš daug didesnio 
ir aukštesnio sovietų laivo aiš
kiai užmatydami visą Ameri
kos pakraščio sargybos kuteno 
denį, kol pagaliau suradę į lais
vę pabėgti norėjusį tie šeši ver
gai žvėriškai sumušę, sukruvi
nę, pusgyvį ar nebegyvą surai
šiotą nusitempė į vergų laivą 
tolimesniam mėsinėjimui...

Vergo padėtyje yra ir Jonas 
Lukoševičius. Jis bijo, kad Mas
kvos valdovas nenulenktų že
myn savo nykščio, jei Jonas ne 
taip atliks pareigą, kaip tam 
valdovui patinka. Jis bus daug 
lengviau pagauti, negu buvo pa
gauti Kudirką amerikiečių lai
ve. Dėlto daug ko mes iš jūsų 
negalime reikalauti nei laukti, 
nes žinome kur esate...

Dabarties nors trumpai į Jū

sų raštą “Gimtajame krašte”.
Jūs rašote, kad kai kurie tu

ristai, ypatingai “Laisvės" ir 
“Vilnies” skaitytojai, užėję dė
kojo Jums ir jūsų valdžiai už to
kį gražų Lietuvos sutvarkymą. 
Taip ta “pažangioji” spauda kai 
kuriems iš jų apiplovė smege
nis. Bet, jeigu ten toks jau ge
ras ir laimingas gyvenimas, ko
dėl jie nei vienas tenai nepasili
ko gyventi, bet visi grįžta į ka
pitalistinę vergiją prie savo di
delių tabako ūkių, kur jie sam
do kitus “vergus” jiems dirbti 
arba kolektuoti rendas (nuo
mas) iš jų turimų apartmenti- 
nių namų?

Vargšas bėdniokas neatva
žiuos į Vilnių ir neateis su Ju
mis pasikalbėti, nes tas malonu
mas kaštuoja mažiausiai $2,000. 
Jam turisto titulas vargiai įma
nomas. Tai gali padaryti tik 
“pažangus” Vilnies, Laisvės ar 
Liaudies Balso kapitalistai, pa
likę savo ūkių ar namų trobe
sių prižiūrėtojus.

4
Sakote, kad “Naujienos” “kaip 

Pilypas iš kanapių išlenda su sa- 
i vo šmeižtais”. Kokie yra tie 
šmeižtai? Ar tai šmeižtai, jei 
kai kurie turistai plačiau pa
žvelgia į tenykštį gyvenimą ir 
“padaro išvadas iš tos žydin
čios Lietuvos”.

Tiesa, daug padaryta iš pa
viršiaus žiūrint: statyba dide
lė, miestai išaugę, fabrikų ne
mažai ; ištisi plotai užsodinti vai
siniais medžiais — sodais, daug 
mokyklų. Važiuojant iš Vilniaus 
į Kauną matosi kolchozai su ne
mažais trobesiais plaukuose ga
nosi juodmargių kaimenės. Tai 
vis gražu matyti mūsų numy
lėto j Lietuvoj, žvelgiant pavir
šutiniai — taip, ir kuris turis
tas toliau ir giliau nesidairo, lie
ka tuomi sužavėtas ir visiškai 
patenkintas. Bet štai kitoji me
dalio pusė: visuose Lietuvos 
miestuose matai daug, dažnai 
net daugumą žmonių vaikščio
jančių su beretėmis, tai yra su 
kepurėmis be brylių. Ir jų iš
vaizda nelietuviška, ir jie nelie
tuviškai kalba. Lietuva juos 
vadina “tarybiniais žmonėmis” 
arba trumpai rusais. Tie žmonės 
yra lietuvių nutautinimo, Lietu
vos surusinimo pradžia.

Toliau, koks gali būti džiaugs
mas lietuviui kolūkiečiui matant 
didžiuosius kolūkio pastatus ar
ba bandas gražių juodmargių, 
dobulus su pagardinta alfalfa 
maukiančių, kuomet jo paties 
vargšė karvutė kur paežėje pri
rišta ant virvutės. Tai važiuo
jant tarp Vilniaus ir Kauno ma
tyti vaizdai. Kokia lietuviui bau
džiauninkui nauda iš gražaus 
sodo, jei jis negali jo vaisių 
paragauti. Jam uždrausta, kaip 

I Adomui rojuje. Koks gali būti 
džiaugsmas toms moterims, ku-1 

rios maišydamos smalą ir pil— 
damos cementą liejant kelią nuo 
Vilniaus į Kauną negali nė sap
nuot darbu užsidirbt automobilį 
“Moskvičių”, kai tokia “pažan
gioji” Kisielienė, iš kapitalis
tinės vergijos ištrūkusi, impor
tuotu brangiu automobiliu pra
šniokščia jų nulietu VUniaus- 
Kauno greitkeliu. Tai va kokia 
tikrovė.

Anais senais laikais, kada aš 
pats augau Lietuvoje, dvarpo
nis turėjo didžiulį sodą. Ir kokių 
tik vaisių jame nebuvo. Gal ne
mažiau, kaip Adomo ir Ievos ro
juje. Mes vaikai, žiūrėdami per 
tvorą, seilę varvindavome; ma
tėme, kaip pas mūsų ponų šeimą 
iš kitur atvažiavę ponaičiai su 
panaitėmis krykštaudavo sode 
ir maudydavosi prūde (kaip da
bar Kauno jūroj). Mus pavydas 
ir pyktis imdavo ir kartais ru
dens laike pasisekdavo ir mums 
į ponų sodą įsilupti ir su gėry
bių pilnais kišeniais laukan iš
sprukti, o kai kada ir be nieko, 
su sudraskytomis kelnaitėmis ir 
kruvinomis kojomis. Mat, sodo 
sargo šuo buvo greitesnis, o so
do prižiūrėtojas — baudžiau
ninkas kumetis turėjo būti po
nui ištikimas. Tai ir dabar mū
sų gražioje Lietuvoje vergai pri
žiūri vergus, o jų darbo vaisiais 
naudojasi Maskvos ponai.

" Ponas Lukoševičius sako, kad 
Lietuvoje “išaugo mūriniai kai
mai, o samanotos bakūžės bai
gia mirti”. Taigi, kodėl nelei
džiate tuos gražius mūrinius kai
mus su gražiai pasirėdžiusiais 
gyventojais pamatyti turistams, 
teisingiau pasakius, iš Ameri
kos trumpam atsilankiusiems 
vaikams, sesėms ir broliams ? 
Juk išeiviai visi yra patys buvę 
kaimiečiai, tai Lietuvos kaimą 
labiausiai ir trokšta dar pama
tyti. Pasakyk man, broli lietu
vi, kaip Lietuvos kolchozininkas 
gali būti viskuo pertekęs turė
damas vieną karvutę, du par
šelius ir keletą vištų ir darželį 
bulvėms pasisodinti, o vaikai ba
si neturi arkliuko nuvažiuoti Į 
krautuvę, turi klampoti pėsčio
mis, nežiūrint ar paeiną ar ne. 
Daugumo buvusių kaimiečių, 
šiandien vadinamų ‘'kolūkie
čiais”, šiaudiniai stogai prakiu
rę, o neturi kuomi užtaisyti...

(Bus daugiau)

DU OBUOLIAI PER DIENĄ
Per visą amžių suvalgyti po 

du obuolius per dieną apsaugo 
nuo sklerozės — tokią teoriją, 
paremtą savo patyrimais paskel
bė vienas žymus Amerikos gy
dytojas, rašo čikagiškis lenkų 
laikraštis. To paslaptis gludinti 
pektine, kurio obuoliuose nema
žai esama; 15 gramų pektino už
tenka cholesterolo normaliam 
kiekiui- palaikyti kraujuje.

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKASLIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

61.
Kadaise Lenkynės mokykloje mokęsis Pranciškus 

Barkininkas iš Greituškės kaimo yra davęs savo atsi
minimų įspūdžius apie šią mokyklą. Jis rašo:

“Tai buvo 1913 metais, po gerai pasisekusios tarp
mokyklinės sporto šventės. Tuo labai patenkintas mū
sų mokytojas Matutis mums apskelbė, jog dėl gero 
mokyklos pasirodymo toje šventėje, vaikams organi
zuojama ekskursija garlaiviu. Nors mokykla jau yra 
ir anksčiau turėjusi tokias ekskursijas, bet vaikams 
jos būdavo toks naujų Įspūdžių pilnas išgyvenimas, 
kad visi su Įtempimu taip ir laukė tos dienos, kada vėl 
bus ledžiamasi i tą ekskursiją. Mokykla turėjo savo 
orkestrą, todėl orkestre besilaviną mokiniai ypatin
gai Įtemptai dirbo, kad galėtų gerai sugroti garlaivyje 
tos ekskursijos metu.

Pagaliau atėjo ir Į ekskursiją vykimo diena. Vai
kams buvo nuskirta susirinkti Ta velniukuose prie gar
laivių sustojimo krantinės. Bet kur mes vyksime, bu
vo laikoma paslaptimi. Buvo dvi galimybės: arba į 
Tilžę, arba link Kuršių Marių, į Gilijos žvejų kaimą.

Lygiai aštuntą valando ryto, visiems pribuvus 
prie krantinės, atpūkšnojo ir tas užsakytas garlaivis. 
Visi ekskursantai sulipo, gi vaikus atlydėję tėvai liko
si krantinėje ir mosavo atsisveikinimui rankomis, Prieš 
garlaiviui atsiskiriant nuo krantinės, mūsų muzikan
tai turėjo pagroti keletą jų išmoktų dalykėlių ir me
lodijų. Pagaliau garlaivis atsiskyrė nuo krantinės ir 
pasuko Kuršių Marių link, Į vakarus.

Vaikų nuotaika buvo šventiška, kiekvieno veidas 

švytėjo. Ir gamta atrodė šventiškai nusiteikusi. Švietė 
saulutė, dangus buvo žydras, be debesėlio. Vanduo 
upėje buvo toks švarus, skaidrus, kad net iki pat dug
no buvo galima matyti. Dešinėje prie upės glaudėsi 
tamsūs Tovelninkų girios masyvai, gi iš kairės plėtėsi 
bekraštės Palmurgio pievos (rašoma Pomorgis).

Garlaivis plaukė pro briedžių draustinio teritoriją. 
Vaikai prigludo prie turėklų, kiekvienas savyje tyliai 
puoselėdamas minti — o gal pasiseks ir briedį išvysti, 
tą nekarūnuotą pamario miškų ir raistų karalių. Lai
mei, jų lūkesčiai neapvylė. Ant pylimo viršūnės pasi
rodė iš miško iškopęs stambus briedis, dėmesingai žiū
rįs Į apačioje vandeniu pro šalį, praplaukiantį garlaivi 
su jo keleiviais. Kapitonas sulėtino garlaivio greitį, 
kad vaikai turėtų pakankamai laiko pasigėrėti šiuo 
kilniu gyvuliu jo įgimtos aplinkos fone.

Tolimesnėje kelionėje kapitonas leido vaikų gru
pelėms apžiūrėti garlaivio mašinų skyrių, supažindi
no su mašinų technikine paskirtimi ir garlaivių staty
bos detalėmis ir problemomis. Vis rasdavosi kas nors 
naujo, kas sužadindavo vaikų žingeidumą ir smalsumą.

šalia viso to ir aplinkos vaizdai garlaiviui plau
kiant vis tolyn neleisdavo vaikams nuobodžiauti. Gar
laiviui praplaukiant pro kuri nors paupy esanti kaimą, 
upės pakraštyje visuomet pasirodydavo grupelė to kai
mo gyventojų, išgirdusių mokyklos orkestro muziką, 
atplaukiančią nuo pro šalį praplaukiančio garlaivio. 
Jie norėdavo pamatyti, kas Čia plaukia ir ta pačia pro
ga rankomis pamosikuodavo mums, lyg linkėdami 
linksmos ir nuotaikingos kelionės. Beveik visas susi
siekimas šiose apylinkėse vykdavo vandens keliais, 
arklių čia beveik nesimatė ir visi gyventojai naudoda
vo laivelius, jei norėdavo kur nors vykti.

Pasiekęs santaką, kur Gilijos upė susibėga su Kry- 
žionų kanalu, garlaivis iš Gilijos įsuko į tą kanalą. 
Kai kurie vaikai jautėsi nusivylę, nes tai reiškė, kad 

nebus plaukiama į Gilijos kaimą ir iš ten Į Kuršių Ma
rias. Bet paplaukus kiek Kryžionų kanalu, garlaivis 
iš jo pasuko į Didžiosios Pričkagrabės kanalą, einantį 
lygiagrečiai su Kuršių Marių pakrantėmis. Taigi, mū
sų kelionės tikslas buvo Agilos kaimas, išsistatęs tarp 
Pričkagrabės kanalo ir Kuršių Marių kranto. Daugelio 
vaikų veidai ir vėl prasigiedrino, nes dabar jie buvo 
užtikrinti, jog turės progos šios ekskursijos metu iš
vysti plačiuosius Kuršių Marių vandenų plotus.

Atvykus i Agilą, čia mūsų garlaivi pasitiko Agilos 
mokyklos mokiniai su savo mokytojais. Taip pat be
veik visi Agilos kaimo gyventojai dalyvavo šiame mū
sų ekskursijos sutikime. Iš garlaivio išlipę, mes čia 
radome mūsų jau laukiančius turtingai valgiais apkrau
tus vaišių stalus, prie kurių mes visi buvome susodinti 
ir sočiai pavalgydinti. Mūsų apetitai po kelionės mums 
labai gerai tarnavo ir viskas mums buvo labai skanu.

Čia mes dalyvavome tarpmokyklinėje sporto šven
tėje, kiekviena mokykla pasirodė ką kas gali, šventei 
pasibaigus buvo vykstama prie Kuršių Marių kranto, 
kur buvo leista ir pasimaudyti.

Pavakariui atėjus, visi grįžome prie garlaivio ir or
kestrui griežiant atsisveikinomo maršus buvo patrauk
ta atgal namų link. Po ilgos dienos ir taip turtingų iš
gyvenimų, daugumas vaikų jautėsi jau pavargę ir ne 
vienas snūduriavo kur nors susigūžęs. Tovelninkų 
prieplauką pasiekus, tuos mieguistus keleivius pasiti
ko jų ten laukią tėvai, paėmė į savo globą ir parsiga
beno į namus nakties poilsiui.”

Apie padėtį po karo šiokias tokias informacijas 
galėjo pateikti Greituškės kaime gyvenusių Vilimų šei
ma. Besitraukdami į vakarus jie turėjo maža laimės ir 
pakely buvo rusų atkirsti. Kelias į vakarus buvo už
tvertas, pabėgėlių sriautas buvo pasuktas atgal į rytus 
ir kiekvienas turėjo grįžti atgal Į savo apleistas sody
bas. Vilimai į Greituškės kaimą grįžo tik 1945 metų 

rugpiūčio mėnesy. Kaip viskas čia buvo pasikeitę per 
tuos kelis mėnesius! Sunku buvo beatpažinti nuo vai
kystės dienų taip gerai žinomą savo aplinką. Laukuo
se tyvuliavo vandenys, pylimai buvo sunykę, daugely 
vietų prairę, išgriuvę ir vandens praplauti. Tik keliai 
dar buvo išlikę gerame stovy, vandens neapsemti ir 
praeinami. Laukai gi buvo apžėlę piktžolėmis. Vietoj 
dirvų, kuriose buvo sėjami javai, auginamos bulvės, 
dabar tesimatė telkšnojančios balos ir augo viksvos 
bei nendrynai. Sodybose Jangų rėmai kiekviename 
name buvo išlaužyti -j šipulius. Durys visur stovėjo 
atviros, ar tai būtų namų, ar klojimų, daržinių ir ki
tų ūkio pastatų. Vėjo blaškomos, jos vaiduokliškai 
daužėsi į sienas, girgždėjo. Tačiau sugrįžusiems į sa
vo sodybas gyventojams nebuvo leista čia pasi
likti ir vėl pradėti kurtis. Jie visi buvo surinkti ir su
vežti Į surinkimo stovyklas, iš kur turėdavo eiti į vie
nokius ar kitokius darbus po rusų priežiūra. Vėliau, 
vieniems anksčiau, kitiems už ilgesnio laiko buvo duo
ti leidimą išvykimui iš rusų užimtų sričių į vakarus 
ir taip galutinai atsisveikinti su savo gimtomis apy
linkėmis.

(Bus damriau)

Spausdinsime Henriko Tomašausko knygą “LIETU
VIŠKAS PAMARYS”, jei atsiras pakankamas prenume
ratorių skaičius. Knyga susidomėjusieji prašomi atviru
ku arba laišku pranešti tokiu adresu: NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608.

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2358 W. 43rd STREET
Ofiso PRospect 8-322$

Rszid. t«l«f^ WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryte, 

ano 7 iki 9 vaL vak. Treč, uždaryta.

Rsz. toL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tolof.: PRospoct 8-1717

DR. S. B1EŽIS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

RezitU 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree. 
_____ ir šestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnstas.

DR. EDMUND E. C1ARA
2/UV W. Sist STREtT

Tel.: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, /—a, antrad., penkt. lu—4. ir 

seštad. 10—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

DR. W.M. EISIN-EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS' 

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

Valandos pagal susitarimu, Jei neat
siliepia, sKamnincj Ml 3-0001.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL
_____ Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST’63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099________

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71$t STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid,. telef.: Glbson B-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195
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NAUJIENAS
—----- B TEMTI sans ~ ■

LHuviax taipgi r
tr progai unn>o bktu per

NAUJIENAS
a

kAGNL WiS.
Pakvietimas <

BRANGŪS TAUTIEČIAI,

Vasario šešioliktoji yra pati 
svarbiausia šventė mūsų tau
tos gyvenime. Prieš penkiasde
šimt tris metus pasauliui pa
skelbtas Lietuvos nepriklauso
mybės aktas buvo naujos Lietu
vos pradžia.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Racino skyrius kviečia Jus ir Jū
sų šeimą į Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimą, ku
ris įvyks 1971 metų vasario men.

P. ŠILEIKIS, O.P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

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

Telef.: PRospect 6-5084

GRADINSKAS
VIENĄ KARTĄ METUOSE 

IŠPARDAVIMAS 
19" DVIGUBA GARANTIJA TV 

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

fe------ ---------  

' MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier .6-1882 ’

'pERKRAUSTYMAl '

MOVING 
Leidimai —> Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek-1 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Te!.: HEmlock 4-2413
7159 So. AAAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
I

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti j 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 Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

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 
win tell you how you can help.

PubMwda*a0ubNcwrv«c*lna>a»-

AD MAT NO. MR-41-67 
(1 column x 55 Pom)

7 i. 3 vai. šie. Kazimiero para?-1 
pjjoa svetainėje, 815 Park Ave.{ 
Racine, Wisconsin.

Visuomenininkas dr. Adolfas 
Palaitis yra pakviestas pagrin
dinei kalbai, šiuo metu yra de
damos pastangos gauti Wiscoil
sino gubernatoriaus bei Racino 
miesto mero proklamacijos, skel
biančios Vasario 16 lietuvių die
na ne tik Racino mieste, bet ir 
visoje plačioje Wisconsin© vals
tijoje.

Meninę programą minėjime at
liks mūsų jaunimas bei parapi- [ 
jos choras vedamas muziko Juo
zo Grimskio.

šeimyninis pobūvis užbaigs 
mūsų visų šventę tą vakarą.

šv. mišios žuvusių už Lietuvą 
intencija bus atnašautos tą pa
tį sekmadienį, 9:30 vai., Šv. Ka
zimiero bažnyčioje.
, Amerikos Lietuvių Taryba 

Racine skyrius

BUVUSIŲ PALOCIŲ 
LIKIMAS LIETUVOJE
Dziennik Polski Londone 

straipsnyje “Kas daroma su 
senaisiai lenkų dvarais Lietu
voje” cituoja Vilniaus “Czer- 
wony Standar” (“Raudonoji 
Vėliava” lenkų kalba) laikraš 
tyje aprašymą apie buvusių 
dvarų rūmus ir juose išlikusius 
kultūros turtus, kuriais rūpi
nasi “Periferinių Senienų Se
kretorius” prie Senovės pamin 
klų Apsaugos Instituto Vilniu
je.

Iki 1968 metų, kuriais mi
nėtas sektorius buvo įsteigtas, 
buvęs-atremontuotas ir restau
ruotas tik vienas dvaras — 
grafo Tiškevičiaus Palangoje, 
kad partijos dignitoriai turėtų 
kur patogiai paatostogauti. Ki 
ti 140 dvarų rūmų palaikai — 
vieni paversti rajonų • komiter 
tų būstinėmis,-; kiti sovebozų 
raštinėmis, dar kiti sandeliais 
esą “apverktinoje būklėje’*. 
Ypač liūdnai atrodą tie rūmai,, 
kuriuos vietinės valdžios pa
čios remontavo arba perstati
nėjo. Visi tie ,140 rūmu pasta
tai dabar esą minėto senienų 
sektoriaus globoje.

Per tuos dvejus metus galu
tinai globon paimta dvylika 
rūmų iš kurių ketvertuose pra
dėti restauracijos darbai, o li
kusiuose tebeplanuojami. Lai-, 
mingą išimti turi Dūkstai, Rau 
do nd varis, Rokiškis, Pakulo
jus, Waka( ?), Siesikai, Jasū- 
nai, Cirkliškiai ir trys “naujau
sieji rūmai” (18 ir 19 amžiaus) 
Šateikiai, Salos iy Paežeriai.

Laimingiausi esą Tiškevi
čiaus ir Sisikų dvarų rūmai, 
nes pirmuose yra agrikultūros 
institutas, kurs ėmėsi globoti 
ir apsaugoti rūmų architektu-, 
rą ir meno turtus, o Siesikams 
nutarta grąžinti visa jų vidur
amžinė išvaizda. Tas dvaras 
1839 metais brolių Motiejaus ir 
Domininko Daugėlų atnaujin
tas, bet turįs tik du bokštus, o 
nebeturint pilies planų sunku 
esą atstatyti kitus du buvusius 
bokštus.

Nemažiau “laimingas'* esąs 
buv. Radvilų dvaro rūmai Ja- 
sūnuose, kuriuos restauruoti 
pavyzdžiais tebėra ne tik pla
nai, bet ir 19 šimtmetyje da
rytų restauracijų išlaidų sąs
kaitos.

Nuo Mėnulio dulkių 
bakterijos išgaišo

Amerikos biologai netikėtai 
i padarė nepaprastą išradimą, 
i kad Mėnulio dulkės gali užini- 
i ti medicinoje penicilino vietą 
|ar dar daugiau. i ...

Dr. -Gerald Taylor su kitais 
mokslininkais beieškodami 
Apollo astronautų iš Mėnulio 
pargabentuose akmenyse ko
kių nors gyvybės ženklų — l>ak 
(erijų. jokių nerado. Jie tų ak 
inenėlių susmulkintas dulkes 
sumaišė su kai kuriais protei
nais ir tą mišinį užtepė ant 
įvairių mūsų žemės bakterijų. 
Po 10 valandų patikrinus, visi 
šie organizmai buvo “mirę'*.

Atradimas sukelia mokslinin-
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Italy mady kūrėjai šiuo metu pirmauja vyry madose. Paskutinėje 
mady parodoje buvo pademonstruoti šitokie vyry drabužiai, tinką 

šiltame klimate ar vasarą.
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kams daug vilčių, kad toks 
“mėnulinis . penicilinas” gali 
pasirodyti stiprus vaistas nuo 
apkrečiamų ligų, tik praeis 
laiko, kol bos įsitikinta, ar tos 
dulkės drauge su ligos bacilo
mis neužmuš ir jomis sergantį

Visur teršia vandenis
Iš Anglijos pranešama, kad 

ir ten vandens tarša darosi la
bai rimta grėsmė. Nei iš šio, 
nei iš to staiga Anglijos Kanale 
per 40 kilometrų ploto atsira
do išilgai pakraščio colio sto
rumo purvinos nevalytos naf
tos užlietas -plotas. Bangos i 
krantą išmeta daug naftoje su- 
pnrkusių nebegyvų jūros pauk 
ščiŲ-

Dar penųątatyta, iš kur to
kia daugĄ’be^ naftos išsiliejo, 
bet spėjama, kad bus prakiu
rę lankai dviejų tanklaivių 
‘‘Texaco Cafribean” 
čių “Brandenburg’’, 
naftos kroviniais, esą 
Kanale nuskendo.

ir vokie- 
kurie su 

Anglų

BALSAVIMAS
Staselė parbėgo iš mokyklos 

paraudusiais- veideliais ir susi
jaudinusi pasakoja mamai: 
“Įsivaizduok, mam, mes šian
dien nubalsavome, kuri mūsų 
klasėje yra gražiausiai

“Nagi, kuri? susidomėjo mo
tina, tikra kad Staselė.

■“Tai liko "neišspręsta. Visos 
gavome lygų balsų skaičių!

“Kaip gi taip?
“Dėlto, kad kiekviena mergai

tė turėjome tik po vieną balsą.

KADA SUMAŽĖS PRIEAUGLIS
Karolis Darvinas, “Didžiojo 

Darvino” vaikaitis paskaitos me
tu pareiškė: į“Po tūkstančio me
tų, kaip dabar kad žmonių prie
auglis didėja, mūsų žemėje be
bus vietos žmonėms vienas prie 
kito stovėti’!

Kalifornijos technologijos in
stituto prezidentas Dr. Lee Duls- 
bridge į tai itsiliepė: :

“Jei tikrai tiek beliks vietos, 
gali būti kad tuomet gimimų 
skaičius sumažės”.

KOMUNISTŲ IŠRADIMAI

Naujausi 'komunistų išradi
mai:.

Valgomi televizorių ekranai.
Vinys makaronuose.
Ašarinės dojos kaip maistas 

pasninko dienomis.
Kalėdų eglutės dovanoms, gu

minės lazdelės vietoje bombikių.

APSISPRENDIMAS
Pasakė išminčius: Kai žmogus 

pasiekia savo amžiaus čiukurą, 
jis turi apsispręsti, ar nori pra
tęsti savo jaunystę ar savo am
žių

PLEASEBECAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

REMSITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

Susirinkimų ir parengimų REpoMte 7-8600

TYLI ŽMONA

PEIK
TŽVAS IR SŪNUS

— Kai aš išgeriu, mano žmo
na dvi dienas su manim nesikal
ba.

— O kaip dažnai išgeri ?

— B ridge perto Lietuviu Namų Savi
ninkų Draugijos metinis narių susirin
kimas įvyks antradieni, vasario 2 d. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St, 7:30 vai. vak. Visi nariai 
ir narės kviečiami į susirinkimą, nes 
bus metinis pranešimas apie draugi
jos stovi ir yra kitų reikalų.

A. Kaulakis, rast.

Laidotuvių Direktoriai

H WANS'

I

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

TRYS MODERNIŠKCS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis na
rių susirinkimas įvyks trečiadienį, va
sario 3 d. Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. 7:30 vai. vak. 
Visi nariai ir narės kviečiami į susi
rinkimą, nes yra svarbių .reikalų^ ap
tarti.A, Kaulakis, rast.

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros klubo eilinis narių susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 2 d., 8 vai. 
vak. Talman salėje, 4500 So. Talman 
Avė. Valdyba prašo visus narius ir 
nares ir norinčius prisirašyti, gausiai 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. Po susirinkimo po
būvis su vaišėm.

Antoinette Kalys, nut. rašt

— Lietuvių Brighton Parko Moterų 
klubo susirinkimas Įvyks vasario 4 d. 
8 vai. vak. Talman svetainėj, 4500 S. 
Talman. Nares prašome atsilankyti, 
nes bus svarstoma daug reikalų. Po 
susirinkimo bus vaišės.

- Valdyba

— Eržvilko Draugiško Klubo eilinis 
narių susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
vasario 3 d. 8 vai. vak. Talman svetai
nėj, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Klubo balius 
Įyksta vasario 7 d., sekmadieni. Po 
susirinkimo bus vaišės. Valdyba

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

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

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

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

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

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

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

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,
1739 So. H AL ST ED STREET,

CHICAGO, ILL. 60608 .

f G U ž A U S K U
į BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

giles visoms progoms
2443 WEST 63rd STREET 

I __ IĮ Telefoną h PR 8-0833 Ir PR 8-0834 J

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

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

NARIAI: AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 

. IR NAKTĮ
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

į I
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTC 

DALYSE

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

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-II3S-11;

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS

i
I

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID

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

S — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL.— MONDAY, FEBRUARY 1, 1971

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

i 
į



A. (Unlnerisv/.to.

Sandusky, Ohio pramogų parke yra sena, 19 šimtmečio gaisrininky 
mašina, kurios raudonai nudažytas ratas sudaro įdomią formą.

MWi

ba Cook County School of Nur jų komisija pripažino antrąją 
gailestingųjų seserų vietą pavyzdingų jaunuoliui 

mokykloje, 1900 W. I*oik SI. i varžybose. Varžybos apima i
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių Reikia

'Len pat dirba daug lietuvių vi I mokslą, elgesį ir fizinę bei pro-1 KEY PUNCH OPERATOR
■ • 1 i;„_ kI For Alfa and Numeric work. Smallšokiuose skyriuose ir jvainose Imę hgsvarą. . Computer Department. Good working

P rX'i Ti H -ai kain tėvam • I “ Vi^ra?.Petravičius, Many pmpany^benefits.
Uų) Vyt4ut^ Ma^tinailis Ur J upas I " ‘ ^«^^LE

be) jo.senn* b«i-jBajoi.ūaas yrft paskirtj teisėjuiL ^101 SO.C4RPENTER 
i geriausios sc nūs ir naujo wardo Meno sekcijai Jau- Mr. DRISCOLL

rump akcijos'programose: šio 
i ups -< H eno mi s jie paskelbs kon 
(kurso rezultatus Revoliucijos 
erą vaizduojančiuose kuri- 
niuosėff - ė

* ■ į. • . I
— Stanley S- Sirokas Mar

quette Parko apylinkės baigė: 
Wisconsin State universitetą 

gaudamas.
Suimti du plėšikai

Penktadieni anksti rytą poli Whitewater, Ąviš., 
cija pagavo du pasižymėjusius!diplomą biologijos moksluose 
plėšikus, jau anksčiau sėdėjų —Albertas A. Turkus. Lin-

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

MANAGER — ASSISTANT 
KENTUCKY FRIED CHICKEN 

6 day week. Must have some food 
experience. Far south side. Call for 

appointment 
468-2676

Monday thru Friday, 9 to 5.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAUJAS LIETUVIS 
INŽINIERIUS

Džiaugiamės, kad lietuviai 
progresuoja, dirba ir mokosi. 
Tai vis tėvynei nauda ir viltis 
sulaukti šviesesnių laikų. Bet 
dar labiau džiaugiasi tokių 
žmonių 'artimieji, . kaip tėvai, 
broliai, seserys ir visi kiti gimi
nės-ir draugai. Juk yra sako
ma, kad yra laimingi tie tėvai,

HOME INSURANCE
BTATt UU

O
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State Farm Fire and Casualty Company

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

GA 4-8654

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

kurių vaikai baigia aukštuosius 
mokslus, sukuria lietuviškus 
šeimas ir gerai Įsikuria. To
kių, aukštuosius mokslus bai
gusių, skaičius didėja.
• Naujas inžinierius Vytautas 
Kriščiūnas (gyv. Oak Lawn, 
III.) prieš pat Kalėdas baigė 
Technologijos Institutą ir gavo 
inžinieriaus diplomą mechani
kos ir oro erdvės tyrinėjimo sri 
ri’je.

Reikia pažymėti, kad Vytau 
tas Kriščiūnas aukštąjį mokslą 
baigė dirbdamas ir tik vaka
rais tęsdamas savo studijas. 
Tai buvo jo didelis noras ir pa 
sišentimas siekti aukštojo 
mokslo.

Vytautas yra vedęs Violetą 
Umbrazaitę, augina dvi gra
žias rukreles Vitą ir Viliją, tai 
tikras lietuviškas atžalynas. 
Reikia pastebėti, kad visos 
ketveriukės vardai prasideda 
raide V. šia prago, žinoma, 
džiaugiasi ir Vytauto tėvai, tai 
Elena ir Juozas Kriščiūnai, gyv. 
1725 W. Pierce Avė. Chicago, 
Ill. Jo tėvas jau apie 20 m. dir-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

plėšikus, jau anksčiau sėdėjų 
sius kalėjime, 
niais laikai atliko visą eilę api 

■plėšimų ir išprįevartąvinni pareiškimų skyriaus vedėju, 
[mieste ir priemiesčiuose. Vie-
įnas Allan Merrill, 35 iš Crvstal ~ SuKinUs Pasiun,ė
| Lake, antrasis Louis 1‘irovo-: |,er Balr« lli s,,l sau 
los 25 iš Cicero ' sl'° ra^lu- Vasario Gimnazi-

Policija juos pastebėjo anks į“ yZ0°- piečiams ?20O ir 
i Punsko G. $2D.

— IJS Chicagos Apygardos 
valdyba pasiruošusi sutelkti 
didesnę pinigų sumą apygar
dos ribose veikiančios -lituanis
tinėms mokykloms . . padėti, 
Skelbiamas vajus bus pradė
tas kovo 15 dieną, tačiau, dova 
nu paskirstymas bus pradėtas 
anksčiau. Dovanas ši kartą au 
kojo lietuviai-dailininkai. Tai 
lyg ir būtų įnąšas lietuvių dai
lininkų i lietuviškojo švietimo 
darbą. -- -į- ; ;

— Dail. Magdalena Stankū
nienė, kurios' darbų -parodą 
neseniai matėme Chicagoje, 
mielai paskyrė paveikslą .lie
tuviškojo švietimo reikalams.

t • x -Jo r*,5 - ' > ‘ '

Jos paveikslą kas nors laimės 
dovanų paskirstyme, kuri 
ruošia LB Chicagos _apygardos 
valdyba. . . . • . .

Inž. VI'. Venckus; tVenėcu- 
elos LB Centro valdybos pirm., 
kartu su valdyba iryisaiš ben
druomenės padaliniais ruošia
si tinkamai priimti Čiurlionio 
ansambli ir išnaudoti tą kelio
nę Pasaulio Lietuvių tarpusa
vio ryšių stiprinimui ir Lietu- 
5-4-^ - — — •— ---

čiuriionid’ansamblis 
biai"kelionei taip, pat intensy
viai ruošiasi.

kurie paskuti- coInwood,; III. yra paskirtas

ti rytą privažiavus prie Open 
Pantry krautuvės, 5325 S. Ke
dzie Ave. ir norėjo apklausi
nėti, bet vagxs jleidosi bėgti, 
kol jų autobobilis atsitrenkė į 
patrulio automobilį.

Moko Chicagos juodukus 
mesti nepakantą, rasizmą

Buvęs čikagietis Charles 
Evers, ^969 metais išrinktas 
Fayette miesto, Mississippi 
meru, kalbėdamas Chicagos 
State College studentams^ ska
tino juodžius mesti neapykan
tą, o verčiau tą energiją sunau
doti ekonomijai statyti ir poli
tinei galiai Įsigyti; -Užtektinai 
mes jau turėjome rasizmo ir 
neapykantos. Gana turėjome 
muštynių. Mes turime sugy
venti. Aš netikiu, kad sunai
kins juoduosius, taip pat neti
kiu, kad sunaikins baltuosius. 
Mes tiek pat geri kaip ir kiti ir 
nė kiek negeresni už kitus”, 
tokiais paprastais žodžiais jis 
dėstė juodiesiems studentams. 
Evers brolf iMedgar Evetsą, bu 
vusi negrų NAACP organiza
cijos direktorių Mississippi 
baltieji rasistai nužudė 1963 
metais. į ’’

Allstate draudimo bendrovės

voš reikalų ' propagavimui 
į tai svar-

MISCELLANEOUS 
v {vairūs Dalykai

ARIE CROWN MOKYKLA 
SKELBIA METINĮ IŠPARDAVIMĄ — 

BAZARĄ 
šeštadienį, vasario 6 d. 7:00 vai. vak. 
Sekinadienj, Vasario 7 d. 10:00 v ryto 

5101 No. KIMBALL AVE.
Nauji drabužiai, dovanos, karšti 

valgiai ir kit.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDAMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

I INCOME TAX SERVICE
' 6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • EMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik----------------
Minkštais viršeliais tik ...._____________________—

Dr. A. j. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

Galima taip pat Užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 
money orderi.

JN A U J 1 Ui IN U S, 
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

$2.00

$1.50

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Sovietai pirks JAV karvių
Po Illinojaus farmas važinė

ja trijų iš Sovietijos atvykusių 
gyvulininkystės ūkio pareigū
nų. delegacija, apžiūrėdama 
veislinius raguočius 3000 akrų- 
farmoje prie McHenry, kur 
laikoma 1000 veislinių Here
ford veislės karvių-ir bulių, ir 
kitoj didelėj farmoj prie 
Grayslike, kur auginama 900 
Aberdeen-Angus veislės raguo 
čių.

Delegacijos vadas prof. Ni
kolai Burlakov išgyręs Ame
rikos ūkį pareiškęs: “Mes ti
kimės nustatyti gerus prekybos 
ir draugystės santykius su Ame 
rikos farmeriais” ir prasitaręs, 
kad Sovietai nori už $15 mili
jonų pirkti veislinių gyvuliu..

♦ ■_ ” .. ■ • d •

TRUMPAI

■' ■—-• Kapt. Audriu. A. Endrijo
nas ž ba i gė; 8 m ėn. Arini j o s a r t i - 
lerijos, kursą- '• Priešlėktuvinės 
apsaugos mokykloje, Fort Bliss 
Texas; Prieš iš^damas-į ka- 
riu om enę 1963 m. ■ j i s s t u dij avo 
Chicagos. uhivefsitete. Jo. tė
vai Viktoras ir Salomėja En- 
dĮrijonai gyvena Marquette Par 
ko apylinkėje. ’

— Donald Janulis, 2739 W. 
Seipp, Respublikonų indor- 
suotas. kandidatu į 18 wardo ai 
dermanus, pareiškė spaudos 
atstovams, kad jis. rūpinsis 
žmonių reikalais ir nebus 
miesto administracijos gumi
niu antspaudu. Jis paminėjo 
nenormalumus - miesto švieti
mo sistemoje, lur vadovo asis 
tentai ir asistentų asistentai

gauna po 42,000 ir 37,000 dol. 
metinės algos, tuo tarpu kai 
miesto meras gauna 35,000 dol. 
Mokyklų biurokratai adminis
travimui sunaudoja daugiau 
pinigų, negu mokytojai ir mo
kymas. D. Janulis yra Mokes
čių mokėtojų organizacijos 
pirmininkas.

» — Vincas Vaitkevičius, gv- 
venąs Ciceroje, nuo pat pra
džios Vyrų choro Įsisteigimo ir 
vėliau, persiorganizavus Į Chi 
cagos Lietuvių Operą, dainuo 
ja ištisai, nepraleisdamas nei 
vienerių metų. Ji mes matome 
pirmųjų tenorų gretose. Pra
eitą šeštadieni jo žmona Regi
na, kuri taip pat sopranu dai
nuoja Operos chore, surengė 
Vincui malonią staigmeną. Į 
jų namus susirinko daug sve
čių, kurių tarpe buvo ir maes 
tro Aleksandras' Kučiūnas ir 
chormeisteris Alfonsas Gečas 
bet daugelis Operos narių, ku 
rie pasveikino Vincą gimtadie
nio proga, dar be Ilgiausių 
Metų, sutraukdami- ir populia
rųjį “Ąr^”- Vaitkevičienė, 
žinoma, visus vaišino visokio
mis gardžiomis gėrybėmis,

— Rimas Cinką; vienas iš ga
biausiu dail. V. Petravičiaus 
studijos mokinių, yra Antro
jo Kaimo narys nuo pat jų Įsi
kūrimo Chicagoje. šiemet jis 
nupiešė puikų kalėdini pasvei 
kinimą Chicagos Lietuvių Ope 
rai kuris buvo siuntinėjamas 
mecenatams ir Operos drau
gams. R.' (Cinką yra ne tik 
kaip vienas daug žadančių 
jaunųjų /dailininkų, bet ir ga
jus scenos vaidinimų interpre 
tatorius, ir, kad taip ištikrųjų 
yra, galėsime Įsitikinti atsilan 
kę vasario 6 d. vakaro į Operos 
jalių Inn Motion salėje, kur 
su kitais Antrojo Kaimo nariais 
jis atliks meninės programos 
dalį.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
v----  ----- - - --------------- *

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai 54,00, minkšti — 53.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

— Dr. Albertas E. Rainis, 
Angola, Ind., Fizikos profeso
rius Tri-State kolegijoje ir šių 
dalykų konsultantas Notre Da 
me universitete, dalyvaus Fi
zikų konvencijoje, kuri įvyks 
New Yorke ateinantį mėnesį 
ir ten pateiks naujausius savo 
tyrinėjimų rezultatus. Jis yra 
baigęs De Paul universitetą BS 
ir MS mokslo lapsniais su pa
grindinėmis studijomis Ato
minėje fizikoje. Daktaro laips 
nį gavo Notre Daine universi
tete. Mokslininkas pasius pir
muosius mokyklos žingsnius 
pradėjo šv. Jurgio lietuvių pa 
rapijos mokykloje. > 1

— Konstancija Yodelis, gyv. 
Roselando apylinkėje, užsakė 
Naujienas savo sergančiai se
sutei.

— Patricijai Kantutis, gyv. 
Bridgeporto apylinkėje, teisė-

Naujoje Zelandijoj., Rotorua mieste, 
gyventojai nebijo gauti už automobi
lio pasistatymą baudų, nes protokolu, 

išrašo gražios merginos.

♦ Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Draugijos tradicinis Užgavėnių 
ŠIUPINYS įvyks š. m. vasario 
13 d., 7 vai. vąk. bariaus - Girė
no salėje, 4416 So. Western Ave. 
Šiupinį verda Anelė Albrechtie- 
nė, kuriai padeda klaipėdietės 
virėjos. Karštas šiupinys su ko
pūstais ir kumpiu bus duoda
mas ant stalų lygiai 8 vai. vak. 
Veiks atskiras baras ir bufetas. 
Bus įvairi linksma meninė pro
grama. šokiams gros Bob Web
ber orkestras. Maloniai kviečia
me visus atsilankyti. (Sk).

♦ Kovos dėl Lietuvos Nepri
klausomybės I Tomas, apimąs 
lietuvių kovas su bolševikais ir 
bermontininkais 1918—1920 m., 
jau spausdinama. Kaina $12.00. 
Laikas užsisakyti. Pinigus siųsti: 
Mr. K. Ališauskas, 7312 So. 
Washtenaw Ave., Chicago DI. 
60629. (Pr).

♦ Važiuoju j Los Angeles, Ka
liforniją ateinantį antradienį, 
vasario 2 d. ir ieškau bendrake
leivio. Suinteresuoti prašomi 
skambinti nuo 6:30 iki 7:00 vai. 
vakaro tel. 476-2598. (Sk).
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OAK PARK
By owner. 5 bedroom, brick, comp
letely carpeted, finished playroom, 
vicinity Washington - Lombard. Upper 
30’s. 2 car garage. See to appreciate.

Phone for appointment
848-9381

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. :; 
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

GERAI PILDOMI
INCOME TAX
ŠIMKUS REAL ESTATE
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

! SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Federafirnv ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET CL 4.2390

' - 7 - - - - - '
- ’7 - • '

r A. T V E R A S ' 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek REpublic 7-1941 k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

K. E R 1 N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. & L. INSURANCE & REALTY^ 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

r

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
V _ _

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

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

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

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už S52.500.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marouette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48.000.

PLATUS LOTAS.' Marouette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

PUIKUS. DIDELIS 2 po 6 mūras 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. S29.500.

2 BUTŲ. 14 metu modernus mūras.
3 auto mūro garažas. Marquette Par
ke. S36H00.

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 gažu. aluminijaus langai, 2 au
tomobiliu garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25,000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. $18900.

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvmai eazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. $32.000 ' ;-

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY. Šili
ma gazu. alumin. langai, platus škly- 
oas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43,000.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
*ngiu naujus ir perstatai! senus vi
rusiu namo apšildymo pečius ir 

r-conditioning Į naujus ir senus na
ns. Įrengiu vandens boilerius ir 
jgų rinas (gutters). Darbas atlie- 
mas 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.

Skam b i n k i t 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

APDRAUDŲ

AQ1NT

AGENTŪRA:
Namų, automobi 

\lių, gyvybės, syeL 
krfi katos ir biznio.

Patogios iisimolcė- 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedxia Ave. PR 8-2233

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 SL

TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353




