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KALBA VLIKO SEIME DETROITE
Lietuvos laisvės byla dabartinėj tarptautinėj politikoj

Mūsų ilgalaikė politinė veikla turi remtis faktu, kad sovietai 
pasirašo sutartį, kad ją sulaužytų. Mūsų pareiga visą laiką ro
dyti laisvajam pasauliui, kokioj padėtyj yra šiandien pavergtoji 
Lietuva ir kad ji buvo pavergta todėl, kad rusai sulaužė visas 
sutartis, kurias jie su nepriklausoma Lietuva bei kitais Pabaltijo 
kraštais buvo pasirašę. ' U

JAV lietuvių padėtis yra iš
imtina, palyginus su lietuvių iš
eivija, gyvenančia kituose kraš
tuose. JAV lietuvių išeivių yra 
daugiausia, ir šis kraštas vado
vauja Vakarų pasauliui, šiame 
krašte mes turime daugiausia 
galimybių įtaigoti politikus, kel
ti Lietuvos vardą ir teikti para
mą okupuotai Lietuvai. Mes tu
rime suprasti laiko tėkmę, būti 
pragmatiški, bet nepasiduoti ru
sų klastai, kuri, dažniausiai už
maskuota, bet vistiek tik vieno 
tikslo siekianti: mūsų pagelbą 
okupuotai Lietuvai bei mūsų įta
ką, politinėj plotmėj daromą va
karų valstybėms, eliminuoti.

Mes žinome, jog okupuoto j tė
vynėj yra daug tyliosios rezis- 
tencij’os. Ir nepamirškime, jog 
ji reikalauja laisvam pasaulyje 
gyvenančių lietuvių vieningumo, 
pasiaukojimo 'budrumo. Mes 
esame viena tauta, nesvarbu, 

kur jos vaikai šiuo metu bebūtų 
— okupuoto j Lietuvoj, Sibiro 
tremty, ar laisvamė^pašaulyje.^ 
Mums ne broliai yra tik tie, ku-’ 
rie padeda rusų okupantams žu
dyti mūsų tautą.

Lietuviai kovojo už nepriklau
somybės atstatymą jau nuo 1940 
metų. Ta kova pasiekė savo kul
minacinį tašką spontanišku vi
sos tautos sukilimu 1941 m. šis 
milžiniškas tautos nepriklauso- 
mybės troškimo faktas, deja, ne
pakankamai buvo išryškintas. 
Mūsų'sukilėlių ir partizanų au
kos veltui nenuėjo ir nenueis. 
Lietuviai dirba, veikia, kur tik 
jų yra. Sujunkim jėgas, pakil- 
kim virš kasdienybės. Altą, JAV 
LB, .santykiai turi būti tokie, 
kad abi organizacijos visas sa
vo jėgas aukotų tik Lietuvos la
bui. Nepasiduokim komunistų 
pinklėms bei- mūsų vieningumą 
ardančioms jėgoms.

Vliko darbas tarptautinėj po
litinėj plotmėj nesiaurėja, bet 
plečiasi. Tačiau tai nereiškia, 
kad jis lengvėja. Didieji pasau
lio įvykiai pasaulio veidą keitė 
ir keis. Vienas svarbiausių. už
davinių 1972 metais bus pasi
ruošimas Saugumo Konferenci
jai. šis darbas bus vykdomas 
pilnu rimtumu, ir detalės jau yra 
aptartos su diplomatinės tarny
bos šefu. Kad Saugumo Konfe
rencijos nutarimų išdavoje Bal
tijos valstybės neatsidurtu dar 
blogesnėje teisinėje padėtyje ne
gu dabar, Vliko ir visų mūsų už
davinys yra kuo stipriau susi
organizuoti ir ‘ kuo efektyviau 
veikti drauge su latviais ir es
tais. Nixono kelionė Maskvon 
bus įvykis, kuris turės įtakos 
visos Europos istorijai. Mūsų 
įtaigoj imas turi būti kaip įma
noma didesnis. Jis reikalauja 
visų mūsų vieningumo ir poli
tinio subrendimo. Mūsų okupuo
tas kraštas per Bražinskus, Ku
dirką, Simokaičius parodė sa
vo nusistatymą okupanto atžvil
giu bei lietuvių troškimą lais
vės ir nepriklausomybės. Mes 
turime atlikti tai, ko okupuotas 
kraštas iš mūsų laukia.

(Pabaiga)

IS VISO PASAULIO

INDIJA RAGINA PAKISTANIEČIUS

KAIRAS. — Egiptas paskelbė, 
kad iš miestų prie Suezo kanalo: 
Port Saido, Ismailijos ir Suezo 
išvežamos moterys, rengiantis 
karo veiksmams prieš Izraelį. 
Paliekamos tik ligoninių tarnau
tojos. Vėliau bus išvežami ir vy
rai, kol iš visų gyventojų toje zo
noje liks tik ketvirtadalis.

ČIKAGA. — Demokratų par
tijos Illinois valstijoje vadams 
nutarus vėl statyti kandidatu į 
prokurorus Edward Hanrahan, 
kilo nemažas triukšmas. Prieš 
jį pasisakė sen. Stevensonas ir 
kongreso nariai Mikva ir Yates. 
Hanrahan sukėlė daug kritikos 
su savo byla prieš Juoduosius 
Panteras.

BONA. — Pirmą “Europos 
Valstybininko” premiją, kurią 
įsteigė turtingas Hamburgo biz
nierius, vokiečių komisija pa
skyrė britų premjerui Heath už 
jo pastangas įvesti Britaniją į 
Europos rinką. Premijązsudara 
85,000 dol.

Washingtone paskelbta, kad 
Pakistanas prašęs Amerikos ka
rinės paramos, tačiau Amerika 
atsisakiusi padėti.

Valstybės departamentas 
vakar pradėjo švelniau kalbėti 
apie Indijos “agresiją”. Sienos 
peržengimas į Pakistaną buvęs 
nepateisinamas, tačiau žodžio 
“agresija” nereikėtų naudoti.

+ Sudanas paskelbė, kad jo 
keleivinis lėktuvas su 56 kelei
viais dingo pirmadienį ir iki šiol 
nebuvo rastas.

Čilėje po savaitgalio nėra- 
mumų suimta jau 1,600 žmonių.

Amerika nenorinti 
“praryti” Kanados 
OTTAWA. — Kanados prem

jeras Trudeau labai patenkintas 
savo pasikalbėjimu su preziden
tu Nixonu, kuris garantavęs 
jam, kad Amerika nenori pavers
ti Kanados savo kolonija ar sa
vo politikos vykdytoja. Kanada 
pati turinti susirasti savo tikrą 
veidą ir politiką.

Kanados opozicija nurodo, kad 
nežiūrint Amerikos prezidento 
žodžių, Amerikos biznio inves
tavimas Kanadoje padidėjo iš 13 
bil. dol. 1963 metais iki 22.8 bil. 
pernykščiais metais. Kanadoje 
yra Visas ketvirtadalis JAV už
sienio investacijų.

Sen. Muskie paskelbs 
kandidatūrai,

WASHINGTONAS. — Sena
torius Edmund Muskie iš Maine 
nusisamdę CBS televizijoje 10 
minučių sausio 4 d. tarp 7:20 ir 
7:30 vai. vakare. Jo štabo na
riai papasakojo, kad tą dieną 
sen. Muskie oficialiai paskelbs, 
kad jis yra kandidatas į prezi
dento vietą.

Giliosios erdvės tyrimu stotis Pasadenoįe. [vairūs aparatai gaudo iš erdvėlaivio Mariner 9 siun
čiamus radijo bangy signalus. Erdvėlaivio aparatai,siunčia žinias apie temperatūrą, spaudimą ir 

atsiunčia Marso nuotrauką.

RYTU PAKISTANE PADĖTI GINKLUS
KALKUTA. — Indijos kariuomenei užėmus Jessorę, Indijos 

armijos štabo viršininkas gen. Manekshaw paskelbė ^er radiją at
sišaukimą Į Pakistano karininkus ir “jawanus” -— kdrius. Indijos 

1 radijas transliuoja, šį atsišaukimą kas pusę valandos Jmdų ir puštų 
kalbomis, kurias naudoja Vakarų Pakistano kariai. “Padėkite 

i ginklus, kol ne per vėlu. Laikas jums baigiasi. Indijos daliniai jus 
apsupo. Jūsų likimas aiškus. Jūsų pasitraukimas neįmanomas, 
nes Indijos aviacija ir jūrų laivynas atkirto pasitratlkimo kelius. 
Jums niekas neatsiųs pagalbos, nes Rj^ų Pakistano aviacija su-
naikinta”.

Toliau indų generolas įspėj? 
pakistaniečius, kad jiems gresia 
didesnis pavojus-iš bengalų, ku
rie nekenčia pakistaniečių, kurių 
valdžia bengalus spaudė ir žudė. 
“Mukti Bahini ir bengalų liau
dis, kovojanti už nepriklausomy
bę, yra pasiruošę jums atkeršy- 

rtU' fodėl 'j'ūms' apsimoka padėti 
ginklus ir pasiduoti Indijos ka
riuomenei, kuri žygiuoja pir
myn”, sakoma atsišaukime. “Pa
siduoti nėra gėda. Kam pražus 
dyti gyvybes ? Mes j us traktuo
sime, kaip kareivius”.

JAV; “Indija agresorė”

Aukštas Baltųjų Rūmų val
dininkas pareiškė spaudai, jog 
Amerika laiko Indiją agresore 
todėl, kad Indija nieko neatsa
kė į septynis Amerikos pasiūly
mus išspręsti klausimą taikiai. 
Amerika buvo išsiderėjusi iš Pa
kistano politinių nuolaidų, ta
čiau Indija nelaukė politinio 
sprendimo ir, ignoruodama pre
zidento Nixono laiškus, pradė
jo karo veiksmus.

Indija skelbia, kad jos jėgos 
yra apie 30 mylių nuo Rytų Pa
kistano sostinės Daccos, tačiau 
pripažįsta, kad Pakistano dali
niai įsibrovė į svarbią Kašmiro 
provinciją ir vis žygiuoja į prie
kį. Indija turėjusi pasitraukti 
Chamb rajone į kitas pozicijas.

Pakistano prezidentas pasky
rė premjeru Rytų Pakistano Mū
rui Amin, 77 m. Jis bengalų bu
vo išrinktas į Pakistano centri
nį parlamentą. Jo pavaduotoju 
yra Zulfikar Bhutto, kartu einąs 
užsienio reikalų ministerio parei
gas.

J. T. rekomendacija

Jungtinių Tautų asamblėja 
priėmė rezoliuciją raginančią In
diją ir Pakistaną tuoj skelbti pa
liaubas ir atitraukti kariuomenę. 
Indija tvirtina, kad Generalinės 
Asamblėjos rezoliucija yra tik 
rekomendacija, ne įsakymas. Ka
ro klausimu JT toliau vyksta de
batai. Visi atstovai gali kalbė
ti iki 10 min.

Indija praneša sunaikinusi 
166 Pakistano tankus, iš jų 22 
rytų fronte. Indija netekusi 22 
tankų. Tolimesnis Indijos žy
gis Rytų Pakistane priklausys 
nuo armijos inžinerijos dalinių 

’sugebėj'imų ir nuo tiekimo. Ka

riuomenei teks peržengti daug 
upių, kurių tiltai ^pakistaniečių 
susprogdinti. ’ ?

Bijoma skerdynių
Neabejojama, kad Indija lai

mės Rytų Pakistano kovas. Ta
da čia gali prasidėt? naujos sker
dynes. Tarp bengaM gyvena apie’ 
pusantro milijono baharų, ku
rie yra etniškai skirtingi, vi
sada rėmę centrinės Pakistano 
valdžios politiką. Kada britai 
padalino savo imperiją į dvi da
lis religiniais pagrindais, musul
moniškame Pakistane buvo likę 
6 milijonai hindų tikėjimo žmo
nių, o Indijos pusėje liko 7 mil. 
musulmonų. Pirmais 1947 me
tais skerdynėse žuvo apie mi
lijonas žmonių. Kiti išbėgo pas 
savuosius. Religinis ir etninis 
fanatizmas kontinente yra dar 
labai gyvas. Skerdynės yra, tar
tum, Azijos tipo gimdymų kon
trolė. '

Brazilų prezidentas 
Baltuose Rūmuose
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas antradienį pri
ėmė Brazilijos prezidentą Emi
lio Medici ir aptarė su juo visą 
eilę klausimų, šiandien gen. Me- 
dicini išskrenda namo.

Baltieji Rūmai paskelbė, kad 
prezidentas painformavo Medi
ci apie savo numatomas keliones 
į Pekiną ir į Maskvą. Buvo pa
liesti Amerikos žūklės prie Bra
zilijos krantų klausimai, kavos 
eksporto susitarimas ir įvairūs 
hemisferos bei pasaulinės poli
tikos klausimai.

Brazilijos prezidentas Medici 
yra pastatytas kariuomenės, 
tačiau jis brazilų tarpe yra po
puliaresnis už kitus karinius 
diktatorius. Jo ekonominės re
formos, viešieji darbai davė im
pulsą ekonominiam augimui ir 
užsienio kapitalo investavimui. 
Brazilija yra stipriausia ir di
džiausia P. Amerikos valstybė.

PHNOMPENHAS. — Kambo
džos kariuomenė vėl pralaimėjo 
mūšį šiaurės vakaruose nuo sos
tinės. Korfnmistų jėgos pama
žu artėj'a Phnompenho link.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

Indija paskelbė, kad Rytu 
Pakistano miestas Comilla, svar
bus karinis centras ir geležin
kelio mazgas, buvo užimtas jos 
kariuomenės. Pakistaniečiai ne
tvarkingai pasitraukę Daccos 
link. Daccoje bengalai sprogdi
na fabrikus ir kariuomenei svar
bius pastatus.

Sen. Kennedy ir sen. Ri- 
bicoff pasiūlė rezoliuciją senate, 
kuris ragintą prezidentą spaus
ti Britaniją išvežti iš šiaurinės 
Airijos kareivius. Belfaste buvo 
nušautas savisaugos daliniu ka
reivis. .

+ Saigono vyriausybė pla
nuoja švenčiu proga paleisti apie 
3,000 komunistu karo belaisviu. 
Kalėd u proga paskelbtas karo 
paliaubos, kurios bus pakarto
tos vasario mėn. budistų Nauju 
metu proga.

+ Frank Savickas demokra
tu sąrašu kandidatuos į Illinois 
valstijos senatą. Atstovas Ma
digan kandidatuoja Į atstovu rū
mus.

Komunistai bijo 
svečių iš Vakarų

BONA. — Vakaru Vokietija 
pripažįsta, kad derybos su ko
munistinės Rytų Vokietijos at
stovais dėl Vakari] Berlyno gy
ventojų laisvo važinėjimo į Ry
tų Vokietiją, įstrigo. Komunis
tai yra susirūpinę, kad tūkstan
čiai vakariečių, atvykę į Rytų 
Berlyną, gali pastatyti į sunku
mus miesto aptarnavimą, judė
jimą, o ypač gali pukenkti Rytų 
Berlyno gyventojų moralei Jie 
nenori parodyti savo gyvento
jams turtingų, gražiai pasipuo
šusių, pilnomis kišenėmis pini
gų, automobiliais važinėjančių 
vakarų gyventojų.

Perono žmonos 
vizitas Argentinoje
BUENOS AIRES. — Argen

tinoje lankosi iŠ Ispanijos at
vykusi egzilėje gyvenančio bu
vusio Argentinos diktatoriaus 
Juan Perono žmona Martinez. Sa
koma, kad ji bando suderinti 
suskilusios peronistų partijos 
vadų nuomones.

Ponia Martinez de Peron yra 
39 metų, buvusi kabareto šokė
ja, susitikusi savo vyrą Pana
moje jau po jo nuvertimo Ar
gentinoje. Ji yra jau trečia Pe
rono žmona. Jos 76 metų vy
ras vis dar tildai sugrįžti į Ar
gentinos politiką, ypač, kada ka
rinė valdžia paskelbė sugrąžin
sianti į Argentiną demokratinius 
rinkimus 1973 m.

STIPRINTI SAVO GYNYBOS JĖGAS
BRIUSELIS. — šiandien Belgijoje prasideda 10-ties Nato 

valstybių ministerių konferencija, kuri tęsis tris dienas. Konfe
rencijos išvakarėse Europos Nato narės Britanija, V. Vokietija. 
Italija ir kt. paskelbė, kad jos numato padidinti savo karines iš
laidas ateinančių metų biudžete dar 1 bilijonų doleriu, kad Ameri
ka nepriekaištautų, kad Europos valstybės nesirūpina savo gy
nyba. Britanijos gynybos ministeris lordas Carrington, paskelb
damas šį nutarimą, pridėjo, kad, priešingai Amerikos kongrese ir 
spaudoje pasirodančioms mintims, jog Amerika viena laiko visą 
Nato frontą, Europos valstybių jėgos sudaro Nato jėgose 90G 
pėstininkų, 75% karo aviacijos ir 80% karo laivyno, esančio Nato 
karinėje organizacijoje.

Libija keršija
britams už salas

BEIRUTAS. — Libijos karinė 
valdžia paskelbė, kad ji nacio
nalizuoja visus British Petro
leum bendrovės turtus Libijoje, 
o be to, atsiima savo indėlius, 
laikomus Britanijos bankuose. 
Taip daroma todėl, sako Libijos 
valdžia, kad Britanija leido Tra
nui užimti tris nedideles arabų 
salas Persijos Įlankoje.

Britų žibalo interesai Libijo
je siekia apie 100 milijonų do
lerių. Kiek Libija laikė britų 
bankuose pinigų, neskelbiama, 
tačiau Libijos atsargos Britani
jos ir Šveicarijos bankuose ga
lėjo siekti 2 bilijonus dol.

Arabų valstybės kaltina Bri
taniją, kad ji netesėjo savo pa- 
-žado ginti-tris salas: Abu Muša, 
Didįjį Tunbą ir Mažąjį Tunbą. 
Britų sutarčiai su tų salų val
dovais, Persijos įlankos šeikais, 
baigiantis, Irano marinai išsikė
lė visose trijose salose. Abu 
•Muša saloje 12 policininkų gy
nėsi. Jie nušovė tris Irano ka
rius, jų tarpe vieną jūrų laivyno 
karininką, žuvo keturi salos gy
nėjai ir 6 buvo sužeisti.

Abu Muša turi 8,000 gyvento
jų, Didysis Tunbas — 2*00 gy
ventojų ir daug nuodingų gy
vačių, o Mažajame Tunbe gy
ventojų visai nėra. Tos salos 
dominuoja įvažiavimą į Persi
jos įlanką. Visi žibalo laivai pra
plaukia pro tas salas. Irakas, 
nutraukęs su Iranu ir su Brita
nija diplomatinius ryšius, pa
skelbė statysiąs naują žibalo 
vamzdžių liniją iš Persijos įlan
kos į Viduržemio jūros Sirijos 
uostą, kad tik nereikėtų plauk
ti pro Irano užimtas saL. .

Nustatė Concorde 
lėktuvo kainas

PARYŽIUS. — Britanijos ir 
Prancūzijos civilinės aviacijos 
ministerial susitiko Paryžiuj ir 
nustatė naujo keleivinio lėktu
vo Concorde kainas. Greit pra
sidės derybos su 16-ka keleivi
nių oro linijų bendrovių, kurios 
pareiškė norą įsigyti šių lėktu
vų. Dar nežinia, ar Amerikoje 
tiems lėktuvams bus leidžiama 
nutūpti, nes jie kelia didelį 
triukšmą ir supersoninius spro
ginėjimus ore. Prancūzijos mi- 
nisteris Chamant pagrasino, kad 
Amerikai uždraudus Concorde 
lėktuvams nusileisti Amerikos 
aerodromuose, Prancūzija ir Bri
tanija griebtųsi panašiu draudi
mų Amerikos lėktuvų atžvilgiu.

Prancūzijos prezidentas Pom
pidou, pademonstruodamas savo 
pasitikėjimą nauju lėktuvu, 
kartą juo jau skrido, šį sekma-

Europos Nato valstybės nu
mato ateinančiais metais parū
pinti šių naujų ginklų: armija 
gaus 1,100 tankų, 300 judančių 
artilerijos pabūklų, 700 prieš
tankinių pabūklų, 600 šarvuo
čių ir šarvuotų sunkvežimių. Jū
ros laivynas gaus: du raketinius 
naikintuvus, penkis naikintuvus 
ir fregatas, tris-atominius povan
deninius laivus, 10 kitų pov. lai
vų, 27 jūrų patruliavimo lėktu
vus, 25 kovai prieš povandeni
nius laivus helikopterius, 8 tan
kų iškėlimo laivus ir -1 rakete n 
ginkluotus patruliavimo laivus. 
Aviacija gaus -400 naujų, mo
dernių lėktuvų, 50 sunkių trans
porto lėktuvų, 200 kariuomenei 
perkelti helikopterių ir 450 prieš
lėktuviniu pabūklu.

Nato ministerial svarstys ir 
kariuomenės sumažinimo klausi
mus. Juos palietė ir sovietų 
kompartijos vadas. Brežnevas sa
vo kalboje Lenkijos, kom.unis.tu 
kongrese. Jis ragino "imtis prak-' 
tiškų žygių mažinti kariuomenę 
ir šaukti Europos saugumo kon
ferenciją. Kariuomenės suma
žinimas abiejuose blokuose pri
sidėtų prie politinio klimato su
švelninimo. Brežnevas kartu įs
pėjo, kad ‘‘Europoje dar stiprios 
reakcionierių, militarist!] ir ker
šytojų jėgos”.

Kašmiras - senas 
Pakistano tikslas 
RAWALPINDI. — Kašmiras 

ir .lamu yra svarbiausias Pakis
tano puolimo šiame kare tikslas. 
Kašmiras turi 86,024 kv. mylių 
plotą ir turi sienas su Kinijos 
Sinkiango provincija, su Afga
nistanu. su Tibetu ir su Pakis
tanu. Kašmire yra daug kalnų, 
miškų ir pats Kašmiro slėnis, 
kuriuo teka Indus upė. yra la
bai derlingas.

Pakistanas jau trečią kartą 
siekia atimti iš Indijos Kašmi- 
rą, nes čia gyvena daug musul
monų. Iš 3.9 mil. gyventojų, 
85% yra musulmonai, kiti — 
hindų tikėjimo. Britai pradėjo 
Kašmirą valdyti 1849 m. Pada
linus Indijos imperiją i dvi da
lis: Indiją ir Pakistaną, abi vals
tybės ėmė kariauti dėl Kašmi
ro. Karas tęsėsi iki 1949 m. Bu
vo paskelbtos paliaubos ir Jung
tinės Tautos žadėjo pravesti ple
biscitą, bet nepravedė. Turtin
giausią Kašmiro dalį okpavo In
dija, apie du trečdalius visos pro
vincijos. Kitas karas vėl kilo 
1965 m. Jis baigėsi Taškento 
deklaracija ir paliaubomis. Bu
vo žadėta Kašmiro klausimą 
spręsti ateityje, tačiau jokiu de
rybų dėl jo nebuvo.

dienį jis skris Concorde lėktuvo 
prototitipu i Azorų salas, kur 
jis susitiks su prezidentu Nixo- 
nu.



Lietuvis skiriamas aukštoms pareigoms
CLEVELAND, O. — Pasku

tinieji Cleveland© mero rinkimai 
pasibaigė savotiška staigmena 
ir netikėtinu laimėjimu. Viena
me didesnių šio krašto miestų, 
kur absoliučią gyventojų dau
gumą sudaro demokratų parti
jos žmonės, o virš 40'į miesto 
gyventojų yra juodos spalvos, 
mero rinkimus ir dar gan dide
le persvara laimėjo respubliko
nas Ralph Perk, nugalėdamas 
demokratų kandidatą Carney ir 
negrų daugumos labai aktyviai 
remiamą Pinkney, šie rinkimai 
liko atmintini dar ir dėl .to, kad 
tiek demokratų kandidatas, tiek 
juodųjų Pinkney be vietos di
džiosios spaudos paramos ir pro
pagandos savo rinkiminę kom
paniją galėjo paremti kiekvie
nas apie 200,000 dolerių kapita
lu, o tuo tarpu R. Perk visai 
kompanijai išleido vos 600 dol. 
Tuo atžvilgiu šie rinkimai ir jų 
laimėtojas patraukė ir viso kra
što politiku dėmėsi, nes palaužė 
jau veik visuotinai priimtą tai
syklę, kad šiuo metu nėra Įma
noma laimėti bet kokių rinkimų, 
jeigu kandidatas negali dispo
nuoti milijoninėmis pinigų su
momis.

Ralph Perką išrinko viduti
nis Clevelando miesto gyvento
jas, kuriam jau pradeda galuti
nai nusibosti tuščia, brangi, pra-

bangįnga ir triukšminga politi
nė propaganda, kuriam iki gyvo 
kaulo Įkyrėjo partinės kombina
cijos, politikų kalkuliacijos bei: 
vis didėjanti rasinė neapykan
ta, ir kuris ieško ramios gyve
namosios aplinkos kasdienybės, 
asmeninio saugumo ir sąžiningu
mo tvarkant jo kantriai moka
mus mokesčius.

Žinoma, taip pat netenka abe
joti, kad R. Perko laimėjimą la
bai daug nulėmė ir šio miesto 
tautinės (etninės) grupės, ku
rios jau nuo seno yra gausiai 
Clevelande Įsitvirtinusios ir 
daugelis jų yra palyginamai ge
rai ir vieningai organizuotos. R. 
Perk, pats būdamas Čekų kil
mės, visą laiką palaikė labai 
glaudžius ir artimus ryšius su vi
somis tautinėmis grupėmis jų 
organizacijomis ir atskirais vei
kėjais. Ypač jis artimai susi
draugavo su lietuviais, aktyviai 
dalyvaudamas ne tik visuose 
viešuose lietuvių parengimuose, 
bet nevengdamas atsilankyti ir 
Į privačius pobūvius bei atskirų 
lietuvių šeimynines šventes. Tad 
naujojo Clevelando mero Ralph 
Perk asmenyje lietuviai įsigijo 
labai nuoširdų savo draugą aukš
tose politinėse pareigose.

Šiomis dienomis Clevelando di
džioji spauda paskelbė, kad at
sakingoms ir aukštoms miesto

Negru menininkai CORE organizacijoje sukūrė savotiškų kalėdinių kortelių 
raliai, modernistinei žvaigždei fone rodant jiems kelią. Dešinėje —

Kairėje į Betliejų žygiuoja Try 
juoda Kongo Marija su Kūdikiu.

vienos šeimos nuotaikoje, o ben
druomenei liko virs $70 pelno.

Trumpos žinutės
Jau kelintas mėnuo, kaip Win

nipeg© General Hospital guli, 
winnipegietis Juozas Mikalaus
kas, kurį ištiko staigus paraly
žius. Nebevaldo pusės kūno.

J. Mikalauskas Winnipege tu
ri duonos kepyklą, kuri savo kli
entus aprūpindavo skania lietu
viška duona. Winnipego lietuviai 
šį nelaimingą įvykį labai apgai
lestauja.

— Apie porą savaičių ligoni
nėje išgulėjo V. šmaižienė, kuri 
po beviltiškos operacijos sugrą-

žinta | aamtM. Daktarai nusta
tė, kad viduriuose įsigalėjusi 
piktybinė liga. V, šmaiacnė gy
vai reiškėsi lietuviškoje veiklo
je ir nemažai rašinėjo į laikraš
čius.

— š. m. lapkričio 20 d. (šešt-L 
lietuvių parapijos salėje Mečys 
šarauskaš atšventė savo 60-ties 
metų sukaktuves. Ta proga bu
vo suruošta vakarienį, į kurią at
silankė jo geri draugai bei par 
žįstami. Sukakties proga įteik
ta nemažai dovanų.

BL Strikaitis

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE — TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

Vedėjas J. L1EPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

nuosavybių (utilities) direkto
riaus pareigoms savo kabinete 
naujas meras yra parinkęs jauną 
lietuvi inžinierių Raimundą Ku- 
duki. . •

Inž. Kudukis yra jaunosios lie
tuvių kartos atstovas, aukštuo
sius mokslus baigęs jau čia Ame
rikoje. Dirbdamas keliose di
džiulėse Įmonėse, inž. R. Kudu
kis atsižymėjo kaip vandens ir 
oro valymo specialistas bei ga
bus administratorius ir geras 
darbo organizatorius.

R. Kudukis yra aktyvus lietu
vių visuomenės veikėjas, sukū
ręs lietuvišką šeimą. Nuo pat 
studentavimo laikų yra aktyviai 
Įsijungęs Į eilę bendrinių lietu
viškų organizacijų veiklą ir ke
lioms jų vadovavo. Prieš kelis 
metus jis buvo Amerikos Lie
tuvių Tarybos Clevelando sky
riaus pirmininkas.

Šalia lietuviškos veiklos R. 
Kudukis taip pat sugebėjo ak-

tyviai Įsijungti ir Į šio krašto 
politinį gyvenimą, dalyvaudamas 
respublikonų partijoje, šiuo me
tu jis yra ir senatoriaus Saxbe 
patarėjas — konsultantas Cleve- 
lande.

Inž. Raimundo Kudukio pasky
rimas Į Clevelando miesto me
ro kabinetą direktoriumi vieno 
iš svarbiausių departamentų, 
yra, berods, aukščiausias pasky
rimas, koki bet kada Clevelan- 
de lietuvis yra turėjęs.

Tad visi Clevelando lietuviai 
džiaugiasi ir didžiuojasi šiuo sa
vo jauno ir aktingo tautiečio lai
mėjimu ir, linkėdami jam sėk
mės naujose ir svarbiose parei
gose, tiki,- kad tinkamas šių pa
reigų atlikimas ir jauna inici
atyva ne tik pagerins Clevelan
do miesto gyventojų gyvenimo 
sąlygas, bet ir atvers artimoje 
ateityje R. Kudukiui dar plates
nius horizontus šio krašto poli
tiniame gyvenime. J. Dgl.WINNIPEG, MAN.DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRU0W

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino,-skaitė jo'straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie* gali'paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suoliu gyveniniu ir ju kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol

GAUNAMA -NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Lietuvos kariuomenes sukaktis

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
dartnautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta gerinusiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais’ viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos Tr valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesi keičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., Š4.00,

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

Praeito lapkričio 27 d. (šešta
dienį), lietuvių parapijos salė
je įvyko Lietuvos kariuomenės 
53-jų metų sukakties prisimi
nimas. Kaip jau žinome, lapkri
čio 23-ji diena yra Lietuvos ka
riuomenės gimtadienis, nes 1918 
m. lapkričio 23 d. buvo išleis
tas pirmas įsakymas Lietuvos 
kariuomenei. Lapkričio 23 Lie
tuvos atsikūrimo dieną minėjom 
Lietuvoje, tad tą pačią dieną mi
nime ir atsidūrę svetur.

KLB-nės Valdyba Winnipege 
šiais metais minėjimo progra
mą pravedė trumpai, bet skonin
gai. Nebuvo daug kalbų, o ku
rios ir buvo, tai labai trumpos 
ir su tam tikru saiku.

Į minėjimą žmonių susirinko 
neperdaugiausia, o gal nebuvo nė 
pilnai šimto. Tad gal ne be rei
kalo šventėje dalyvavęs Kana
dos kariuomenės majoras R. V. 
Paukštaitis užklausė: “Argi 
Winnipege tik tiek lietuvių te
turite'?”. Taigi, gal trūko dides
nės reklamos, gal Į laikraščius 
truputį pavėluotai pranešimai 
pasiųsti, gal reikėjo atskirus pa
kvietimus rašyti, o gal bažny
čioje vien tik pranešimo nepa
kanka? Pagaliau, kas čia gali 
ir žinoti visus trūkumus. Bet

kas norėjo ir turėjo gerus no
rus, tas atėjo.

Prie Įėjimo rinko aukas V. 
Stankevičius ir K. Strikaitis. Va
kare 8 val./prasidėjo -programa. 
Minėjimą atidarė v-bos p-kas V. 
Januška. Po savo trumpos įžan
ginės kalbos susirinkusius pa
kvietė minutei atsistoti, pagerb
ti už Lietuvos laisvę žuvusius 
karius ir partizanus. Po to, vyrų 
choras padainavo “Žygis į Vil
nių” ir “Eina garsas”, o jauni
mas pašoko du tautinius šokius. 
Buvęs Lietuvos kariuomenės sa- 
vanoris-kūrėjas Povilas Liauke- 
vičius pakviečiamas pagrindinei 
kalbai.

Liaukevičius savo kalboje nu
švietė anų laiku sunkias kovas 
atkuriant nepriklausomą Lietu
vą. Ypatingai taikliai Į savo kal
bą, Įjungė okupantų teisme pa
sakytus Simo Kudirkos žodžius: 
“Aš nelaikau savęs kaltu, ka
dangi aš neišdaviau savo, tėvy
nės Lietuvos. O Rusijos, šian
dien vadinamos Sovietų Sąjun
gos, aš nelaikau savo tėvynė. 
Prašau nepersekioti mano moti 
nos, žmonos ir vaikų”... Ir... “Aš 
prašau suteikti mano tėvynei 
Lietuvai nepriklausomybę”...

šie žodžiai ypatingai sujau-

dino publiką. Tenka pasakyti, 
kad šį kartą P. Liaukevičiaus 
kalba buvo trumpa, turininga ir 
išsami.

Po to vyrų choras dar padai
navo: ‘Teka saulė” ir “Pajū
riais”, o jaunimas pašoko dar du 
tautinius'šokius. Pabaigai v-bos 
p-kas V. Januška pakvietė tar
ti žodį “Lietuvių Klubo Manito- 
boje” p-ką Viktorą Novogrods- 
kį, kuris savo trumpoje kalboje 
kvietė daugiau meilės lietuvis 
lietuviui ir pasidžiaugė tautinių 
šokių šokėjais — jaunimu, kuris 
esąs mūsų visų lietuvių viltis ir 
pasididžiavimas. Taip pat tam 
pačiam klubui atstovavo ir jo 
vicepirm. VI. Steponavičius.

V-bos p-kui V. Januškai tarus, 
baigiamąjį žodį, prasidėjo plokš
telių muzika, šokiai, vaišės ir 
nuoširdūs pašnekesiai. Dainoms 
ir tautiniams šokiams vadovavo 
D. Januškaitė. Dėl visa ko reik
tų čia pridėti mažą pastabikę: 
ruošiantis dainuoti, reikia dary
ti ne dvi repeticijas, bet dau
giau, tada nereikės rūgoti dėl 
to, kad kadaise vienas iš Čikagos 
minėjime dalyvis pasakė: “Tas 
jūsų choras klausytojus nuve
dė į pat kaimo vidurį”.

Šiaip minėjimas, praėjo lyg

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusi
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 pusi.----------- i
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi _____ ____________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, 1 dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; U dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — _______________________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
'Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p^_
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusk ;_______________ __
P. Liūdziuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., ____ ____________________________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais —
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik __________________________ $10.00

$3,00,

kokią

$4.00

$7^0

$2.00 
$2.00 
$530
$3.00

$1.00 b

D. Kura'rtis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės j Lietu
vą įspūdžiai; fhustniota ‘foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stihumt

* V. Maciūnas, VINCAS KRėVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psL, $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau jw>- 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 6060$
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant
y. ___ . deki ar binigine perlaida

—a—m—■w.. m

Anglijoj kasmet įvyksta senų automobilių lenktynės rs Londono į 
Brightoną, 53 mylias. Paveiksle matomas 1903 metų prancūzų De 

Dion Bouton automobilis.

A JU V

1739 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. — Teief. HA 1-6100

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959; metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.60. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Dra~gija-

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti: . , ■

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 6060S.

You can’t 
live on love 

forever.
the love m the world and you’re doing

That’s for when you’re old, right?
It’s for when you’re dd if you can 

afford it. ' €
The kind of retirement you’re after 

isn’t the typical rocking-away-on- 
the-front-porch variety. You proba
bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that forty acres and Eying off the

E Bonds, when held to matu-

first year). That extra payable

•with a comparable imjwvement for

Nott is the time to start saving.

pare bow.

ity. Join the Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amount 
you specify will be set aside from each 
paycheck and used to buy US. Sav
ings Bonds. It’s an easy way to save.

Bonds re ssA If Jnat, or AserFwed,

redemptkn. Abd riwrxya

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

U A pay far
Lt 7 G ** Fr**w***d m a mMc —raitai m t* — > wHaia TK. 

n<irf iata< tin Ir**w«7 Tha
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XIV
(Tęsinys)

Briedžiy Gėrykla — Mahanoy City
Mahanojaus vardo kilmė ir prasmė

William T 
kuriam prasiskolinęs Didžiosios 
Britanijos karalius -Karolis II 
1681 metais šiaurės Amerikoje 
prie Dehvare opės atidavė di
džiulius plotus žemės, tuose plo
tuose įsteigė Pennsylvanijos ko
loniją ir pirkdamas iš indėnų 
žemės daugumą vietovardžių 
paliko nepakeistų.

“Mahanoy” yra iškraipytas 
Delaware indėnų vardas, kuriuo 
jie vadino Mahanoy kalną ir 
Mahanoy upelį. Originalus var
das buvo “Maghonioy”; (“brie
džių gėrykla”); taip jis užrašy
tas pirkimo akte (deed), sura
šytame 1749 m.xrugsėjo 22 d., 
kuriuo šešių (indėnų) Tautų ir 
Delaware, Shawnee ir Shamo
kin indėnų genčių atstovai di
delį žemės traktą pardavė Pen- 
nui už 500 svarų “tikrų” Penn
sylvanijos pinigų.

Pirmieji kolonistai šį mieste
lį buvo pavadinę “Brunswick”, 
tačiau 1863 metais Mahanoy Ci
ty vardas buvo oficialiai patvir- 
.tiątas. .

Penn, britų lordas, Kiek lietuviai vyskupui 
sukrovė turto

Bene kiekviena pirmųjų lietu
vių ateivių kolonija prasidėjo sa
vo parapijos steigimu ir savos 
lietuviškos bažnyčios statymu, 
tikint joje rasti užžuoveją sa
vo lietuviškam identiškumui iš
laikyti.

Pirmieji lietuviai Į Mahanoy 
City atvyko 1874 metais ir kai 
tik jų skaičius kiek padidėjo su
siorganizavo savo šv.. Juozapo 
vardo draugiją, kurios Įstatuo
se įrašė, kad jos tikslas yra įs
teigti lietuvišką parapiją, o jei 
ta parapija pakriktų, tai jos pi
nigai turi būti atiduoti lietuviš
kai bažnyčiai,, kur tokia bebū
tų, o jei tokios bažnyčios visai 
nebūtų, tai atiduoti lietuviškai 
draugijai. Tačiau atiduoti ne
reikėjo niekam, nes, pagaliau 
gavę iš Philadelphijos arkivys
kupo Ryan lietuvį kunigą Ab
romaitį ir susiorganizavę lietu
višką parapiją ir už §3,600 nu
pirkę sklypą 1888 m. rugsėjo 30 
d. pradėjo statytis to paties (šv.

Mahanoy City Lietuviu kataliky šv. Juozapo parapijos 
bažnyčia.

Susirinkimai
1971 m. lapkričio mėn. .‘10 <1 

į Lietuvių Filatelistų Draugi
jos “Lietuva" metinį susirin
kimą Jaunimo Centre sugūžė
jo gausus būrys draugijos na
rių ir svečių.

Pranešimą apie draugijos 
veiklą padarė pirmininkas J. 
Žygas. Pasitraukus ilgamečiai 
draugijos biuletenio redakto
riui E.Petrauskui iš redakto
riaus pareigų. biuletenio re

dagavimą bei leidinių laikinai 
tvarkys draugijos valdyba, o 
E. Petrauskui už jo ilgameti 
darbą ir triūsų redaguojant 
biuletenį ir aktyviai dalyvau
jant draugijos veikloje valdy
ba ir susirinkimas nuoširdžiai 
dėkojo.

Filatelistų Draugija “Lietu
va” buvo įsteigta 1946 m. spa
lio mėn. 20 d., vienas iš jos 
steigėjų ir organizatorių buvo 
Ignas Sakalas, kuris ir šian
dien dar aktyviai reiškiasi lie
tuvių filatelistų veikloje. Tad 
draugija šiemet švenčia 25 me
tų savo veiklos Jubiliejų. Bal- 
zeko Lietuviu Kultūros Muzie
jus 1972 m. vasario mėnesį

bus darbingi
draugijai sekinės, pabrėžė, 
kad gyvendamas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse 20 metų 
negalėjo atlikti savo pareigų — 
lankyti d-jos susirinkimus, nes 
gyvęnęs Rochesteryje.
ko Chicagon į Teatro Festiva
lį ir po jo turėjęs grįžti, 
skaitė “Drauge

lapkričio mėn. 30 <1. bus lietuvių 
filatelistų draugijos susirinki
mas, tad ir pasilikęs Chicagoje 
porai dienų, kad atlikti šią 
pareigą.

Pasektume ir mes Chicagoje 
gyveną lietuviai filatelistai,

Atvy-lniūsų nario Vlado Keibos pa- 
vyzdžiu, tad mūsų susirinki- 

Pa- mai bus gausūs ir darbingi, 
žinių, kadį Vincas i'rbonas

APLANKYS KASDIENĄ...
Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos” 

tffa dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...
< nUK Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujieną’ 

oMMhfa prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė- 
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.
j PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu §22.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė
dinę dovaną metams (pusei metų §12.00).

VARDAS, PAVARDĖ

NR. IR GATVĖ ..........

MIESTAS-:.. VAL'ST,

ZIP CODE______ ....____

Siuntėjo Pavapdė, Vardas

Adresas: .....;--------  .........

-.v—....  —...........   —..........

Dr. KAZYS GRINIUS

? II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina §5.00,
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, HI.

r—
GEROS DOVANOS

ilot knyjoi p«rtfu«damos dabar "Naujfenosa" au 
didelimis nuolaidomis:

Dr. A. J. Gussan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---

Minkštais viršeliais tik
Dr. A. J. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 

Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

5100

$1.50

Gtllmi taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus JekJ arba 
monty orderi.

11 v v a u ai v v,

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

Juozapo) vardo bažnyčią.
Apie tą Mahanojaus lietuvių 

šv. Juozapo bažnyčią viename 
Mahanojaus laikraščio “The Re
cord-American” 1963 m. rugpiū- 
čio 30 d. šio miesto šimto metų 
jubiliejaus leidinyje straipsny
je “St. Joseph’s Lithuanian”, be 
kt. parašyta:

Pirmieji lietuviai gyventojai 
atvyko į šią bendruomenę tarp 
1873 ir 1876 metų dirbti kasy- kas yra tų nuosavybių savinin- draugija parengė ir skiria Lais 
klose. 1884 metais kun. Fr. Le- kas bei kam priklauso į jas tei- vai Lietuvai, 
narkevičius aptarnavo šią grupę, 
kuri pamaldas laikė Gormano sa_

• Įėję prie Linden ir Market

Kun. Petras Abromaitis 
vo paskirtas suorganizuoti 
grupei parapiją. Paskyrimą jis 
gavo. 1888 metais ir savo darbą 
tuojau pradėjo.

Kertinį akmenį bažnyčiai pa
dėjo arkivyskupas P. J. Ryan 
1888 m. rugsėjo 30 d. Pastatas 
nebuvo baigtas iki 1893 metų 
birželio mėn., kuomet buvo pa
šventintas su atitinkamomis ce
remonijomis. Klebonija buvo 
pradėta statyti 1893' m. baigta 
sekančiais metais. ‘

Kun. S. Pautienius pradėjo 
klebonauti 1894 m. birželio mėn. 
1 d. ir jam klebonaujant buvo 
pastatyta parapijos mokykla. Tė
vas Abromaitis grįžo į šią pa
rapiją 1910 m., kurį vėl pakei
tė Pautienius 1911 metais. Jo 
pasekėjai buvo kunigai V. Da- 
ris, Henry Valaitis, P. Augus
taitis ir dabartinis klebonas P. 
C. čėsna, pradėjęs klebonauti 
1920 m. gegužės 1 d.

Tos bažnyčios pastatymas ne
turtingiems angliakasiams kaš
tavo §40,000. Kitais metais kun. 
Abromaitis iškeltas,, jo vieton 
atkeltas kun. Pautienius prie 
pat bažnyčios už §6,000 pasi
statė mūrinę kleboniją ir §15,- 
000 kaštavusią parapijinę mo
kyklą, o po Pautieniaus atkel
tas kun. čėsna, toje mokykloje 
mokytojavusioms vienuolėms 
pranciškonėms iš Pittsburgo pa
statė už §30,000 vienuolyną. Ne
gana to, Mahanojaus lietuviai 
įsigijo net dvejas kapines, vie
nas 1888, kitas 1918 metais. Vi
są šį lietuvių turtą klebonas Ab
romaitis užrašė airiui vyskupui, 
dėl ko prasidėjo vaidai ir bylos, 
kas paaiškina, dėlko kun. Ab
romaitis ir kun. Pautienius kart
kartėmis buvo kaitaliojami.
Bylos, kurias lietuviai pralošė
Išminėtojo “The Record-Ame-

rican” jubiliejiniame leidinyje 
straipsnio galima suprasti, kad 
tatai sukėlė karštą bylą tarp 
parapijonų ir arkivyskupo (kurs 
Romos kanonais pasiremdamas skiria lietuvių filatelistų drau-
šias nuosavybes savinosi, o lie- veiklai paminėti,
tuviai nenorėjo atiduoti). Pažo- j Draugija nutarė rengti 25 me
džiui parašyta, kad “nemaža ne-j^ll savo veiklos apžvalginę pa- 
susipratimų įvyko dėl to, kas rodą. Ji bus sekančios apim- 
turėjo (tas" nuosavybes) valdy-.ties: Lietuvos pašto ženklų re
ti ir dėl kai kuriu neaiškumu, prezentacinis rinkinys, kurį 
i > 1 *• • • 1 • • T

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Passbook Savings 
All accounts com 
pounded daily — 

paid quarterly

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

and Loan association
ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 5002 
PHONE; 2544471

MIDLĄN
SAVjNQh

gat-

bu- 
šiai

draugijos leidi- 
sė (title)”. Dėl viso to ir pa- niai, vokai, etiketės, foto nuo- 
rapijos mokykla nebuvusi ati- į traukos, įdomesni laiškai ir 
daryta iki 1925 metų. Iki-to lai-(krta istorinė su draugijos veik- 
ko civiliniai teismai visus klau-įla susijusi medžiaga, 
simus išsprendė ir bažnyčios 
teisę (title) į nuosavybę ir ad- rinkimą, 
ministravimą pripažinę.... O štai t mėn pabaigoje pasirodys Lie- 
kaip dr. Kučas Liet. Enciklope
dijoj trumpai — drūtai paaiš
kina:

“Kilus vaidams kun. Pautie- tuvos žyminių 
nius išsikėlė kitur, šeimininką- gas.
vo komitetas, keitėsi vienas po i į draugijos valdybą vienbaĮ- 
kitam klebonai, o tuščia mokyk šiai perrinkti:

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
, 154 pusL knyga. Kaina §1.50

L. Kairys painformavo susi- 
kad š. m. gruodžio

tuvos pašto ženklu albumo an
tra dalis, o R. Lapas pranešė, 
kad baigiamas spausdinti Lie- 

.ženklu katalo- C

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą,
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti S1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
la jau pradėjo irti. Tik klebo
nas, kun. Pijus čėsna, atkeltas 
čia 1920, sugebėjo tuos vaidus 
baigti. Tam reikėjo keletos me
tu vaidų, kol vyr. Pensilvanijos 
teismas 1923 nusprendė, kad pa
rapiją turi pagal Bažnyčios tei
ses valdyti klebonas, o ne ko
mitetas”! . (b. d.)

Pirmininkas Juozas Žygas,
Vicepirmininkas St. Ivanaus

kas
.-j Iždin. Viktoras Lesniauskas.

(■ Sekretorius Vincas Urbonas.
Jaunimo Centro Statybos 

Fondui draugija nutarė paskir 
ti §25.00

Į draugijos susirinkimą iš 
Rochester, N. Y. atsilankė veik
lus filatelistas Vladas Keiba, 
kuris savo žodyje linkėdamas

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

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

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

30 klio
ktai ka

širdin-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderi tokiu adresu:

Laiškai iš Lietuvos
Mano kaimynė gavo iš savo 

sesers laišką, datuotą 1971. X. 
4. Turinys gana įdomus. Se
suo likusi okupuotoje Lietuvo
je. Turėjo gražų ūkelį Aukštai 
tijoje. Bolševikai ūkelį atėmė, 
motyvuodami, kad reikia ties
ti naują kelią. Laiško rašytoją 
perkėlė Į vietovę apie 
metru nuo Vilniaus, 
rašo sesuo seseriai:

“Miela sesute.
Jūsų laišką gavome,

gai dėkojame už Jūsų visas 
mums pasiųstas dovanėles. 
Bet mes, kuo Jums atsilyginsi
me? Nieko negalim, kaip tik 
už Jus pasimelsti. Nors pas 
mius maldas nori išgyvendinti, 
bet senieji vis savo laikosi... 
Jaunieji auginami pagal Leni
no nurodymus. Tai jie taip ir 
auga. Jei kas nepatiko, pasi
daro bastūnais ir savižudžiais. 
Pirma pagalba būna: kartis, 
peilis, inuodai. Nieko nėra, 
nieko nebijo.

Žinoma, tiems senesniems 
žmonėms sunkiau priprasti 
prie naujų papročių. Čia viskas 
eina pagal “mokslų”. O kai pa
galvoji, tai tikras siaubas, kad 
žmogus mažiau vertinamas, 
kaip gyvulys. Bet kitaip ir ne
gali būti. Valdžia tvarko ir 
nieko negali sutvarkyti, nes 
viską daro degtinė. x

Bučiuoju Jus brangieji 
Jūsų sesuo”

help your 
HEART FUNdV
help your HEART

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, 
1 YEAR MATURITY

UNIYEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdnustl Iki $20,000.

UNIVERSA
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Venkime tendencingos kritikos
Alto pirmininkas Dr. Kazys Bobelis, metų eigoje 

parodęs frontininkams, kad Alto griauti jis neleis, Alto 
konferencijos metu sudarė kiekvienai organizacijai rei
kalingas pasiryžimo ir pasitikėjimo nuotaikas. Jis pa
baksnojo per petį Altą rėmusioms organizacijoms, bet 
jis nevengė nurodyti ir tendencingos Alto kritikos. Jis 
nusiskundė Brooklyne leidžiamu pranciškonų Darhinin- 
ku, kuris nukrypęs nuo savo ankstyvesnės, Altą rėmu- 
sios linijos ir kiekviena proga tenedencingai kritikavęs 
Alto veiklą ir jo vadovybę.

Visi žinome, kad nei Alto pirmininkas, nei kiti Alto 
vadovybės nariai kritikos nebijo. Kritika padeda, nuo 
klaidų apsaugo, daugiau jėgų sutraukia, organizaciją 
sustiprina. Joks visuomenės veikėjas neturėtų kritikos

Dr. Arthur Lane Pasadenoj, Kalifornijoj pritina iš Mariner erdvė
laivio, kuris skrieja Marso orbitoje, siunčiamus signalus.

galimybę Sibiro dykumas papil
dyti naujais vergais. Sibire atsi
dūrė Adomo Mickevičiaus drau
gai, filaretai ir filomatai (slap
tų Vilniaus universiteto studen
tų draugijų nariai), Tado Kos- 
tiuškos nuslopinto sukilimo 1831 
ir 1863 metų sukilimų ir Mu
ravjovo Koriko tremtiniai.

Janiko knygutėje, kurią at
pasakojo Dziennik Związkowy 
skiltyje “Z Dina”, plačiau apsa
kyta dalia 774 karininkų ir vals
tiečių, caro Nikalojaus I ištrem
tųjų. Tatai tik dalelytė 20,000 
sukilėlių, ištremtų caro ukazu 
iš 1832 metų vasario 26 dienos. 
Dar 30,000 buv. kareivių sugrį
žusių iš Austrijos ir Prūsų ca
rui paskelbus amnestiją buvę 
tuojau įjungti į rusų kariuome
nės pulkus ir išsiųsti į Sibiro 
gilumą. Rašoma, kad nėra ži
nių, kiek iš tų tremtinių gyvų pa
siekė Sibirą, bet žinoma, kad vi
suose rusų garnizonuose nuo Ura 
lo kalnų iki Kinijos pasienio bu
vo sutinkama rusų caro karei
vių šineliais aprengtų buvusių 
Lietuvos-Lenkijos sukilėlių.

Tremtiniai ir baisiausiose Si
biro sąlygose ne visi sugniužo. 
Apie 800 tokių tremtinių, kuni
gui Jonui Sierocinskui vadovau
jant, slaptai susitarę apsirūpin
ti ginklais i r iš Omsko prasi
mušti iki Chivos ir Bucharos 
chanatų, kurie tuomet dar te
bebuvo pusiau laisvi. Atsiradęs 
išdavikas suokalbį išdavė ir vi
si suokalbininkai bei su jais ką 
bendra turėję, buvo areštuoti.

Po ilgo tardymo su enkavedis- 
tiškais kankinimais, rusiškas ka
riškas teismas ištarė sprendi
mą, paskelbdamas, kad caras 
“gailestingai” mirties bausmę 
pakeitė “kūniška bausme” ir 15 
metų katorgos, kurie tą kūnišką 
bausmę atlaikys.

Teismo sprendimu bausmė bu
vo pradėta įvykdyti 1837 m. ko
vo 7 d.

Vienas išlikęs gyvas nubaus
tųjų Pranciškus Knoll rašo:

“...kurt. kanauninkas Siero- 
cinskis nuteistas 6 tūkstančiams 
lazdų... dr. šokalskis ir Druzo- 
lowskis taip pat po 6 tūkstančius 
lazdų... Podgdrskis iš Galicijos, 
80 metų amžiaus senelis, 5 tūks
tančius lazdų... Jie visi buvo 
mušami tomis maskvinėmis laz
domis, išskiriant Sokalskį (kurs 
gavęs 5,000 lazdų buvo kolegos 
daktaro išgelbėtas); aš gavau 
3 tūkstančius lazdų...”

Podgorskis mirė gavęs 500 laz
dų. “Kadangi negavo nuskirto 
skaičiaus, dėlto jau mirusį pa
guldė ant rogių ir ištiesė ant 

: re
tyje kritiškai vertins tiek Alto, tiek ir kitų veiksnių bei j g"65’ ° stovėdami iš abiejų 

I pusių numirėlį kapojo taip, kad 
_. . n , • • .. , |lazdų atlaužomis pramušė kūneEsame tikri, kad savo vertinimams jis nenaudos cia-skyles> per kurias žarnos buv0

Chicago Tribune šiomis die
nomis gerai pasitarnavo komu
nistų reikalui, įdedama į laišką 
skyrių (Voice of the People) 
kažkokio Andrew Jackson Hun
ter pasirašytą straipsnį “Kaip 
rusai reabilituoja savo nuteis
tuosius“ (How Russians reha
bilitate their convicts), kur sta
čiai į padanges iškeliamas trem 
tinių “geras gyvenimas” Sibiro 
vergų stovyklose!

Tenai nesą nei akmens sienų, 
nei spygliuotų vielų aptvarų, nei 
ginkluotų sargybų. Tai esą bu- 
jojantys industrijos miestai, kur 
nuteistieji 
gyveną su 
mentuose.
apsivesti.
ir vaikams mokyklos, o vyrai 
gauną visišką apšvietimą (all 
education) ir technikinį apmo
kymą ir tą patį atlyginimą, kaip 
ir dirbantieji laisvėje. Bet ko
kia diskriminacija prieš baus
mę atlikusį baudžiama, žodžiu, 
Sibiro kacetuose esą taip gera, 
kad “daugelis atlikę savo baus
mę prašo leisti ten pasilikti”! Tą 
begėdišką melą ar tikriau rau
donąjį humorą Chicagos rusofi- 
lų “Vilnis” persispausdino apsi
laižydama.

Koks tas 
no išgirtas 
dija šimtai

dirbą dirbtuvėse ir 
savo šeimomis apart- 
Jei nevedę, leidžiama 
žmonėms esą darbo 
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komunistų pataikū- 
Sibiro “rojus”, liu- 
lietuvių, sugrįžusių

po eilės metų “bausmę atlikus” 
su palūžusia sveikata, fiziniai su
žalotų, kuriuos ir sugrįžusius 
diskriminacija tebelydi, nes dau
gumui neleidžiama grįžus apsi
gyventi ne tik buvusiuose savo 
namuose, bet net savo apylin
kėje, valsčiuje ar apskrityje!

Padėtis Sovietijoje nėra pasi
keitusi nuo carų laikų. Bet žy
miai yra pasikeitę metodai. Iš
radingi enkavedistų tardymo, 
kankinimo ir baudimo, pagaliau 
nugalabijimo metodai per tuos 
54 sovietinės sistemos metus 
yra net “šventosios Inkvizici
jos” metodus toli palikę užpaka
lyje. Net siaubingieji egzekuci
jų rūsiai dabar pakeisti gra
žiai skambančiomis priemonė
mis — “psichiatrinėmis ligoni
nėmis” !...

Rusai turi tinkamą, savo 
charakterį nusakantį priežodį 
“Nors tu ir naujame kailyje, bet 
tavo širdis tebėra senoji”. Apie 
tą “senąją” ruso širdį vaizdžiai 
nupasakojo Cambridge Springs, 
Pa., atrasta Michalo Janiko kny
gelė “Dzieje Polakow na Sybe- 
rii” (Lenkų istorija Sibire), ku
rioje surašytos sukrečiančios is
torijos, kokias šimtai ir tūkstan
čiai lenkų ir lietuvių tremtinių 
bei kalinių Sibire kentė.

Kiekvienas karas su Maskva, 
vėliau sukilimai davė rusams

mus išginė. Mūsų pečiai buvo 
nuogi...”

Pranciškus Knoll, išsiųstas į 
Nerčinską, kur 'susitiko sukili
mo pulkininką Petrą Visockį, 

kurs sužeistas buvo rusų paim
tas į nelaisvę.

“Per 5 metus jis buvo už kojos 
prikaltas prie tačkos”. Sutikęs 
ir dr. Sokalskį, kurs 1847 me
tais “pamišęs protu” ir nusižu
dęs. Panašus likimas ištikęs 
daugelį kitų tremtinių.

Straipsnis baigiamas sakiniu: 
“Rytuose be permainų. Bolševi
kų revoliucija tik- patobulino 
tortūrų ir masinio tautų žudy
mo metodus”. jpr

bijoti. Savo pranešime Altui ,Dr. Bobelis pasisakė prieš giškai galvoti nepramokusieji musų “intelektualai” kon- 
tendencingą kritiką. Dr. Bobelis žinojo, kad pokštininkas fūziją sėja iš neapdairumo. Esame tikri, kad šia netiesa
Mažeika, _ išgalvojęs faktus, paruošė “memorandumą”, dar labiau pradžiugs pats Alto pirmininkas. Jis, ko gero,
kurį bandė .įsprausti į lietuviškos spaudos puslapius ir Darbininko redaktoriui net laiškutį parašys.
paskelbti lietuviškose radijo valandėlėse. Apdairesni 
laikraščiai netikslias Mažeikos žinias tuojau iššifravo ir 
jo “memorandumo” nedėjo. Keli laikraščiai, jų tarpe ir 
Naujienos, net nurodė Mažeikos platinamus, netikslumus

Visa tai gerai ir naudinga. Bet lieka neaiškus dar 
vienas dalykas. Netiksli informacija yra bloga informa
cija. Netiksliais ir melagingais faktais paremta infor-

Visą šitą reikalą žinojo ir sekė pats Dr. Bobelis. Altas imaclja ."a nenaudinga informacija. Jeigu ta netiksli 
- • -....................- - i informacija vis dėlto kartojama, tai ji jau tampa ten

dencinga informacija, kurios turime vengti. Negalima 
leisti, kad netiksliom ir tendencingom informacijom bū
tų skaldoma lietuvių vienybė ir kaltinami paskiri veikė- 

į jai arba jų grupės.
■ Darbininko redaktorius, atitaisydamas netiesą apie 

laikraščio linijos keitimą, suformulavo net keturis pasi
teisinimo paragrafus. Pirmas, mūsų jau cituotas, yra 
pats svarbiausias. Jis pasako, kad lietuviai, jų tarpe ir 
Dr. Bobelis skaitę Darbininką, susidarė neteisingą vaiz
dą apie ši pranciškonų laikraštį. Antruoju paragrafu tu
rėtų eiti Antano Mažeikos išmislas, suklaidinęs net ir patį 
Darbininko redaktorių.

Bet Darbininko redaktorius pasirinko kitą kelią. Pa
ruošęs neprašytas, gal ir bereikalingas lietuvių kalbos

paskelbė net pranešimą apie Mažeikos skelbiamą netiesą.;
Tuo tarpu Darbininkas Mažeikos išgalvotus nebū

tus dalykus paskelbė ir Altą kritikavo. Netenka stebėtis, 
kad Alto pirmininkas, informuodamas konferencijos 
dalyvius, pranešė savo įsitikinimą, kad Darbininkas nu
krypo nuo savo ankstyvesnės Altą rėmusius linijos.

Pasirodo, jog tai neteisybė. Darbininkas, pacitavęs 
iki šio meto tiktai Naujienose atspausdintą visą Dr. Bo
belio pranešimą, šitaip paneigia Alto prezidento pareikš
ta minti:

“Netiesa, kad Darbininkas “nukrypo nuo Altą 
remiančios linijos”. Nuo tos linijos nenukrypo, o tik 
kritikavo tokius dabartinės Alto vadovybės veiks
mus,. kuriais Altas nukrypo nuo savo tiesioginio 
tikslo — kelti viešumon Lietuvos reikalą ir jį ginti” 
(Darbininkas, 1971 m. lapkričio 30 d., 3 psl.).
Jeigli netiesa, kad Darbininkas nukrypo nuo Altą asmenų atskirus veiksmus, 

rėmusios linijos,
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° . j JŲ . .’ pamokas, Darbininko redaktorius sako,, kad jis ir atei-' šiaudų. Du kareiviai tempė
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tai visi turime džiaugtis. Gyvename
laikotarpi, kuriame plinta kontūzija. Gal ta kontūzija minėtų mažeikišku išmislų, bet visiems būtų buvę daug' matomos... Speigas tą dieną sie- 
lietuvių tautos priešo yra intensyviau sėjama, o gal lo--ramiau, jeigu jis tai būtų ir pasakęs. kė 32 laipsnius... į tokį speigą

KĖKŠTŲ LEKSIS
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Didžioji atkalnė. Reikia pritūrėti ark
lius, kad nepatraktų. Pro šalį prašvysčio- 
ja juodos Masiliauskio velėnų kupetos. Ir 
dideli turpynai tuojau, kai kalnas pasi
baigia. Juose ir sukastos tos velėnos.

Pakalniui įsibėgėję arkliai ilgai dar 
šveičia neraginanti, tiesiu ir lygiu keliu. 
Trumpai subilda medinis tiltas. Vėl per 
kryžkelę, pro kryžių, pro Masiliauskie- 
nčs sodybą. Staigus posūkis dešinėn, ir 
Masiliauskio ūlyčia prasideda. Vagdarinė, 
laukas prie kelio, mūsų ūlyčia. Risčia 
įlekiu į laidari.

♦
Atvažiuoju su antruoju valkčiu. Vėl 

Papūnis dumplekę iškelia ir atgal nustu
mia,, vilktis paleidžia. Ir vėl jis kerta su 
vertekle ir verčia. Bagdonalė erzina mane, 
“ar jau išmuoka važioutė” sako. Ji pati 
labai pravordni prie arklių, kaip vaikis. 
Vieną kartą buvova susimušusiu, kad abu
du norėjova arti su plūgu. Ir man ji vis 
sako, kad aš nezgrebnus prie arklių. Zlas- 
tis ima, bet ką tu jai padarysi.

Staponkūtis Igne švilpdamas pakalniui 
eina. Keliuku palei mūsų ravą, tuojau už 
ribos. Iš savo žemės pareina. Jo žemė kaip 
L raidė, aplinkui mūsąją riečiasi. Stapon- 
kienės žemė. Papūnis pasakojo, kaip šau
kė ji kamarninkui, maldaujančiu balsu, 
kad jos žemelę jai paliktų. Ir paliko. Ga

nyklos buvo po pat langais, ir jas primėra- 
vo mums. Paskui vėl nepatenkinta buvo, 
sakė, kad papirktas kamarninkas.

Prie pat mūsų ravo antai Staponkienės 
kiemas ir vargana trobelė. Labai maži 
langeliai, ir tų pačių kai kurie su skurliais 
užkaišioti. Gerojoj pusėj kiemas nemažas, 
ir keli slyvų medžiai ten auga, bet prasto
joje tai jau sąšlavynas. Daržas po lan
gais ir mėšlas prie durų. Paplavas ir rinolą 
pila ten pat prie slenksčio, angtarpyje at
sistoję. Ir bėga viskas pakalniui. O musių 
milijonai. Ir smarvė. Už kelių žingsnių 
pakalnėje duobė, iš kurios geriamą van
denį semia. Su akmenimis aplinkui apdė
ta ta duobė, kad matytųsi jog tai šulinys. 
Vanduo pilnas visokių vabalų vabalėlių. 
Pelkės ten prasideda, turpynų žemė, tad 
ir šulinio vanduo velėnomis atsiduoda. 
Kaip jie ir apsiveži tokį gerti?

Esu buvęs ir viduje, Staponkienės 
trobalėje. Viename gale — trobos, o ant
rame — tvartai. Prastoji negrįsta, su duo
bėta moline asla. Paršeliai po tą aslą bė
ginėjo, kai aš ten buvau. Po suolu prie pe
čiaus buvo jiems užtvertas gardas, bet bu
vo išlindę ir kartu su žmonėmis laisve nau
dojosi. Vis skubėjo, vis bėgo iš kertės į 
kertę, ir bebėgdami pačiame aslos vidu
ryje paterliojo.

Vienoje kertėje buvo lova, iš kažkokio 
medžio laužo sukalta, pilna skarmalų pri
versta.

Gerojoje troboje buvo šviesiau. Ir me
dines grindis ji turėjo, ir kažkokio šven
tojo aprūkęs paveikslas su vinimis prie

sienos prikaltas buvo, ir lova ten buvo 
dailiai apdengta.

Igne nueina pakalniui švilpaudamas ir 
savo trobalėje pradingsta . O Papūnis štai 
jau ir baigė mėšlus išversti. Nė nepastebė
jau, apie Staponkienės trobalę įsigalvojęs.

Vėl važiuoju namo Į dumplekes įsisė
dęs. Igne išeina iš trobos, kažką neša. Pa
siveizi į mane, ir aš į jį pasiveiziu. Nieko 
vienas antram nesakova, bet pažįstamu 
esava gerai. Geras yra Steponkūtis Igne — 
pagalvoju aš. Į kalną važiuodamas gal
voju apie jį, ir jo motiną.

Staponkienė našlė, su dviem vaikais 
paturpynyje pamesta, be vyriškos globos. 
Viena vaikus užaugino. Kaimietė pati pap
rasčiausia. Bet gina savo teises kaip mo
kėdama. Kai antai vieną kartą karvė be
siveršiuodama dvėsti pradėjo, ji gvaltą 
šaukė savo kieme atsistojusi. Visa gerkle 
šaukė. Tai buvo pats paprasčiausias mo
ters ginklas nelaimėje, vienintelis belikęs. 
Susėdai buvo susirinkę padėti, ir jie dabar 
žvalgėsi vienas į kitą, o sūnus Igne tajijo 
motiną: “Mama, mama, nusėramink, na- 
vedžiuok komedijų”.

Nesugebėjo Staponkienė ūkininkauti 
savo septynių hektarų žemelėje. Lengvas 
buvo gyvenimas, daug poilsio, mažai dar
bo, bet nedaug nė turto. Net nė laikrodžio 
jų trobelėje nėra. Gaidys laikrodi atstoja.

Pakalniui jau dardu. Bėgdama širvoji 
pakelia uodegą, pauodegis galingai išsi
pučia, ir kristi pradeda dideli kankolai. 
Paskui linkteli žemyn galvą ir nusiprunkš- 
čia.

Prieš naujus mokesčius 
naujiems automobiliams
Cook apskrities valdyba su

galvojo savo biudžeto deficitui 
išlyginti apdėti mokesčiais vi
sus naujus perkamus niotorve- 
žimius — 810 nuo automobilio, 
po $15 nuo sunkvežimio ir po 
$5 dol. nuo motociklo. Apskir- 
tis tikisi tuo būdu gauti $10 mi 
lijonų daugiau pajamų me
tams.

Prieš tą sumanymą pakėlė 
protestus Chicagos Motorų 
Klubas ir motorvežimių par
davėjų sąjunga, kurios pirmi

ninkas pareiškė, kad “eilinis 
motoristas jau ir be to yra ne
bepakeliamai prislėgtas auto
mobilio pirkimo mokesčiais, 
specialiais mokesčiais gazoli
nui ir brangiais registracijos 
mokesčiais.”

JAV kongresas 
gina savo teises

WASHINGTONAS. — Sena
to užsienio reikalų komitetas 
vienbalsiai priėmė įstatymą, ku
ris smarkiai suvaržo preziden
to teisę pradėti karą, siųsti į už
sienį kareivius, pasirašyti su
tartis. Jei staiga užpuolus prie
šui, prezidentas įsakytų: gintis 
ar įsakytų apsaugoti amerikie
čių interesus užsienyje', ’ jis vis 
vien per 30 dienų turėtų gauti 
kongreso pritarimą.

Kita šio įstatymo dalis drau
džia prezidentui siųsti be kon
greso pritarimo karinius pata
rėjus kitai šaliai, kurioje vyks
ta karo veiksmai, šitokį įstaty
mą remia abiejų partijų sena
toriai, norėdami apsaugoti kon
stitucines kongreso teises.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERl^’A IAS, ' 

ISINGIAUSIAS ZINIAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės Įspūdžiai, oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasminas, A KTSS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina S2.5Q.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
^Tado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais S4.00.
“ Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 

kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.
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1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

Lengviau Staponkienei, kai Igne di
desnis paaugo. Yra gaspadorius. Geriau 
jiems dabar einasi. Bet be tėvo Igne, Į ką 
pasiveizėti neturi, nėra iš ko pasimokyti, 
tad Staponkienės trobalė nedaug tepasi
keitė. Tėviško pavyzdžio neturėdamas ne
gali toli pažengti. Tik darbo rankų jau 
daugiau yra.

Vėl tiltalis subilda, trumpai ir greitai. 
Dešinėje astuonios arklių kojos pirmyn ir 
atgal mėtosi, vienodai ir taisyklingai, o 
uodegos kaip švytuoklės daužo šonus, 
bimbalus baidydamos. Mano akys šliaužia 
ravo sardžiu, krūmais, medžiu kamienais.

Juk buvo dar tokia Stasė Staponkalė, 
Ignės sesuo. Mirė jauna tebebūdama. Džio
va mirė. Ir suprantama, kai tą sriutyną jų 
palangėje prisimeni, ir negrįstą trobą su 
paršeliais.

Per “1920” man akys perbraukia. Ant 
krvžiaus kamieno tas skaičius iraižvtas. 
Daug žmonių tais metais mirė. Su jais kar
tu mirė ir mūsų Mama. Vasara buvo, lie
pos mėnuo.

Igne yra pravordnus. Kai dar maži te
bebuvome, jis viską geriau už kitus vaikus 
padarydavo. Jis viską mokėjo. Ir švilpau
ti mokėjo inandriai, su visokiais ištralia- 
liavimais. Ir dabar tebemoka. O kokia 
vinkli jo ranka!

Staigus posūkis dešinėn. Akys persike
lia ant .Masiliauskio sodybos. Pačiame 
priekyje — žardienos atkalnė su buvusio 
jaujo pamatais.

Einame vieną kartą visi per Božius. Ar 
ne Zaburskio šuo loti pradėjo. Aš paėmiau

akmenį, šuo gudrus — supranta ką daryti 
žadu. Tolyn pabėgėja, o loti nenustoja. 
Metų akmeni, bet akmuo nė iš tolo šuns 
nesiekia. Tada Igne paima akmenuką, 
mažą tokį, ir paleidžia. Kaip kipviu nu
kerta skalijimą. Tik paspaudžia šuo uo
degą ir kaukdamas nubėga.

Į Božius tas-kelias štai, sodkelis. Pro 
koplytėlę dešinėn jis suka. Aš drožiu tie- 
siaF'Įjpūsų sodybą. Kaip greitai pralėkiau 
Masiliauskio ūlyčia ir Vagdarinę!

O šilta -kokia šiandięn. Ir žaliūkės 
antai ant kranto išlipusios šildosi. Pliumpt! 
pliumpt! — šoka Į vandenį mane atvažiuo
jant pamačiusios. Už prūdo sužėlęs apluo
kas. Visur žaliuoja, visur pilna šilimos. 
Jau ateinančią savaitę šieną piauti pradė
sime.

Pravordnus yra Igne. Ir šieną piauti 
jis jau moka. Ir pats dalgį išsitina.

Į kalną per akmenis važiuoju, žings
niais, nebe risčia. Akys šliaužia per tvo
rą, per ievos kamieną. Už tvoros — dar
žas, paskui — apluokas, toliau — graži 
Masiliauskio sodyba.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS
*KIŲ, AUSŲ, MOSifcS 

IR GERKLES ligos 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229
Rezid. telef.; WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAUDAI VEIKIA

Rex tel. 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 susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rex: 3241 WEST 66th PLACE
Phono: REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

1971 ui. lapkričio 28 d. Vyčių 
salėje, Chicagoje, buvo susirin
kę aptarti savo organizacinius 
reikalus Vytauto D. kuopos šau
liai.

Susirinkimą atidarė ir jam 
vadovavo pirm. V. Išganaitis.

Susirinkimo prezidiumą su
darė: pirminink. V. Išganaitis, 
garb, šauliai — O. Vyšniauskie
nė, A. Valatkaitis ir S. Radzvic- 
kas, G. T. pirm. A. Budreckas ir 
sekt. J. Petrauskas.

Pirm. V. Išganaitis įteikė Š. 
Ž. ordiną E. Genčiuvienei ir š. 
Ž. medalį M. Vaitkutei. “Geram 
Šauliui” sidabrinį ženklą — V. 
Brazui ir bronzinį ženklą — V. 
Bilitavieiui, o taip pat įteikė pa
žymėjimus kitiems šauliams už 
gerą šaudymą. Žymenius įtei
kiant taip pat dalyvavo ir rinkt 
pirm. P. Tomkus.

Š. S. garb. pirm. R. Skipitis 
savo žodyje prisiminė tą asme
nų pavardes, kurie padėjo jo 
parašytas knygas išplatinti.

A. Budreckas aiškino apie 
drausmę:

Drausmė arba dar kitaip va
dinama disciplina yra laikyma
sis nustatytos tvarkos. Ji žmo
gų ugdo būti drausmingu. Būti 
drausmingu, reiškia būti klus
niu, pareigingu, kukliu, manda
giu ir t. t.

Be vidinės drausmės yra dar 
ir išviršinė drausmė, šaulių uni
forma yra šaulių išorinis draus
mės pažymys. Uniforma dar la
biau subordinuoja šaulius būti 
vieningais, klusniais, manda

giais, tai yra būti pareigingais 
ir drausmingais, šaulys, dėvįs 
uniformą, privalo užsilaikyti ir 
būti ne tik vidiniai, bet ir išori
niai drausmingas. Pati unifor
ma dėvėtoją įpareigoja būti, 
tvarkingu ir nesielgti vulgariš-

Taigi uniforma ne tik dabina, 
bet ir drausmina.

LŠST statuto 40 straipsnis 
šauliams primena, kad šauliai 
įsigyja uniformą, ženklą ir t U 
o 66 strp. nusako, kad šauliai, 
LŠST CV nutarimu gali būti 
baudžiami: 1. uždraudimu dė
vėti tam tikram laikui unifor
mą, ženklą ir t t. Statutas aiš
kiai pasako, kad šauliai įsigyja 
uniformą ir gali būti baudžiami 
už padarytus nusikaltimus 
draudžiant ją dėvėti.

šauliškoji drausmė įpareigo
ja šaulį sąžiningai eiti ne tik 
šaulio, bet ir visas lietuvio pa
reigas.

Pagal einamas pareigas LŠST 
organizacijoje šauliai vieni ki
tiems yra vyresnieji ir jaunes
nieji. Jaunesnieji šauliai visad 
gerbia vyresniuosius ir pirmieji 
juos sveikina.

Šauliai žino, kad iš jų elgesio 
ir darbų sprendžiama apie visą 
Šaulių Sąjungą ir net apie lie
tuvių tautą ir valstybę. Todėl 
šauliai yra drausmingi, sugyve
na tarpusavy, siekia vienybės 
tautiečių tarpe, klusnūs vadovy
bei, mandagūs vyresniems ir 
moterims, tėviški jaunesniems 
ir broliški lygiesiems.

Lietuvos Kariuomenes atkūrimo ir 
Simo Kudirkos metinių minėjimas

Nepriklausomos Lietuvos ka| tus, L. Genr. Garbės konsulą, J.

Rex: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti 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 tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.; GArden 3-7278

Ofiso tel.: HE 4-181S arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980]

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. * 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antracL, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

GRADUISKAS___ ______ _______

SUMAŽINTOS 
KAINOS I 

DABAR 
PRIEŠ KALĖDAS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1991
LIETUVI, EIK PAS LlETUVjl Į 

»------ • ■ s/

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2411 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses’*
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiv etstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: FRontier 6-1882

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j'SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is WOPA, 
1490 kiL A. M.

s Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — Šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tek: HEmlock 4-2413
7T*9 So. MAPLEWOOD AVE.

į CHICAGO. ILL. ^0629 į 
J i

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j

šauliai savo pareigas atlieka 
sąžiningai, tęsti duotąjį žodį, yra 
punktualūs ir blaivūs. Jie už
stoja silpnuosius ir skriaudžia
muosius, o taip pat pavojuje 
gelbsti. Su kiekvienu asmeniu 
šauliai elgiasi pagarbiai ir man
dagiai.

Būtų gera ir idealu, kad kiek
vienas šaulys dėvėtų uniformą, 
nes tai yra šaulių išorinis draus
mės ir vienybės pažymys (LŠST 
statuto 78 Str. tai nurodo).

Šaulių uniformos yra dėvimos 
ne tik įvairiuose paraduose, ei
senose, tautos, valstybės ir šau
lių šventėse, bet ir taip pat įvai
riuose šaulių rengiamuose pa
rengimuose, sueigose, šaulių lai
dotuvėse ir 1.1.

Šauliai dėvėdami uniformą 
viešai parodo savo organizacijos 
drausmę, vienybę ir ištikimybę 
siekiamiems idealams, pirmoje 
eilėje — Nepriklausomai Lietu
vai __

Sesės ir broliai šauliai!
Pasistenkime visi iki vieno bū

ti uniformuoti.
Po to paskaitė iš savo kūry

bos apie šaulių drausmę ir el
gesį.

Meno vadovas J. Petrauskai 
pranešė, kad yra numatyta pa
statyti komediją, kuri dar nėra 
mačiusi teatro rampos šviesų.

S. Cecevičienei vadovaujant 
ir sesių šaulių pastangomis bu
vo parengtos vaišės, kurios praė
jo pakilioje nuotaikoje. Al Bud

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefz HEmlock 4-2123 
Rezid. teleC. Glbson 8-6195

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

Šileikis, o. p.
Wt ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Cr Aparatai - Protezai. Med. Bap 

dažai Speciali pagalba kojom: 
' (Arch Support*) ir L t

Vai.: g—4 jr 6—8. Šeštadieniais 9—i. 
1850 W.«t 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRo»pect 6-5084

I ■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■EBG■■■■■» 
POEZIJOS VEIKALAI

Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetemis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI [R RAŠTAI. 155 psL $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė, 16$ 

psL Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTI. Eiliuoti pasakojimai apie 
i išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus ihustracijonus. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinu lyrika, 167 psL, $3.00,
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kurini 

liai, 92 psl, $1-00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $100.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

55 psl. $1.00. « f
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienv 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

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

riuomenės atkūrimo (lapkri-' 
čio 23) ir mūsų tautos kanki
nio Simo Kudirkos žygio į 
laisvę metinių sukakčių minė
jimas Chicagoje buvo iškil
mingas. žmonės netilpo nei 
koplyčioje nei Jaunimo Cent
ro didžiojoje salėje. Susirin
kusieji reiškė gilią užuojautą 
okupanto kalėjime kenčian
čiam tautos didvyriui Simui 
Kudirkai. Visi dalyviai griaus
mingu plojimu įgaliojo minė
jimo organizatorius pasiųsti 
rezoliuciją JAV prezidentui R. 
Nixonui ryšium su grąžinimu 
Lietuvai nepriklausomybės, o 
Simui Kudirgai — laisvės! Nu
tarta kreiptis į Chicagos bur
mistrą R. Daley, sen. R. Percy 
ir kitus atsakingus politikus, 
kad Lietuvių apgyventą Mar
quette parko 69-tąją gatvę pa- 
vodintų Simo Kudirkos vardu.

šį minėjimą organizavo 
LVS Ramovė ir Altos Chicagos 
skyriai. Jis įvyko lapkričio 
21 dieną Jaunimo centro kop
lyčioje ir salėje.

Religinė minėjimo dalis 
koplyčioje

Mišias atlaikė ir pamokslą 
pasakė kun. J. Borevičius, J. S. 
Giedojo G. Mažeikienė ir M. 
Momkienė, vargonavo — muz. 
M. Motekaitis.^ Mišių auką ne
šė birutininkė V. Kulikauskie
nė ir ramovėnas A. Švitra. Pa
maldas baigus sugiedotas Lie
tuvos himnas.

Iškilmės prie paminklo 
žuvusiems už Lietuvos laisvę

Aukurą uždegė gen. prof. St. 
Dirmantas, LVS Ramovė c. v. 
pirm. Jam asistavo dvi biruti- 
ninkės. Pulk. K. Dabulevičius, 
LVS. C. V.-vicp. pareiškė: “Jei 
lietuvių tauta yra pavergta, tai 
ne jos kaltė, tai didžiųjų pa
saulio galiūnų nedorų sandė
rių kaltė! Nėra tautų per ma
žų kovoti už savo laisvę, — 
yra tik nenorinčių ir nesuge
bančių. Jei lietuvių tauta ir 
ateity turės tokių dvasios ga
liūnų — kovotojų kaip buvę 
Lietuvos Nepriklausomybės ka 
rų savanoriai, partizanai, miš 
ko broliai ir šiandieninis Simas 
Kudirka, tai lietuvių tauta, 
anksčiau ar vėliau , laisvę iš
sikovos !”

Kalba buvo palydėta daly
vių ilgu plojimu. J iškilmes 
įsijungė ir A. Legiono Dariaus 
— Girėno 217 postas, kuris 
paleido salvę šūvių.

Visiems giedant Marija, Ma
rija, vainikus ir gėles prie pa
minklo padėjo Lietuvos sava- 
norų — kūrėjų sąjunga. (P. 
Balzaras, asistavo S. Statkevi- 
čienė ir L. Dainauskienė) LVS. 
Ramovė ir L. D. Kunigaikštie
nės Birutės dr-ja (A. Juškevi
čius ir M. Babickienė, skyrių 
pirmininkai, asistavo V. Kuli
kauskienė), Chicagos Lietuvių 
Taryba (P. Kilius, asistavo — 
Pr. Pakalkienė ir V. Kriauče- 
liūnaitė), Chicagos šauliai —
J. Išganaitis, St česevičienė ir
K. Bl ažienė.

Itin įspūdingas momentas 
buvo, kai trys mažamečiai vai
kučiai: R. Variakojytė, R. Bag 
donas ir A. Narbutis atžygiavo 
prie paminklo, nulenkė gal
veles tautos laisvės kovotojų 
garbei ir padėjo gėlių puokštę.

Trumpą kalbą pasakė ir Da
riaus - Girėno posto atstovas.

Iškilmes pravedė P. Šešta
kauskas.

Akademinė dalis

A. Juškevičius, KLS Ramo
vė skr. pirmininkas ir šventės 
organizatorius, pasveikino su
sirinkusius ir pasakė trumpą 
Įvadinę kalbą. Jis aptarė lais
vės principą ir visiems ^primi- 
hė tauraus lietuvio šventą pa
reigą pavergtai tėvynei Lietu
vai. Jis sudarė garbės komite
tą pakviesdamas visuomenės 
atstovus, organizacijų delega-

Daužvardienę ir vyskupą V. 
Brizgi. Išskyrus J. Daužvardie- 
nę, kuri nedalyvavo šventėje, 
visi kiti kviestieji užėmė vie
tas už garbės stalo.

Organizacijų atstovai išri
kiavo savo vėliavas scenoje. 
Scena buvo meniškai išpuošta: 
scenos centrą puošė didžiulė 
vytis, greta buvo pastatyti por
tretai pirmojo žuvusio karei
vio — Lukšio ir didvyrio S. 
Kudirkos. Jų portretus puošė 
juostų, audinių raštai. Visa 
scena spindėjo šiltų spalvų 
šviesoje. Salės priešakines vie
tas užėmė mioterys ir mergi
nos, pasipuošusios tautiniais 
rūbais.

Giedant Lietuvos ir Ameri
kos himnus vadovavo sol. G. 
Mažeikienė. Kun. A. Stasys su
kalbėjo invokaciją. Pagrindi
nę kalbą pasakė dr. K. Bobelis, 
ALTos pirm. Jautriai kalbėjo 
apie pavergtą, kenčiančią tau
tą bei Simo Kudirkos nenuga
limą laisvės troškimą. Užtik
rino, kad jokia klasta nenus
lopins tautos laisvės troškimo. 
Lietuvių tauta ir vėl bus lais
va visų lietuvių dvasios ryžto 
ir ,pastangų dėka. Iškėlė S. 
Kudirkos vaidmenį pavergtos 
tautos kovoje už laisvę. Akcen
tavo, kad S. Kudirka atėjo pa
žadinti išeivijos tautinę sąmo
nę, visus sujungti, suburti į 
kova už tautos laisve!v

Dr. K. Bobelio kalba buvo 
kelis kartus pertraukta ilgų 
plojimų ir palydėta tokių pat 
ilgu ir skardžiu plojimu.

Vyskupas V. Brizgys kvietė 
visus jungtis ir drauge kovoti 
prieš okupantą. Siūlė priimti 
rezoliuciją ir pasiųsti JAV pre
zidentui R. Nixonui, prašant 
tarpininkavimo Lietuvai at
gauti nepriklausomybę, o S. 
Kudirkai laisvę. Vyskupui bai
gus kalbėti buvo iškviesta stu
dentė Jūratė Jakštytė, kuri 
perskaitė jau parašytą rezoliu
ciją JAV prezidentui. Čia pat 
buvo padarytas nutarimas da
ryti žygius, kreipiantis į po
litikus, miesto burmistrą ir 
kitus pareigūnus, kad Marquet 
te parko 69-oji gatvė būtų pa
vadinta Simo Kudirkos vardu.

Akademinė dalis buvo už
baigta malda. Ją sukalbėjo 
kun. A. Trakis.

Į minėjimą garbingai įsijun
gė ir senoji lietuvių karta. Jos 
atstovas K. Deveikis, lydimas 
naujosios ateivės Al. Brusokie- 
nės, į sceną atnešė špagą besi- 
likviduojančios Lietuvių karei 
vių draugystės Ciceroje. Per
skaitęs dovanojimo aktą, špa
gą Įteikė ALTos pirmininkui 
dr. K. Bobeliui, kaip Lietuvos 
laisvės kovos simbolį. Dr. K. 
Bobelis dovaną priėmė ir 
pažadėjo ją garbingai saugoti 
bei perduoti būsimai nepri
klausomai Lietuvai.

Ši giliaprasmė staigmena vi
sų buvo suprasta ir jautriai 
priimta ir kaipo kartų artumo 
sinibolis.

Baigdama aprašymą, noriu 
pastebėti, kad programa buvo 
nenutęsta, nepaskandinta žo
džių jūroje. Ji buvo trumpa, 
turininga, skambanti laisvės 
šūkiais, persunkta kovos ryžto 
dvasia. Programą pravedė A. 
Juškevičius.

Meninę programos dalį atli
ko Lietuvių operos vyrų cho
ras, vadovaujamas muz. Gečo. 
Padainavo dienos temai tin
kamas dainas. Akompanavo 
muz. M. Motekaitis. Choras iš 
tikrųjų pademonstravo ne tik 
aukštą dainos kultūros lygį, 
bet kas svarbu — savo patrio
tines nuotaikas! Dalyviai cho
ristams nuoširdžiai dėkojo: 
ilgai,, ilgai plojo...

1 A. 'Beržienė.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GĖLININKAS 
(PUTRAMBNTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ 
GKLKS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 84)834 
e

TĖVAS 1R SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA 
fTTwnwuiiiiiuRnnttnHtniiiinn»«iiiuiiuiitiitiitiiiiiiu»irmunnMiiHninn»Rinniu»gmru:ntnn8
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKT) 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-lUx,-U39

k^STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

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

’LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Operetės premjeros laukiant
buvusiame Antra-

jame Teatro
• piečius labai
Jprdo Landsbergio

kurio

pradžiugino Al- 
Paskutinis 

piknikas”, kurio sėkmingą 
premjerą pristatė Los Angeles 
Dramos sambūris, ši savaitga
li — vėl, nauja premjera, ši 
Teartą nauja trijų veiksmų ope- 
Tetė, kurios muziką sukūrė 
Ji. Budriūnas, o libretą A. 
Kairys. Ateinančių metų pa
vasarį Čikagos lietuvių opera 
įlato premjerą “Jūratė ir Kas- 

sakė, kad išeivijos 
pajėgumas nyksta? 

ansamblis, švęs- 
sukakti, 
o auto

riai sukūrė žodžius ir muziką 
šiai neeilinei šventei, 
operetės pavadinimas 
rinė diena” visiškai

liullūrinis
Dainavos 

dainas savo 25 metų 
Šią premjerą užsakė,

prie sukakties progos. A. Kai
rys pasakojo, kad šia linksnių 
pjesę buvo parašęs teatrui h 

tik vėliau jų pakeitė ir kartu 
su kompozitorium pritaikė 
operetės reikalavimams. Veiks 
mas vyksta pačiose moder
niose dienose

Veikėjų tarpe 
dienoje” matome 
Čikagoje ir kitose 
lonijose sutinkama tipų "žymu 
visuomenės veikėjų”, kurs 
pirmininkauja "daugeliui or
ganizacijų”. Be veikėjaudamas 
jis sutinka įvairiu intrigų, pa-

pačiose 
šiandien.
“Sidabrinėje
taip dažnai

Of

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAI3

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T14JI

“Sidab- 
derinasi

iiixiiixiizzzzzzizinixm

5 DĖMESIO!

£ Porčiai — Garažai su durim — 
Priestatai.

Beismantų įrengimai ir kiti įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 
* namų statyba, su lotu ar be loto.

Apskaičiavimai nemokamai.

gyvina tas, kad jo vienturtė; Viena populiariausiu 
dukrelė draugauja su pagrin-Į — ..... . . ....... ■
dinio konkurento sūnumi. Ar j veikalą, apie rusų bolševikų ir 
nemažai rūpesčių sukelia ir<vokiečių okupuotoje Lietuvoje 
gyvenime įvairios mūsų vai-į vykdytus teroristinius veiks

mus ir genocidą.
1972 metų pradžioje bus su- 

Į daryta komisija (pasiūlytiems 
veikalams įvertinti ir premi
ją paskirti. .Jei kas dar premi
jos reikalu interesuotųsi, tai 
su pasiūlymais prašome kreip
tis į Kipro Bielinio testamento 
vykdytoją šiuo adresu: Pijus 
Venclova, (>321 So. Maplewood 
Ave., Chicago, Ill. (5<M>29.

kalėdiniu pasveikinimu tema yra (k»irėje) "Naktis prieš Kalėdas" ir dešinėje "Taika žemėje". NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

f VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |
HELP WANTED — MALE 

Darbininkp Reikia

TEL. — 582-7595
ZXZXXXXYZXXZXXXXZZZX:

MARQUETTE

rasės ar šiaip nemėgiamų žmo
nių vaikais?

Žvmusis veikėjas veikale bus 
A. Grigas — Igno Jovaro vaid
menyje. Jo žmona — D. Ku- 
čėnienė, o duktė Sigutė — M. 
Momkienė. Jovaro konkuren
tas Leonas Vilimas, bus stora
balsis V. Radys, Jo žmona — 
R. Mastienė ir sūnus A, Gela
žius. Gan svarbų vaidmenį tu
rės “aktorė, jaunystės meilė’’ 
— J. šalnienė ir nesenas gydy
tojas — J. Saurimas.

šį veikalą režisuoja patyrusi 
aktorė ir režisierė Zita Keva
lai tvtė - Visockienė. A. P-

(iaulomis patikimomis ži
niomis iš New Korko, ilgame
tis VLIKo darbuotojas ir VLI- 
Ko vicepirmininkas teisininkas 
Dr. Bronius Neniickas iš VLI
Ko atsistatydino. Jis būva Tau
tinės Sąjungos atstovas. Ta
čiau jis paliko Lietuvos Lais
vės Komiteto nariu, kurio pir
mininkas vra Vaclovas Sidzi-

AUTOMATIC
SCREW MACHINE

NEW BRITAIN

Experience necessary.
Excellent benefits.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PARDUODAMA 2 AUKŠTŲ MŪRINIS 

NAMAS ant plataus sklypo. 
4216 So. CAMPBELL.

Tel. 927-7043

SAW NAMAI NEŠĄLĄ

Sum

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

2455 West 63rd Street
Tel.: 778-6909

Specializing in female 
German Shepherds 

PETS OF ALL KINDS

Dėl Kipro Bielinio 
palikimo premijos

Prieš kuri laiką mūsų spau
doje buvo pranešta, kad Kip
ras Bielinis yra palikęs 3.000 
dolerių premijai už m,oksline 
ar beletristine forma parašytą

SLA 63-čios (Roselando) kuopos
narių susirinkimas Įvyks šeštadieni, lapkričio 11 dieną. 
2:00 vai. po pietų Visų šventų parapijos salėje, esančioje 
10809 South State Street.

Visi nariai prašomi atsinešti savo mokesčių knygutes, 
nes bus Pildomosios Tarybos nominacijos.

T * ' t '

Kuopos Vaidyba
------------- — J

“Vandalai” apšaudė 
plente automobilius

Indianos plentu patruliai 
suėmė du vaikėzus 13 ir 1 1 
metų amžiaus/ kurie praeita 
pirmadienį Indianos plente 
ties Willow Creek Road netoli 
Portage iš stiprių šautuvų ap
šaudė plentu važiuojančius 

pataikydami į 
važiavu- 

per valandą 
nesužei-

plentu 
automobilius, 
penkis automobilius, 
sius po 70 įnylių 
greičiu. Laimei nieko 
dė.

“Vandalus” suėmus 
pas juos rado šešis 
jėgos šautuvus, kiek amunici
jos ir $74 pinigų, kuriuos jie
du pagrobę apiplėšdami Por
tage krautuvę.

Valentino Gustainio, bu
vusio Lietuvoje Eltos direkto
riaus , Lietuvos Aido redakto
riaus. spaudos atstovu Varšu
voje ii- kitose pareigose, iška
lėjusio Sibire daugeli metų, 
mirusio šiais metais okupuotoj 
Lietuvoje, paminėjimas Įvyko 
vadinamoje Tautinių namų pa
stogėje š. m. gruodžio 5 d. Pa
skaitą skaitė Mečys Valiukė
nas ir velionio .laiškus bei pri
siųstą savo laiku iš okup. Lie
tuvos magnetofoninę juostą 
perdavė Kazys Kasakaitis, se
nas velionio draugas.

CHICAGO FAUCET CO.
2100 So. NUCLEAR DR. 

DES PLAINES, ILL. 

PHONE — 296-3315

SIUNTINIAI į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, UL 60629. • TeL WA 5-2787 
Dlddls p«$Irinkimai Įvairių pr»klp.

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2548320

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

V. VALANTINAS 
_________ - .... _______ ____ ■ ______ *

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

fl

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

■

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

I site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1 1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

--------- - ...............
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pul ici j a 
stiprios

marijuanos, 
25.000 dole-

7 melų ir 
metų am

Rado šautuvu sandėli
Wentworth disfrikto polici

ja su varantais padariusi kratą 
apartmente 1 149 E. 67th Street, 
Chicagoje. konfiskavo 21 šau
tuvą ir 125 svarus 
kuri įvertinta apie 
riu. Suimti du to 
gyventojai Herper 
Miss Simmons 21
žiaus. Devyniolika tu šautuvu 
buvo stipraus pajėgumo kara
binai kai kurie aprūpinti pasa
lūnų šaudymui teleskopais, vie 
nas nutrunfpintas, plėšikų mė
giamas šautuvas ir vienas 
revolveris. Marijuana buvo 
dėta penkiose plastikinėse 
žėse.

.38
su-

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI. PROFESIO 
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

OPERETĖ

“SIDABRINE DIENA”
su simfoniniu orkestru, Daina
vos ansamblio statoma šeštadie
nį. gruodžio 11 d.. 8 vai. vak., 
ir sekmadieni, gruodžio 12 d, 
2:30 vai. po pietų Marijos aukšt. 
Mokyklos Auditorijoje.

Bilietai: po $8. $7. $6, $5, $4, 
$3 i abu pastatymus 
"Marginiuose", 2511 
St. Tel. PR 8-4585.

Toliau gyvenantieji
gali Įsigyti paštu, pasiuntę čeki, 
arba Money orderi nurodant 
dieną ir kainą, šiuo adresu, 
"Dainava", 7217 So. Fairfield 
Ave., Chicago, III. 60629.

----------——----- ----- -------

gaunami
W. 69th

bilietus

— Lietuvių Fondo Tarybos 
posėdis Įvyks šeštadieni, gruo
džio 11 dieną, 4 vai. p. p., LF 
būstinėje — 2422 West Mar
quette Road, Clucagoje.

— Paul Priedes ir jo žmona, 
gyv. Brighton Parko apylinkė
je, gavo gražią ir prasmingą 
kalėdinę dovaną — metinę 
Naujienų prenumeratą iš duk
ters Violetos, gyv. Chicagos 
šiaurės vakarų priemiestyje.

— Lietuvos Dukterų D-jos 
narių grupė su pirm. Emilija 
Kieliene aplankė Kankakee ir 
Manteno ligoninėse esančius 
lietuvius, nuveždam(os jiems 
kalėdines dovanas ir ieškoda
mos be globos esančiu tautie
čių.

— Fobert Stankus, Gage 
Parko aukšt. mokyklos futbolo 
komandos dalyvis, rekomen
duotas geriausio tos komandos 
žaidėjo atžymėjimui. Tokį pat 
atžymėjimą gavo Edward Bo
ruta iš La Salle mokyklos ir 
Gerald Skizas iš St. Laurence 
Pažymėjimai Įteikti specialia
me bankete, kuriame dalyva
vo 84 rinktiniai žaidėjai, ko
mandų treneriai ir vadovai.

— Pranas Rmnša išrinktas 
Brighton Parko lietuvių namų 
savininkų draugijos pirminin
ku. B. Paliulionis — vicepirm., 
P. šulas — sekr. K. Marcinkus 
— ižd.. A. Marma — parengi
mams.

Ixuvrcncc Bobbin ir jo 
šeima, gyv. Arlington Heights, 
III., sveikindami savo tėvą ir 
uošvi Joseph K. Bobbin, gyv. 
Brighton Parko apylinkėje, 
kariu pasiuntė ir kalėdinę do
vaną — Naujienų prenumera
tą. Laikraštis jam bus siunti
nėjamas kiekvieną dieną nuo 
sekančių metų pradžios.

— I)r. Vanda Sruogienė, is
torijos mokslų profesorė, gruo 
džio 42 d„ sekmadieni Balze- 
ko lietuvių kultūros muzieju
je skaitys viešą paskaitą, kuri 
bus iliustruojama skaidrėmis. 
Visi lietuviai kviečiami atsilan 
Lyti. Įėjimas laisvas.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos paruoštą peticiją, ku
rioje išreiškiamas protestas 
dėl Lietuvos okupacijos, reli
gijos persekiojimo ir Simo Ku
dirkos nuteisimo, uoliai pla
tina ir renka parašus LDK Bi
rutės draugijos narės. Į peti
cijos propagavimo ir parašų 
rinkimo darbus Įsijungė Mar
gutis radijo ir kitos organiza
cijos bei pavieniai asmenys. 
Peticija su parašais
Įteikta prez. Nixonui, prieš 
jam išvykstant Į Sov. Sąjungą. 
Peticijos blankai yra gaunami 
[Alto raštinėje, 2606 W. 63 St„ 
Chicago, III. 60029 kasdien nuo 
8:30 vai. ryto iki 4 vai. popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Tel. 778 - 6900 arba 778 - 6901.

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo
mos į metus iš atskiru butų su bal
dais. Jaukūs 2 aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti uz $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng-

į tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. $38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetų 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19,000.

9 KAMBARIŲ modernus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai įrengtas beismontas. židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High 
— $42.700.

Valdis Real Estate
f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda

> žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
bus!ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

— Grandies Ansamblis gruo 
džio 11 d. Illinois universiteto 
Urbanoje Įvairių tautybių pa
sirodymuose atliks liet. taut, šo
kių programą.

— John C. Bogivill, gv’v. 
Brighton Parko apylinkėje, 
Naujienų skaitytojas ir rėmė
jas, kartu su kalėdiniais svei
kinimais savo geram draugui 
J.Mukenwicz, gyv. Marquette 
Parko apylinkėje, siunčia taip 
pat dovaną — metinę Naujie
nų prenumeratą.

— Illinois gubernatorius Ri
chard Ogilvie planuoja nuvež
ti žymiai daugiau moterų i res
publikonų konvenciją, kad 
kiekviename komitete būti) Il
linois atstovai.
komitetas leidžia 
valstijai išrinkti
moterį ir viena vvrą i kiekvie- 
ną komitetą. Illinois, nepa
rinkdamas moterų, jau nusto
jo vietų keliuose komitetuose.

Nacionalinis 
kiekvienai 
po vieną

Havajietis Ronald Au tapo visos Ame
rikos Jaycees organizacijos, kurioje 
yra 325,000 jauny biznierių ir profe- 

sionaly, prezidentu.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis KATI 7AIM

INSdlAMCI

State Farm Fire and Casualty Company

K. E R I 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
< r

— Č. Gedgaudo “Mūsų Praei
ties Beieškant” knygai leisti 
mecenatas Svedarskas. paau- 
ko $500 dol. Jis mano, kad to
kios knygos mes seniai ir sku
biai reikalingi.

— Prof. Dr. Z. Ivinskis (Bon 
Vokietija) dėl Vinco Žemai
čio brošiūroje “Lietuvių Etni
niu sienų' klausimais” iškeltu 
tezių rašo: “Skaičiau viską, 
radau įdomiu dalvku. žinoma, 
pirmiausia perskaičiau Jūsų 
“Sienas’’ ir prisidariau daug 
pastabų. Prie dabartinio ma 
no sveikatos stovio jokiu būdu 
nepajėgčiau ką nors plačiau iš 
esmės pasakyti, įrodyti. Sie
nomis esu domėjęsis, turiu di
delę kartoteką. Kaip gaila, kad 
tas Okeanas toks platus... 
Tikiu, kad infuzijos (sveikatą) 
sustiprins. O čia paskaitos, 
pratybos ir dar korektūros... 
Apie Kalėdas, rodos, jau bus 
du atspaudai ( Žydai, Medi
ninkų vyskupijos įkūrimas)”... 
Užbaigoje pastebi: “Deja, mū 
su abiejų ir visų lietuvių bičiu
li Ochmanski lenkai labai kri
tikuoja”. Atrodo, už
viams palankumą, net kores
pondenciją nutraukė. Daug 
ką premijuojame, bet jo vei
kalus pamiršome. O jie iš tie
sų, verti (tuo labiau lenkų kal
ba) vpatingo mūsų dėmesio.

‘ (V. ZJ

lietu-

2 PO 4 MŪRINIS, ssiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh 
ton Parke. . _ . -

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUKfUS BUNGALOW, . įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke. .

VALGYKLA su namu ir visais Iren 
gimais. Judri vieta.

2951^WEST 63 STREET 
436-7878

APYNAUJIS 2-jų butų, gražus mūr^ 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
S40.500.

6 KAME. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-j u autom, garažas. Marquette Par
ke S36.500.

GRAŽŪS 4 BUTŲ mūr.. alum. lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRS 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atite
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

- - -Hammman-------
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