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AMERIKA NEKEIČIANT! EUROP
INDIJA PASIRYŽUSI SUTRIUŠKINTI
SAVO SENĄJĮ PRIEŠĄ PAKISTANĄ

NEW DELHI. — Indijos premjerė Gandhi atmetė Jungtinių 
Tautų raginimą skelbti karo paliaubas. Kalbėdama New Delhi stu
dentams, ji pažadėjo griebtis visų priemonių išvaduoti bengalus 
iš Pakistano okupacijos ir padėti Bengalijai įsteigti nepriklauso
mą ir turtingą valstybę. Jokia pasaulio jėga Indijos nuo to tikslo 
nesulaikysianti Indijos žmonių solidarumas sutriuškins priešą. 
“Kovokite narsiai, mano tautiečiai! Pergalė bus mūsų. Pergalė 
— Indijos!”, šaukė premjerė Gandhi entuziastingai pritariantiems 
studentams.

“AMERIKA NEKEIS SAVO POLITIKOS

BRIUSELIS. — Nato valstybių ministeriu konferencijoje 
valstybės sekretorius Rogers nuramino sąjungininkus, kad Ame
rika nesirengia Europos pamiršti. Paskutiniu metu Amerikos 
ambasadoriai iš Europos sostinių praneša apie europiečių viešą 
opiniją, kuri laukianti naujo Amerikos izoliavimosi nuo pasaulio 
problemų. Kongrese vis dažniau pasiūloma sumažinti Amerikos 
kariuomenę Europoje. Daug nerimo kelia europiečiams ir nauja 
Amerikos politika Kinijos atžvilgiu. Su įtarimu sekamas ir san
tykių gerinimas su Maskva.

Į New Yorką atvyko Pakis
tano užsienio reikalų ministeris 
Ali Bhutto. Pakistanas jau pra
nešė Jungtinėms Tautoms, kad 
jis Sutinka su karo paliaubomis, 
sutinka atitraukti savo kariuo
menę, jei tą patį padarys ir In
dija.

Indijos kariuomenės prane
šimai sako, kad karo laivai, ap
šaudydami Karachi uostą, nu
skandino penkis Pakistano ka
ro laivus. Britanija pareiškė 
protestą, nes buvo sužaloti ir du 
britų laivai. “Labai atsiprašo
me”, pareiškė Indija. Rytų Pa
kistane Indijos kariuomenė su
stojo prie dviejų didelių upių: 
Padmos ir Meghnos. Tos upės 
kai kur yra mylios plotumo, jos 
suteka į vieną upę į pietus nuo 
Daccos. Vietiniai gyventojai pa
deda indams pastatyti pantoni- 
nius tiltus, nes seni tiltai Pakis
tano kariuomenės susprogdinti. 
Nuo pasitraukiančiif Pakistanie
čių nemažai nukenčia civiliai gy- 
-veatojaž - bengusi. - TJaug' kur 
įvykdytos masinės ’ skerdynės

- Tik dienu klausimas

Korespondentų nuomonė, Ry
tų Pakistano-likimas jau išsprę
stas’.; Liko tik. dienų klausimas, 
kai • pakistaniečiai bus visiškai 
nugalėti. . Indai,' verždamiesi į 
priekį,.?palieka apsuptas Pakis
tano .kariuomenės įgulas užpaka
lyje. Tos įgulos bus _ išvalytos 
vėliau. Kareiviai kai kur me
ta savo uniformas ir įsimaišo į 
civilių’ tarpą. Grupės kareivių 
upių laiveliais'plaukia žemyn į 
pietūs. Laivelius netrukdomi 
medžioja Indijos lėktuvai.

Pakistano valdžia sako, kad 
ji gavusi žinių ir jas tikrinan
ti, jog Indijos lėktuvuose ir karo 
laivuose esą sovietu karininku. 
Pakistano vakaruose gyventojai 
piktai puola automobilius, kurie 
pasirodo su prožektoriais. Visi 
Pakistano miestai užtemdyti.

Kinai — prieš ideologiją
Amerika šiame kare bando iš

laikyti visišką neutralumą, 
nors pradžioje kaltė buvo mes
ta Indijai. Kinija palaiko Pa
kistaną. Politiniai stebėtojai 
nurodo, kad Kinijos palankumas 
Pakistanui išplaukia grynai iš 
didžiosios valstybės interesų ir 
nieko neturi bendro su ideologi
ja. Rytų Pakistano bengalų su
kilimas prieš centrinę valdžią, 
ypač prieš karinę valdžią, kaip 
tik ir sudaro “liaudies išsilais
vinimo judėjimą”, kurį propa
guoja Pekinas. Tačiau Pekinas 
šį kartą remia karinę diktatūrą 
prieš bengalų liaudį. Kinija lai
kosi seno posakio: “Mano prie
šo priešas yra mano draugas”.

Indijos karingumas ir Jung
tinių Tautų neklausymas ati
darė akis ne vienai Afrikos vals
tybei. Indija jau nuo Mohandas 
Gandhi laikų buvo laikoma labai 
taikia, smurtą smerkiančia tau
ta, kuri vadovavo “trečiajam pa
sauliui”. Dabar, laimėjimų apa
kintu Indija atsisakė bendra
darbiauti su pasaulio opinija.

IŠ VISO PASAULIO

Kinijos respublikos įkūrėjas Sun Yat Sen (portrete) Tautinėje Kinijoje labai gerbiamas. ^Portre
tas puošia sceną, kurioje kalbą sako Chtang Kai šėkas, savo gimtadienio proga.

PRAGA. — Čekoslovakijos 
vyriausybėje padaryta pakeiti
mų. Pakeistas ir užsienio rei
kalų ministeris Jan Marko, ku
ris tapo parlamento vicepirmi
ninku. Nauju ministeriu parti
ja paskyrė Bohuslavą Chnoupe- 
ka, Maskvos ištikimą tarna.

‘NEW YORKAS. — Sorietai 
apkaltino Kiniją, kad ji atsisa
ko dalyvauti didžiųjų valstybių 
pasitarimuose Viduriniųjų Ry
tų klausimais. Trečiadienį kinų 
delegatas kaltino Ameriką ir Sov. 
Sąjungą, kad šios už arabų nu
garų veda derybas ir išduoda 
arabų interesus, ypač manevruo- 
damos į svarbias pozicijas prie 
arabų žibalo. Kinas ragino ara
bus ginklu išsikovoti savo tei
ses. Palestinoje.

LONDONAS. — Vyriausybės 
raportas skelbia, kad Amerikos, 
Kanados, Italijos ir Australijos 
darbininkai per įvairius streikus 
prarado daugiau darbo dienų už 
Britanijos darbininkus.

ROMA. — Italijos preziden
to rinkimuose rezultatų dar nė
ra, balsavimai tęsiami. Paskuti
niame balsavime daugiausia bal
sų buvo gavęs socialistų kandi
datas de Martino.

PARYŽIUS. — Sulaukusi 99 
metų amžiaus mirė Paryžiuje 
gal garsiausia rusų prima bale
rina assoluta Mathilde Kche- 
ssinska, Petrapilio Imperinio 
Baleto šokėja. Ji pirma pagar
sino Europoje rusų baleto meną. 
Paryžiuje ji buvo baleto moky
toja virš 30 metų. Balerina ta
po princesė Krassihska-Roma- 
novska. Jos meilužis buvo caro 
sūnus, o vyras — didysis kuni
gaikštis Andrejus. Paskutinį 
kartą Kshessinska šoko Londo
no Covent Garden teatre 1936 
metais, pati turėdama jau 64 me
tus amžiaus. Ji ir tada 20 kartų 
buvo iškviesta nusilenkti susiža
vėjusiai publikai.

Baigėsi Egipto 
vadu teismai £

KAIRAS. — Egipto teismuo
se teisti buvę aukšti valdininkai, 
arabų socialistų partijos veikė
jai už sąmokslą prieš dabartinę 
prezidentą Sadatą gavo sunkias 
bausmes. Keturi buvo pasmerk
ti mirti, tačiau prezidentas jų 
pasigailėjo ir pakeitė bausmes 
į kalėjimo iki gyvos galvos baus
mes. Jų tarpe yra sovietų pati
kimas buvęs viceprezidentas Aly 
Sabry, buvęs karo ministeris 
gen. Mohammed Fawzi, buvęs 
vidaus reikalų min. Sharaway 
Gomas, buv. valstybės ministe
ris prezidentūros reikalams Sa
mi Sharaf ir arabų socialistų 
unijos sekretorius Farid Karim.

Tribunolas 14 kaltinamųjų 
išteisino ir kitiems 14 davė vie
nų metų bausmę lygtinai, jų 
tarpe yra keli buvę ministerial 
ir parlamento pirmininkas.

Apie gydytojus 
JAV ir Lietuvoje

Prof. L. Laucevičius kelis mė- 
i nesiūs lankėsi JAV-se ir grįžęs 
I “Tiesos” skaitytojus, spalio 27 
d., supažindino su JAV medicina 
bei, anot jo, jos prieštaringu
mais. Esą, medicina- JAV-se 
esanti gana aukšto lygio, daug 
joje naudingo bei Įdomaus, (tai, 
sakoma, reikėtų pasisavinti...). 
Autorius pripažįsta, kad kai ku
rios JAV ligoninės puikiai įreng
tos, gi gydytojai, esą plačios me
dicinos erudicijos. /

• Tačiau dr. Laucevičiui. Ameri
koje apsilankius, kai kas ir ne
patiko. Jis pasigedo nemokamo 
gydymo, atkreipė dėmesį į do
lerio svarbą gydytojams, men
ką pagalbą, ligoniams teikiamą 
gydytojui į namus atvykus. 
Laucevičius teigia, kad Lietu
voje gydytojai. specializuojasi 
paskirose srityse ir kad medi
cinos pagalba esanti aukštos 
kvalifikacijos.

Kitoks vaįzdas pažvelgus 5 
medicinos mokslų kandidato An
tano Mickio straipsnį “švytu
rio” žurnale, nr. 14 (tiražas ne
toli 114,000 egz.). Autorius klau
sia: “Kodėl ligonis nepatenkin
tas savo gydytoju?” ir pateikia 
eilę pavyzdžių — kaip gydyto
jai nerūpestingai elgiasi su pa
cientais. Vienas priekaištų: kai 
kurie gydytojai pernelyg drą
siai imasi atsakomybės, nenori 
konsultuotis su vyresniais kole
gomis, labai pasitiki savo jėgo
mis. Esą blogai, kad gydyto
jams reiškiamas nepasitikėji
mas.

Laucevičius minėjo, kad va
dinami buržuaziniai gydytojai 
kartais nepriima ligonio, tarda
mi, kad jis — kito gydytojo li
gonis. Bet Mickys “švytury” 
kaip tik nurodo į atvejus Lie
tuvoje, kai net sunkiai susirgę 
nepriimti į ligoninę ai* pas gy
dytoją, išgirdę atsakymą: ‘Tai 
ne mano rajonas” ir tenka ieš
koti pagalbos kitame miesto ga
le. Laucevičius pripažino, kad 
JAV medikai seka naujuosius 
atradimus, kad jie kvalifikuoti, 
kai tuo tarpu Mickys, stebėjęs 
kelių Lietuvos ligoninių darbą 
pabrėžė, jog ligoninė, nepanau- 
dojanti mokslo naujovių, yra pa
smerkta sustoti vietoje, užsikon
servuoti. Dėl to toks didelis skir
tumas, palyginus Laucevičiaus 
pastebėtus teigiamus medicinos 
aptarnavimo bruožus JAV-se ir 
Mickio iškeltą ligoninių, gydy
tojų konservatyvumą, sustingi
mą, atsilikimą, ligonių nepasiti
kėjimą bei nusivylimą gydyto
jais. (E)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Čikagos miesto taryba pri

tarė planui pakelti mokesčius ci
garetėms. j

♦ Senatas vienbalsiai patvir
tino įstatymą, kuris skiria 1.6 
bil. dol. vėžio ligai tirti.

♦ Rytų Vokietija paskelbė, 
kad šių Kalėdų proga berlynie
čiai dar nebus leidžiami per sie
ną į Rytų Berlyną, tačiau nuo 
Naujų metų leidimai bus pra
dedami išduoti.

Britanijos parlamente kri
tikuojamas sen. Edward Kenne
dy už jo pareiškimus šiaurinės 

"Airijos reikalu. ’ Vienas britų 
parlamento narys nurodė į “ne
paprastą skirtumą tarp sen. Ken- 
džio atsinešimo į viešus reika
lus ir tarp jo laikysenos priva
čiame gyvenime”.

♦ JT atominės energijos agen
tūra išmetė Taivaną ir priėmė 
komunistinę Kiniją.

Carpentersville, UI., gyven
tojas, Dundee mokyklų tarnau
tojas, savo namuose šaldytuve 
laikė savo žmonos kūną, žmona 
mirė prieš metus nuo vėžio ir 
buvo palaidota Texas valstijo
je. Policija galvoja, kad Victor 
Taylor, 56 m. nuvažiavo į Texas, 
iškasė žmonos kūną ir parsive
žęs įdėjo jį į fryzerį savo namo 
rūsyje.

♦ Iš Sov. Sąjungos pernai pa
bėgusi balerina Natalia Maka
rova, 30 m., paskelbė, kad ji ko
vo mėn. išteka už Vladimiro Ro‘ 
dzenkos, 33 m.

Karas Azijoje 
palankus Izraeliui 
NEW YORKAS. — Aštuonio

lika Azijos ir Afrikos valstybių 
pasiūlė Jungtinėse Tautose re
zoliuciją, kuri ragina Izraelį dar 
prieš derybas su arabais pažadė
ti, kad Izraelis atitrauks okupa
cinę kariuomenę į tas sienas, ku
rios buvo prieš šešių dienų karą.

Izraelis, kaip žinoma, nuolat 
pabrėžia, kad jis jokių sąlygų 
iš anksto, prieš derybas, nepri
ims ir derėsis dėl “saugių” sie
nų būsimose derybose. Tik nu
stačius tekias sienas, Izraelio ka*-. 
riuomenė bus atitraukta.

Izraelis slaptai džiaugiasi, kad 
Indijos-Pakistano karas kilo tuo 
metu, kada Egiptas tikėjosi lai
mėti Jungtinėse-Tautose didelį 
propagandinį laimėjimą.' Karas 
■Azijoje- nustūmė į. šalį Viduri
niųjų Rytų klausimą.: Izraeliui 
taip pat patinka, kad Azijos ka
riaujantieji nekreipia dėmesio 
į Jungtinių Tautų rezoliucijas. 
Tuo būdu, pačiam Izraeliui bus 
lengviau neklausyti JT raginimų. 
Izraelis ir.praeityje yra atme
tęs visą eilę Jungtinių Tautų re
zoliucijų.- Ateityje jam bus len
gviau jas atmesti, nes ir kiti pa
našiai elgiasi.

♦ Pietų Vietname ir Kambo- 
dijoje komunistai numušė pen
kis JAV helikopterius ir tris 
vietnamiečių lėktuvus, sužalojo 
tris JAV helikopterius.

Senatorius iš Maine Edmund Muskie yra laikomai sfipriautiu demo
kratę partijos kandidatu j prezidento viet<.

Pravda puola 
Kinijos politiką

MASKVA. — Sovietų Pravda, 
tęsdama vėl prasidėjusią žodžių 
dvikovą su Kinija, piktai atker
ta į kinų kaltinimus dėl sovie
tų užimtos pozicijos Pakistano- 
Indijos kare. Pravda sako, kad 
Kinija Azijoje veda politiką, ku
ri niekuo nesiskiria nuo Guamo 
saloje paskelbtos Nixono doktri
nos: piudyti Azijos žmones prieš 
Azijos žmones. Pakistano atžvil
giu Kinija žaidžianti dvigubai 
provokuojantį žaidimą. Kinija 
siunčia Pakistanui ginklus, kvie
čia jo vadus ir kariuomenės vir
šininkus į Pekiną ir kitais bū
dais pučia Indijos-Pakistano 
konflikto žarijas bei bando nu
statyti Pakistaną prieš Sovietų 
Sąjungą.

Užsienio stebėtojai Maskvoje 
tvirtina, kad Maskva..labai nu
sivylusi naujos Kinijos delega
cijos Jungtinėse Tautose elgesiu 
ir nuolatiniais puolimais prieš 
sovietus. Kiekvienas kinų pa
reiškimas turi kritikos žodžių 
sovietų politikos atžvilgiu. To
dėl ir sovietų propagandoje atei
tyje galima laukti dažnesnių 
puolimų prieš Kiniją.

Popiežius nekeis 
celibato taisyklės 
ROMA. — Vatikanas išleido 

du dokumentus, kuriuose sura
šyti paskutinio vyskupu sinodo, 
posėdžiavusio nuo rugsėjo 30 d. 
iki lapkričio 5 d. darbai. Doku
mentuose nėra nieko naujo, kas 
nebūtų jau buvę skelbta spau
doje, tačiau įvade, kurį pasirašė 
kardinolas Jean Villot, Vatikano 
valstybės sekretorius, yra Po
piežiaus Pauliaus pareišk

Popiežius rašo-: “Lotynų baž
nyčioje, su Dievo pagalba, bus 
toliau laikomasi dabartinės ku
nigiško celibato disciplinos vi
soje jos visumoje”.

Karas Kambodijoįe
PHNOMPENHAS. — Kambo

džos kariuomenė kasa apkasus 
sostinės pakraščiuose. Visi til
tai yra užminuoti, laukiama ko
munistų puolimo. Miestan plau
kia šimtai pabėgėlių iš Phnom- 
penho apylinkių, prie kurių pri
artėjo komunistų daliniai.

Pietų Vietnamo kariuomenė 
85 mylios nuo Kambodžos sosti
nės tęsia savo puolimą, kurio 
tikslas yra atitraukti komunis
tų jėgas nuo sostinės. Vietna
miečių kariuomenės frontas yra 
apie 30 mylių Kambodžos vi
duje. Buvo užimta svarbi ko- 
nvyiistų kariuomenės stovykla 
ir sandėliai, tačiau komunistu 
jėgos su vietnamiečiais į mūšį 
nestoja. Juos pasiekia tik P. 
Vietnamo ir Amerikos aviacija.

Sekretorius Rogers pareiškė 
savo kalboje Nato ministeriu 
konferencž’oje: “Mes šiuo me
tu darome didelius pakeitimus 
Amerikos užsienio politikoje. 
Mes įsitikinę, kad tie pakeitimai 
yra konstruktyvūs ir reikalingi. 
Tačiau keičiant politiką nepa
keistas liks Amerikos bendra
darbiavimas su Vakarų Euro
pa, nepakeista liks Amerikos pa
rama Europos vieningumui ir 
nepasikeis Amerikos įsipareigo
jimai Europos gynybai”.

Sekretorius Rogers rado pri
tarimo konferenežos dalyvių 
tarpe pareikšdamas, kad Euro
pos saugumo konferencija ir pa
siruošimai jai turėtų palaukti, 
kol bus susitarta dėl Berlyno. 
Tą pačią nuomonę pareiškė Vo
kietija ir Britamja. Tik Bėk 
gija ir Prancūzija ragino kuo 
greičiausiai susitikti su sovie
tais ir pradėti ruoštis Europos 
saugumo konferencijai. Nato 
valstyb&e vyrauja nuomonė, 
kad-tokią.konferęncžą. teks su
šaukti. Nesutariama tik dėl lai
ko. Dauguma laikosi nuomonės 
kad pirma turi būti išspręsti 
klausimai, kurie praeityje įneš
davo įtempimų ir nesusiprati
mų, būtent, Berlyno ir abiejų 
Vokietijų klausimai. rL;-

Nato organizacijoje pareigas 
pradėjo eiti naujas sekretorius 
olandas Joseph Luns. Jis net 19 
metų išbuvo Olandijos užsienio 
reikalų ministeriu. Patyręs di
plomatas, energingas kalbėtojas, 
kietas derybose. Luns yra Eu
ropos politinės vienybės advoka- X 
tas. Jis, būdamas ministeriu, 
labai daug važinėdavo. Vienas 
olandų laikraštis kartą pasijuo
kė, kad ministeris Luns per me
tus aplankė 110 valstybių. Jis 
du kartus buvęs ir Olandijoje.

Kancleris Brandt 
atsiėmė premiją

OSLO. — Vakar Oslo univer
siteto salėje Vakarų Vokietijos 
kancleris Wily Brandt atsiėmė 
jam šiais metais paskirtą Nobe
lio Taikos premžą. Norvegija 
Brandtui yra antroj i tėvynė, nes 
čia jis praleido karo metus, pa
bėgęs nuo nacių persekiojimo. 
Savo kalboje Brand tas pareiš
kė, kad Alfredas Nobelis. Įsteig
damas šią premiją, ją skyrė 
daugiau padėti svajotojams, o 
ne aktyviems politikams". Šis 
prizas yra laikytinas kaip ska
tintojas mano politinių pastan
gų, bet ne jų galutinis įverti
nimas, pareiškė kancleris Brand- 
tas.

Po karo Brandtas yra pirmas 
vokietis gavęs Taikos premiją. 
Prieš ji paskutinis vokietis buvo 
pacifistas Carl von Ossietzky, 
gavęs šią premiją 1936 metais.

Švedijoje karalius Gustavas 
Vl-tasis įteikė Nobelio premi
jas jas laimėjusiems, medicinos, 
fizikos, chemijos ir literatūros 
specialistams.
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NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL. - SATURDAY, DECEMBER 11, 1971

prieš mėnesio 15 d. duoda dividendas už visą mėnesi 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mus\j namą.

KRIKŠTYNOS, KURIOSE ŠOKO 
NAUJAGIMIS

Visos berniuky aprangos gaunamos, Įskaitant stambius (husky),

HARRY SEIGAN kviečia vi
sus vyrus ir jaunuolius atvykti 
ir Įsitikinti, koks didžiulis yra 
pasirinkimas., rūbų rudens ir 
žiemos sezonui, geriausių fir
mų, kaip GROSHIRE, BOTANY 
“500”, PHOENIX ir kit„ nau
jausios mados.

Passbook Savings 
All accounts com, 
pounded daily — 

paid quarterly

KĄ TIK GAUTA IŠ 
ITALIJOS KOSTIUMŲ, 

MARŠKINIŲ IR KITOKIOS 
APRANGOS.

Pirkę kostiumą, švarką- ar 
kelnes, jūs būsite patenkinti, 
nes mūsų siuvėjai čia pat vie
toje jums primieruos ir pritai
kins ir nieko už pritaikymą ne
reikės mokėti.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos, 
daryta.

Tarpe 27 ir 28-tos gatvių. Požemio traukiniai — BMT, EE arba RR. 
Autobusai — 1, 2, 5 ir 15.
TEL. (212)' 725-2449 "

Šiltu žodžiu naujagimi 
kino Kr. Donelaičio mokyklos 
ilgametis vedėjas Julius širka, 
pasidžiaugdamas “Žilvičio” ryž 
tu, pažadėdamas šios mokyk
los ir Tėvu komiteto visoke
riopų globą ir linkėdamas, kad

Meninėje dalyje nuotaikin
gai padainavo, su Neo Lituanų 
orkestro palyda: žibuokles, 
Vėją, Ar žinai, Prabėgo dienos 
— solistė Vanda Stankienė. 
Pabaigoje ji prisiminė savo 
gerąją mamytę Barborytę, 
kaip tik tą< dieną švenčiančią 
savo gimtadiėhj ir salėje besi
klausančią ir bestebinčią krik
štynų nuotaikas,' ir jai dėko
dama už visus motiniškus var
gelius, jausmingai sudainavo 
jos labai mėgiamą dainelę, 
Kur tas kelelis.

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

VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ
4640 SOUTH' ASHLAND AVENUE

. Tel. YArds ^-1272 + v

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
AleKso Ambivse tnyga, apraunu paskutuHM ** 

lietuviu gyvenimą ir jų atliktus darbus. b64 psl. KSsuJ S>M įsiūlo L““m« 1S“>"
jos D racija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis. P111“**3 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos 
n ve uis išleisti laikraščiai, kūnų viso buvo 121, 41 teatro draugija, ZSSftST Mpk ir 314 -eikl^.U bW* 
;os. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, “
kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos. y . 
kai ir kt.

Norintieji šia knyga įsigyti. orašonu parašyti čeki arba ei.
< iroen

"Žilvičio" tautinių šokiy grupės Šokėjai su krikšto tėvais, krikštynų metu. Iš kairės į dešinę: Va 
karo vedėja Sofija Jelionienė, Kr. Donelaičio mokyklos vedėjas Julius Širka, gėles kūmai An i 
cetai Mažeikienei sega Rūta Chepetta, toliau kūmas inž. arch. Jonas Stankus ir "Žilvičio" šokė

jai, ką tik gavę krikštą, su įdomumu stebi krikštynp apeigas.
V. Noreikos nuotrauka

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 

vardu ir pasiųsti;
• 739 So HALSTED ST*, CHICAGO, ILL. 60608.

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Kristijono Donelaičio 
mokyki, tradiciniame baliuje, 
Įvykusiame gruodžio mėlL 4 d. 
Inn Motion gražioje salėje, dė 
u lesi o centre — šaunios nau
josios tautinių šokių grupės 
“Žilvičio” krikštynos.

Svečių, tėvų ir mokyklos rė
mėjų virš trijų šimtų. Povilas 
Kilius, Tėvų komiteto pirmi
ninkas, taria ačiū visiems, bet. 
kuo prisidedantiems prie šios 
mokyklos išlaikymo, sveikina 
svečius, kviečia pabuvoti dar
nioje šeimoje, pagyventi gied-l pradėjo augti 1970 m

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO •

OFFICE HOURS • Monday, TuewLiy, Thursday & Friday, 9 a.tn. to 8 p. 
Saturday, 9 a^m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St, 

731-8577
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave. 

GR 1-3712
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd.

382-1568
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236,— 9th Avenue 

LO 4-7981
TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty Street 

LY 9-9163
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave. 

BA 5-5923
VINELAND, N. J. 08360
Parish Hall
West Landis Ave. 

(609) 691-8423
SEATTLE, WASH. 98103 
1512 N. 39th St. 

ME 3-1853
SOUTH- RIVER; N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113
HARTFORD, CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255

“Žilvitis” ilgus metus šoktų 
savo Tėvynės Lietuvos garbei.

Rūta Chepetta gėlėmis ir 
specialiu korsažu papuošia 
kūmo ir kūmos krūtines, o Va
laitienė, šokėjus svečiams pri
stačiusi, Įteikia kiekvienai ir 
kiekvienam po 'rožę.

Gavęs krikštą ir gražų var
dą, “Žilvitis” lietuvių visuo- 
njenei prisistato trimis tauti
niais šokiais: Kubilu, šustu ir 
Kalveliu, šokius akordeonu 
palydi gabi ' akordeonistė Ge
nutė Saunaitytė. šokėjai šo
ko pasigėrėtinai, šokius atliko 
gražiai, tai rodo, kad ši nau
joji tautinių šokių grupė yra 
gerose rankose, geroje mokyk
loje ir gerame kelyje.

Šiandien susirink&me į didele Kr. Donelaičio mokyklos šven
tę — atšvęsti naujagimio "Žilvičio" krikštynų... sako va
karo vedėja Sofija Jelionienė (kairėje). Krikšto tėvai - kū
mai Aniceta Mažeikienė viduryje ir inž. arch. Jonas Stankus 
(dešinėje) susimąstę klausosi, kokios pareigos bei atsakomy

bė jų laukia, "Žilvitį" vedant nauju veiklos keliu.
V. Noreikos nuotrauka

džio mėn. 8 d.'su pirmąja tau
tinių šokių repeticija. Jis au
go. Iš mažo būrelio išbujojo 
iki 32 energingų šokėjų. Šiai 
grupei vadovauja energinga, 
sumani, tos srities žinovė, sol. 
Vanda Stankienė, o adminis
traciniais reikalais be paliovos 
rūpinasi Aniceta Mažeikienė, su 
Kr. Donelaičio mokyklos darbu 
visa širdimi suaugusi, nuošir
džiai globojanti ir “Žilvitį”, — 
savo žodyje teigė vedėja Sofija 
Jelionienė.

Skamba “žilvičio” melodi
jos, Į sceną iš salės Vilnelėmis 
ritasi “Žilvičio” šokėjos ir šo
kėjai. Jauni, žvalūs, puoš
niuose tautiniuose drabužiuo-

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 5002

PHONE Ž5+447t

kvietęs grupei vadovauti, mo
kyklos vadovybei ir Tėvų ko
mitetui už pareikštą pasitikėji
mą ir šios grupės globą, gra
žiajam jaunin<ui už ryžtą 
meile tautiniam šokiui, ui 
nuoširdų darbą, už susiklau
symą. Ji iš širdies tarė ačiū vi
siems už parodytą dėmėsi “Žil 
vičiui”.

Vakaro vedėja, baigdama 
programą, pažymėjo, kad nau
jagimiui pagal tradicijas po 
kelių savaičių kerpami plau
kai... Į tai reagavo tyliai šyp
sodamiesi šokėjai berniukai ir 
mergaitės... Kiek ilgesnius 
plaukus turintieji. Tuo posa
kiu norėta pažymėti, kad “Žil
vitis’’ būsiąs tvarkingas, gra
žiai reprezentuos šiai grupei ir 
savo mokyklai, kurioje globą 
randa.

liL|xiomis. vakaro nuolaikomis, 
pasigėrėti nauju Įvykiu. Va
karo. programai vadovauti 
kviečiama Sofija Jelionienė.
- — Šiandien susirinkome at
švęsti didelę Kr. Donelaičio 
mokyklos šventę — naujagi- 
mio“Žilvičio” krikštynas, šis 
kūdikis neverkia, jo nešioti 
ant rankų nereikia, bet jis rei
kalingas globos, geros auklės, 
gražių nurodymų. Jis- yra jau
natviškas. .. “Žilvitis” Kr. Do
nelaičio mokyklos užuovėjoje 

gruo-

O kai kūmai kiek iš susijau
dinimo vienas nuo kito nutolo, 
vakaro vedėja pakvietė kū
mus susiglausįi... [kad ’’Žil
vičio” gretos visada būtų tan
kios, tvirtos ir glaudžios...

Kūmų vardu sveikinimo žo
di taria kūma Aniceta Mažei
kienė, grupei pažadėdama tė
višką globą, kviesdama jauni
mą darban, dėkodama už gra- C 7 O
žias jaunimo pastangas ir vil
damosi. ’kad “žilvitis’’ savas 
šakas lietuviškoje dirvoje na
šiai išskleis. Vieton krikšto 
drabužio, grupei įteikė speci
alų albumą, i kurį galėtų su
glausti visą veiklos istoriją. 
Albumą globoti perdavė šokė
jai Ramunei Baronaitytei, pir
majai parašiusiai straipsnelį 
Kr. Donelaičio mokyklos 
raštyje apie “žilvičio”

STREIKAS PASIBAIGĖ!
Mes padidinome savo štabą greitai tvarkyti jūsy siuntas. Duo

kite mums savo siuntinius. Mes viską atliksim jy pristatymui.

ŠVENTĖMS

Po vakarienės, po šaunių 
krikštynų didelė ir graži Kr. 
Donelaičio mokyklos šeima, 
Neo Lituanų orkestrui grojant 
ir sol. Vandai Stankienei pui
kiai dainuojant, ilgokai links
minosi, o vienos pertraukos 
metu svečiai išbandė savo lai
mę, iš laimės šulinio ištraukda 
ini vertingų dovanų. Laimės 
šuliniui sėkmingai vadovavo 
Povilas Kilius su kitais talki
ninkais.

Tai buvo malonus vakaras, 
šaunios krikštynos, kuriose

Į SSSR
SENA PATIKIMA FIRMA

TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI KLIJENTŪRAI 
40 METŲ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 
tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 
Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams
Dėl naujausių katalogu ir paskutinių nuostatų kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106

Phone (215) 925-3455
NEW YORK CENTRAL OFFICE:

240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001

šiltai sutikta ir pasveikin
ta didžioji kaltininkė, “Žilvi
čio” grupės vadovė Vanda 
Stankienė, kuri ne tik gražiai 
dainuoja pramogines dainas, 
bet sugeba šauniai paruošti ir 
tautinius šokius.

Vadovę Vandą Stankienę 
mokvklos Tėvu komiteto var
du pasveikino ir rožių puokštę 
įteikė Rūta Chapetta. “Žilvi
čio” grupės visų šokėjų vardu 
vadovę sveikino Sigita Mažei
kaitė ir Marius Bernatavičius, 
ją perjuosdami gražia tauti
nių raštų juosta.

Jurgis Bradūnas ir Kristina 
Stonkutė sveikino “žilviti” ir 
jo vadovę Vandą Stankienę 
Jaunimo centro studentu an
samblio ir to ansamblio vado
vės L. Braždiėnės vardu, Įteik
dami raudonų rožių puokštę. 
Jie palinkėjo^ kad “Žilvitis” 
gražiai klestėtu, ruoštųsi Ket
virtajai tautinių šokių šventei 
ir, kai šokėjai pradės studi
juoti universitetuose, kad 
jungtųsi Į jaunimo ansamblio 
eiles.

Vanda Stankienė, kiek susi
jaudinusi, nuoširdžiai dėkojo 
Kr. Donelaičio mokyklos ve
dėjui J. Širkai, kad jis ją pa-

Krikšto tėvais — kūmais pa
kviečiami Aniceta Mažeikienė 
“Žilvičio” grupės nuoširdi glo
bėja, ir inž. archt. Jonas Stan
kus, dosniosios širdies ir uo
lus lietuviškųjų reikalų rėmė-

r. ls kad lietuviškasis jauimnm dar 
kitiems ilgus metus glausis į lietuviš- 

ilčių, kųjų “Žilvičių” kamienus.

vakarais -iki vėlumos mūšu.kii’ 
entų patogumui. Sekmadieniais 
atidaryta nuo 1Ū vaL ryto iki 5 
vai. popiet.

tNTCRE ST COMKXUMDEDOAHY 
PMDQUAtlTmY

Earn interest from dale of 
deposit to date of withdrawal on 
Regular Passbook accounts*

1

Į
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Mahanoy City Centre Street (kur gyveno a. a. S. Gegužis).

(Tęsinys)

Mahanojaus Jievutė
Mahanojus buvo vienas iš- 

gyviausių lietuviškų miestų, kur 
dar 1893 metais jau gyvenę apie 
4,500 lietuvių, o bažnyčios pa
šventinimo iškilmėse dalyvavo 
net 10,000 lietuvių. Lietuviai 
čia turėję 15 krautuvių ir apie 
50 “lietuviškų” karčiamų! čia 
gyvavo net 17 įvairiais šventųjų 
vardais draugijų, draugijėlių, 
SLA kuopa su 225 nariais, SL- 
RKA kuopa su 320 narių, LSS 
kuopa su 150 narių, lietuvių ang
liakasių unijos skyrius, kuria
me uoliai veikė a. a. Stasys Ge
gužis, su 2,000 narių, Simano 
Daukanto klubas, dūdų orkes
tras, c horas, uniformuota šv. 
Jurgio Kareivių draugija ir Rač
kausko “Saulė”,, kuri nuo 1888 
m. liepos mėnesio iki 1959 m. 
birželio- mėnesio per ištisus 70 
metų “šyietė” Amerikos lietu
vius ypač “Taradaikos” “pamo
kymais” ir turėjo iš visų lietu
viškų laikraščių geriausią pa
sisekimą.

Pagaliau, čia buvo sukompo
nuotos, į pianolų juostas ir gra- 
mafonų plokštes įgrotos labai 
populiarios ir plačiausiai papli
tusios lietuviškos dainelės ir šo
kių muzika ir labiausiai išgar
sintoji “Mahanojaus Polka”, ku
rios, deja, už jokius pinigus ne
begalėjome rasti.

šiandien Mahanojus yra vie
nas labiausiai apsnūdusių sens
tančių, senųjų piliečių, pensi
ni nkų gyvenamas ramus, mies-

telis. Su Ed. Jašiūnų beieškoda
mi Stasio Gegužio gavome pa
sikalbėti ir susipažinti su keletą 
įdomių lietuvių, k. a. Mr. Ku- 
bert (Kubertavičius, alinės ir 
užkandinės savininkas), Mrs. 
Šiužąs — simpatiška, buvusio 
gero biznieriaus našlė, savo di
delio namo mažame apartmen- 
te su katėmis ir gėlėmis palai
mintu gyvenimo rudenėliu be
sigėrinti, ir iš visų radinių įdo
miausia tai Jieva. Jievutė, Ėvu- 
tė, Jėvutė (buvusi Petrošienė) 
— kaip pavadinsi, taip nepaga
dinsi — buvusi ir tebesanti vi
sos kolonijos pažiba, kaip žemai
čiai sako “tikusi ir tanciui ir ro
žančiui”.

Mes ją radome nuosavame jau
kiame mediniame pusantro auk
što namelyje vieną begyvenan
čią, amžiaus jau smarkiai pakal
niui pavaryta, lazdele pasirams- 
čiojanti, reumatizmo, artričio ir 
kitų negandų suluošinta, bet 
kokia jauna jos dvasia! Tai gy
vas įrodymas, kad žmogus tik
rai yra sudėtas iš kūno ir dva
sios ir ta dvasia yra suvereni. 
Kaip ji atgijo, pajaunėjo ir pra
linksmėjo tolimų svečių lietuvių 
sulaukusi. Ji mums sunešė ant 
stalelio visokių vaišių, ji mums 
savo pianinu paakompanuodama 
sudainavo keletą senų lietuviškų 
liaudies dainelių ir paskambino 
garsiąją Mahanojaus polką, ku
rią net pašokti bandė. Iš jos iš
girdome senąjį Pensilvanijos

&

mainerių “Į sveikatą”, kaip jie į ra dingo mūsų automobiliui nu- 
grįžę iš požemių ir užsukę į sa- į tolstant... 
liūną “gerklės praplauti” saky
davo “Pūkšt į krikę!”

Jievutė savo laiku buvusi ne

SLA 75 kuopos susirinkimas

Los Angelės mieste, Lietuvių 
Tautinių namų svetainėje, gruo
džio mėn. 5 d. įvyko Susivieniji
mo narių 75 kuopos visuotinis 

j susirinkimas, kuriame buvo ren- 
! karna kuopos valdyba ir numi- 
j nuojami asmenys į Pildomąją 
Tarybą.

Kaip anksčiau, taip ir Šiais 
metais pasivadinęs “SLA Gero
vės Komitetu” prisiuntė dabar

tinės SLA Pildomosios Tarybos 
j narių sąrašą su raginimu, be jo-’ 
' kio pasirinkimo, nominuoti į P. 
I T-bą tuos pačius asmenis, Tačiau 
kuopos nariai nepaklausė Gero
vės Komiteto ir balsavo sekan
čiai: pirmininko postui Paul Dar
gi s gavo 30 balsų, vicepirm. pos- 

i tui J. Daugėla gavo 23 bal. ir 
Į A. Chaplikas 7 bal.; sekret. pos
tui A. Budreckis — 21 bal. ir P. 
Januška — 9 bal.; iždinin. pos
tui E. Mikužis — 29 bal.; iždo 
glob. postui A. Sakauskas — 24

jbal.; daktarus kvotėjus: Dr. S. 
Biežis — 28 bal. Dr. A. Gussen 
— 1 bal. ir Dr. Plechavičių 1 
bal.

Iš savo kuklios kuojjos kasos 
susirinkimas nutarė paaukoti 
Am, Lietuvių Tarybai — 25 dol. 
ir Balfui — 10 dol.

Savo metinį parengimą-balių 
su menine programa susirinki
mas nutarė surengti lietuvių pa
rapijos salėje 1972 m. sausio 
mėn. 30 d. Visus narius jų drau
gus ir pažįstamus kviečiame da
lyvauti.

Po susirinkimo įvyks bendras 
pasivaišinimas. J. G.

II j i i t t iX

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS’

Kas tik turi gerą skonį,

Now at GLASER’S

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

Vedėlas J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

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

Brangus atminimas

Bet dar vienu atminimu Ma- 
tik jauna ir graži, bet ir labai I hanojus mums liko brangus, tai 
gabi lietuvaitė, dalyvavusi ne Stasiu Gegužiu, kurs tomis die-
tik lietuviškose organizacijose, nomis jau buvo ligoninėje ir j bal., V. žiogas — 23 bal., Bre- 
bet buvusi net siuvėjų unijos prie mirties... j dės — 4 bal. ir J. Miller — 6

Velionio duktė Violeta savo 
ir savo motinos vardu lapkričio 
20 dieną parašė Naujienų redak
toriui M. Gudeliui laišką, dė
kodama jam už užuojautos laiš
ką ir J. Pr. už straipsnį apie ve
lionį jos mylimą tėvą. “Labiau
siai apgailestauju, kad aš neiš
mokau pakankamai laisvai var
toti lietuvių kalbą, kad galė
čiau ją perduoti savo vaikams, ’ 
rašo ji laiške. Vienas mano sū- j 
nūs ypač apgailestauja, kad aš 
jo neskatinau mokytis lietuvių 
kalbos betarpiškai iš Mr. Ge
gužio; jam tatai būtų buvę ne
apsakomai naudinga jo tarny
boje Venecueloje, kur gana daug 
lietuvių gyvena”...

Buvęs Stasio Gegužio artimas 
draugas, Baltimorėje gyvenan
tis poetas laureatas Nadas Ras- 

’tenis atsiuntė Naujienoms ve
lionio Gegužio atminimui dedi
kuotą eilėraštį. J. Pr.

(Garment Worker’s Union) 
bent šešių vienetų pirmininkė.

Jos asmenyje galėjai matyti 
ir išskaityti visą mūsų mielų 
brangių tautiečių tragediją, li
kusių išblaškytų įvairiuose 
vusių kasyklų miesteliuose, 
yųjų kultūrininkų apleistų, 
mirštu ir paliktų vienišai
baigti buvusią gyvą, veiklią ir 
kūrybingą senųjų ateivių Ale- 
genų kalnuose epochą...

Išlydėjusi pro duris atsisvei
kinus ilgai ji savo namelio gon- 
kose stovėdama mums ranka 
mojo, kol tik jos smulkutė figū-
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Big-screen 
portable, priced1 
to fit your budget
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STASYS GEGUŽIS
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% PER ANNUM

OF $5000 OR MORE
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

j /4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES - 
OF $1000 OR MORE

6 MONTH MATURITY

% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK
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The PROOIGT 
Model AQ-191 
19* diagonal picture

Big-screen viewing 
pleasure for the whole \ 
family. Plus portability. 
And at a surprisingly low 
price. Traditional RCA - 
quality in performance 
and dependability.

AccuCoIor® 
performance 
with brilliant 
color pictures

Lietuva turėjo kaip ąžuolą sūny, 
; Lietuviai turėjo kaip ąžuolą broli; 
Jis jaunas pamilo žaliu rūtų šalį,

Ir smerkė piktybes valdžios atėjūnu: 
Jis vyko svetur talkon stoti — 
Jai laisvės, sau laimės ieškoti.

Kai dienos skubėjo ir metai nerimo, 
Stasys su lietuviais bendravo;

Jis broliškai mokė lietuviu jaunimą
Godot ir mylėt tautą savo:

Ir kai Lietuva paties mojo, 
Stasys su pirmais talkon stojo.

Ir SLA, broliy lietuviu šeimoje,
Ir TMD knygų žarduose.

Ir tautinės dvasios bendru Sandaroje, 
Ir Balfo pašalpos darbuose —

Kur lietė lietuvi, Lietuvą, 
Ūmai ir Gegužis ten buvo.

Ak, daug skaudžiu smūgiu tėvynė
[kentėjo, 

Išgirdus sūny mirties aidą;
Oi, daug mūšy broliy svetur palydėjo 

Savuosius... ir sausino veidą...
Kai Stasį Gegužį lydėjo. 
Pasaulio lietuviai liūdėjo...

Mrs. PHIL PAKEL, President

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

Big, bright picture, AccuCofor7 
performance and smart 
Contemporary styling—aH yours 
in one compact veneer console. 
RCA's finest picture tube 
features brilliant phosphors ' 
surrounded by a black matrix 
for bright,jparkling cotoc AKT) 
and AccuTint tool
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KITUS SKAITYTI

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

Taupymo Indillal 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

{steigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

VERSA
Tode/j FUNNY will poy $1.00 for 
eoch original "fanny" us«d. Send gags 
fo: Today', FUNNY, 1200 We,t Third 
St., Ctereland, Ohio 44113. ’

Jau miega Stasys... amžinai tyliai 
[miega...

Laisvosios Amerikos plote...
Ak, laikas kaip Nemunas bėga...

[ir bėga...
Bet mums dar ne metas miegoti...

Mes būsim nei taurūs/ nei garbūs... 
Jei mesim jo žygius ir darbus...

IO-XI-1971 Nadas Rastenis

NAUJIENAS

MBPICAL 
<?0ACKS 
TRIFLE 

With Your, 
WFfCTlOilS

LOW LOW PRICE

Thoex to 
J. H. Dromey 
Boring, Mo.

5115-5123 So. KEDZIE AVĖ. PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Willy Brandt gavo Nobelio premiją
Willy Brandt, demokratinės Vokietijos kancleris ir 

Įtakingas vokiečių socialdemokratų veikėjas, vakar at
skrido Į Norvegiją ir Oslo mieste gavo Nobelio taikos 
premiją. Šia proga jis pasakė reikšmingą politinę kalbą 
ir padėkojo Nobelio premijas skirstančio komiteto na-> 
riams ir susirinkusiems Norvegijos pareigūnams.

Norvegija Brandtui yra gerai pažįstama. Naciams 
pradėjus siausti Vokietijoje, Willy Brandt turėjo bėgti į 
užsienius. Jis buvo Anglijoje, Olandijoje, Švedijoje ir 
Norvegijoje. Ten jis įsitraukė į kovą prieš hitlerizmą, 
sakė vokiečiams kalbas ir rašė straipsnius, rodančius 
bedugnę, kurion naciai vedė visą vokiečių tautą. Trem
tyje Brandtas'pamilo norvegę ir ją vedė. Brandtas kalba 
gražiai norvegiškai, bet premijos priėmimo metu jis kal
bėjo vokiškai

Nobelio premijos reikalai Brandtui taip pat yra pa
žįstami. 1936 metais Brandtas įtikinėjo atsakomingus 
pareigūnus, kad taikos premija turėtų būti paskirta na
cių stovykloje tada sėdėjusiam Carl von Ossietzky. Pa
starasis turėjo drąsos skelbti, kad naciai, skirdami dide
les sumas ginklams gaminti, veda visą Vokietiją pra
pultim Jis įrodinėjo, kad vokiečiai gali tarpti ir savo 
įtaką geriau plėsti taikos metu ir taikiomis priemonėmis. 
Brandtas ne tiktai laiškais bei straipsniais prašė taikos 
premiją skirti Ossietzkiui, bet jis lankė įtakingesnius ko
misijos narius ir įtikinėjo juos žodžiu. Jam atrodė, kad 
taikos premijos paskyrimas kalėjime sėdinčiam vokie
čiui pacifistui bus naudingas ne tiktai prieš nacius kovo
jantiems vokiečiams, bet ir karo nenorėjusiai visai to 
meto Europai. Ossietzkiui taikos premija buvo paskirta, 
bet jis, stovykloje netekęs sveikatos, netrukus mirė.

Niekas nekvietė norvegų skirti premiją Brandtui. 
Pats Brandtas apie Nobelio taikos premiją ir negalvojo. 
Brandtas Bonoje posėdžiavo su vokiečių parlamento na
riais ir tarėsi įvairiais vokiečių užsienio ir vidaus reika
lais, kai buvo paskelbta žinia apie premijos paskyrimą 
vokiečių kancleriui. Žinia suelektrizavo vokiečių parla-’ 
mentą. Bundestage buvo nutraukti vykusieji debatai ir 
pradėtas sveikinti Vokietijos kancleris. Jį sveikino ne 
tiktai socialistai ir koalicijos šalininkai. Labai gražias 
kalbas pasakė ir opozicija, nes dar nė vienas Vokietijos 
kancleris Nobelio premijos negavo. Ją gavo keli rašyto
jai ir mokslininkai, bet ne politikai.'

— Aš suprantu, kad taikos premija yra paskirta už 
mano pastangas siekti taikos, — pareiškė norvegų pa
reigūnams vokiečių kancleris, — bet tai nėra galutinis 
sprendimas apie mano taikos siekimus.

trims mėnesiams ___;—;------ $6.00
vienam mėnesiui----------------$2.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Monej 
Orderiu kartu su užsakymu.

A. V1LA1NIS SIDLAUSKAS

Nepastebimai prabėgusi valanda 
Beverly Hills gelinyčioje

(GAMTOS PAPUOŠALAS
Gėles mes laikome pačiu 

gražiausiu gamtos papuošalu. 
Jos ir žmogaus grožio supra
timo pasaulyje užima labai 
svarbią vietą. Jas dažnai mes 
lyginame ir su pačios moters 
mums įgimtu grožio suprati
mu. Mėgstame tas taip, jog 
neretai pasirenkame jas ir 
kaip tikamiausią priemonę 
savo jausmams išreikšti. Užtat 
ir gėlininkai yra pasirinkę sau 
šūkiu: “Išreiškime savo jaus
mus gėlėmis”.

Gal toks pasakyirias ir turi 
pagrindo. Jau iš senų senovės 
iš meilės ar pagarbos moteris 
apdovanojama gėlėmis. Ka
dangi moterys jas taip mėgsta, 
tad ir mes, vyrai, gėlių gro
žiui neužmerkiame akių. Jos 
juk ne tik tinkama dovana 
moterims, bet ir tinkama prie
monė jų širdžiai pradžiuginti. 
Kartais net pagalvojus atrodo, 
kad ir pačios moterys yra kaž
kuo panašios į gėles savo pri
gimtimi. ,Gėlės ne tik gražios, 
bet ir pretenzingos kaip ir 
moterys. Jos greičiausiai re
aguoja i klimatinius pasikei
timus, ir joms augti žydėti 
reikalingas tinkamas dirvože
mis. Daug net kambarinių gė
lių yra tokios jautrios, kad jos 
nepakelia net tabako kvapo. 
Sunyksta ir numiršta.

GĖLIŲ JAUTRUMAS
Ir augmenijos tyrinėtojai 

tvirtina, kad gėlės yra jaut
riausios iš visų tos pirmapra
dės gyvybės apraiškų pasauly
je. Tuo galima patikėti. Toje 
mokslo tyrinėjimų srityje yra 
taip toli pažengta, jog jau ži
noma ne tik kaip veikia dirvo
žemis, klimatas kiekvienam 
augalui, bet ir kaip jie reaguo- 
•a i pakitusias sąlygas, — tik

os ir Kedzie gatvių sankryžoje 
ir daug prekiavo su lietuviais,

Visi žino Brandto jau nužengtus žingsnius, bet tuo 
tarpu niekas nežino, kuo tos kelionės ir naujai pasira
šomi susitarimai pasibaigs. Berlyne Brandtas labai at
kakliai ir vykusiai kovojo prieš rusų pastangas pavergti 
vakarų sektorius. Brandtas -nesutinka'ir dabar daryti 
didesnių nuolaidų, negu susitarimo pradžioje buvo pa
darytos. Maskva ne vieną kartą spaudė Boną, kad ratifi
kuotų Maskvoje pasirašytą susitarimą, bet be prižadėto 
laisvo susisiekimo su Berlynu susitarimų ji neratifikavo. 
Berlynas tapo kliūtimi ir Bonos — Varšuvos sutarčiai 
ratifikuoti. -

Lietuviai susirūpinę seka' Bonos ir Maskvos pasita
rimus. Vokiečiai keliais atvejais pareiškė, kad pasita
rimų metu buvo liečiama tiktai dabartinė vakarų Lenki
jos siena. Vokiečiai pasižadėjo nevartoti jėgos dabarti
nėms Europos sienoms keisti, bet vokiečiai neatsisakė 
dėl tų sienų tartis taikiomis priemonėmis. Susirūpinimą 
kelia mintis, kad Brandto taikos siekimas nesustiprin
tų lietuviams primestos sovietinės vergijos.

riau pasakius, nuo ko jos su
serga, miršta, ir kaip neretai 
ir kuo jas galima nuo tų paki
timų ar ligų apsaugoti. Skai
čiau , jog jie yra išradę tokį 
aparatą, kuris, kaip ir širdies 
pulsavimą gali išreikšti tarsi 
kardiograma. Ir kas keisčiau
sia, kad toks aparatas paro
do, ir kaip augalas reaguoja j 
pačio žmogaus prie jo priartė
jimą. Gyviausiai, pasirodo, 
reaguoja pagal tą išradimą 
gėlės. Kas dar keisčiau, kad 
tas jų reagavimas yra visada 
skirtingas kiekvienam žmogui. 
Negalėčiau pasakyti, ar tas jų 
pajautimas priklauso nuo 
kiekvieno žmogaus specifiško 
kvapo, ar jo širdies nusiteiki
mo gėlių atžvilgiu...

AIR. DRĮSK UŽAUGO 
GĖLININKŲ ŠEIMOJE

Tokios mintys, nežinau ko
dėl, buvo lyg tyčia užplūdusios 
mane, kai aš lankiaus Beverly 
Hills gelinyčioje, 2443 West 
63-čioje gatvėje. Kaip žinia, ši 
gėlinyčia labiausiai lietuvių 
lankoma, ir iš jos daugiausia 
užsakoma gėlių Įvairiausiomis 
mūsų gyvenimo progomis. Il
gus metus ją tvarkė Gužaus- 
kai, bet šiais metais gegužės 
mėnesi jie perleido ją Gene — 
Barbara D risk šeimai, kuri 
turi giminystės ryšius ir su lie
tuviškos kilmės šeima Donna 
ir Peter Macijauskais.

Gene Drįsk gimė ir augo gė
lininkų šeimoje. Tai jau tre
čios kartos narys, kurio gyve
nimo verslas, profesija telpa 
tik gėlių pasaulyje. Jo jau se
noliai, Mr. ir Mrs Drabandt 
(abu jau yra mirę), daugiau 
kaip prieš penkiasdešimt me
tų turėjo gėlių krautuvę 111-

kuriu ne vienas buvo patapęs
ir jų šeimos artimesniu drau
gu. Todėl ir jo sesuo Donna iš
tekėjo už lietuvių kilmės vyro 
Peter Macijausko. Prie gėlių 
paruošimo, pardavimo Gene 
Drisk pradėjo dirbti dar tik ei
damas aštuntuosius metus. 
Jis tajp mėgo gėles, kad jam 
sunku būdavo nuo jų pasitrauk 
ti, kai reikėdavo lankyti mo- 
kvkla. Ir tais mokslo metais v
jis visą laisvalaikį praleisdavo 
besitriūsdamas prie gėlių. Aiš
ku, dar vaikystės metais jis 
buvo jau apsisprendęs būti tik 
gėlininku savo gyvenime.. Pas
kui jis lankė kelerius metus 
specialią meno mokyklą, kur 
mokslas sukasi ne tik apie gė
lių auginimą, bet ir kaip pa
traukliai išrikiuoti parduotu
vėje, kaip sudėti meniškai 
puokštes, paruošti esamai pa
skirčiai vainikus, kaip ir ko
kias gėles parinkti, sudėti vien- 
nam ar kitam reikalui. Supran 
tama, tai yra svarbu, kai yra 
reikalas prisitaikyti prie esa
mo laiko paskirties ir dar prie 
pačio pirkėjo pageidavimo ar 
skonio. Tad, kaip matome, 
Gene Drisk ne tik mėgsta gė
les, bet yra tinkamai pasiruo
šęs ir savo profesiniam pasi
rinktam Įverslui. Jis yra vedęs 
ir su savo žmona Barbara au
gina keturius vaikus, Karen, 
Michael, John ir Kenneth. Jie, 
žinoma, visi dar mažamečiai, 
nes ir jų tėvai, Barbara ir Ge
ne Drisk, dar jauni žmonės, 
— praeis dar, tur būt, kelioli
ka metų, iki jie pasieks pus
amžio tarpsni.

KAIP IR KOKIOMIS 
PROGOMIS UŽSAKOMOS 

GĖLĖS
Beverly Hills gėlių krautu

vė didelė, gražiai, skoningai 
sutvarkyta, žinoma,, daug prie 
jos ir darbo. Dirba jis pats,- jo 
brolis Bill Drisk ir dar trys vy
rai, kurie yra parinkti ir iš
mokyti prie gėlių tvarkymo. 
Kad to darbo esama daug, ga
lėjau ir aš pats tuo Įsitikinti to 
pokalbio metu. Kartkartėmis

vis skambėjo telefonas, ver- 
čiąs pertraukti pokalbį. Žino
ma, visi tie skambinimai buvo 
gėlių užsakymai. Vis tai iški
lus reikalui: sužiedotuvėms, 
vestuvėms, ar skaudaus liūde
sio valandoje pasiuntimui vai- 
'nikij Į laidotuvių koplyčias. 
Bandžiau pasiteirauti kokiu 
laiku ir kokiam reikalui dau
giausia perkama — užsakoma 
gėlių. Ir tai pasirodė ne toks 
jau lengvas reikalas. Galima 
sakyti, jog tikrai žmogaus gy
venimą gėlė lydi nuo lopšio iki 
karsto. Žinoma, jų pasirinki
mas derinasi su laiku ir pa
skirtimi. Aišku, kad ir gėlių 
pareikalavimas padidėja su 
šeimų ar metinėmis šventėmis. 
Paaiškėjo, ir kaip tvarkomi 
gėlių užsakymai, būtent: tele
fonais, telegramomis Į kitus 
miestus ar valstijas. Aišku, 
toli siunčiamos gėlės i tolimas 
vietas prarastų savo tikrąjį 
grožį ir net nuvystų. Turima 
ryšių su ten esančiomis dides

‘.■.V.VA'.'.Y.SYAVA’.’AW.VASWAVAS'.’i'.VA’/AVAYAVi 

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

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...
Todėl Kalėdų ąr Naujų Metų proga “Naujienų” 

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė- 
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams,

• pažįstamiems, seneliams ir kitiems.
> “Naujienos” padės Jums išlaikyti gimines ar bičiulių artu

mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

prašome Naudotis patogia užsakymo forma

Siunčiu $22100. Prašau SiUiitinėti {£Naujienas” kaip kalė
dinę dovaną metams (pusei mėtų $12.00).

VARDAS, PAVARDĖ ................................................. ................ ..

NR. IR GATVĖ ______ _____ ___ .,_________________ _______

MIESTAS ................. . ...........................VALST.................. . ............ ..

ZIP CODE .
\ - *

Siuntėjo Pavardė, Vardas ............__________ i...;.....;-..... ............

Adresas: ..........------------------------------------- --------____________

SW.WAV.SWAWAVA'AWAWAW.WiWAMAVW.VwS’,

nėmis gėlių krautuvėmis, ir 
jos sutvarko tą reikalą iš tos 
vietos, kurioje gyvena adresa
tas — gėlių gavėjas.

TIKROS IR DIRBTINĖS 
GĖLĖS

Nors dėl tų nuolatinių tele
foninių skambinimų užtru
kau Beverly Hills gelinyčioje 
(2443 West 63-je gatvėje) il
giau negu visą valandą, bet 
laikas praėjo greitai, ta valan 
da prabėgo man kaip nebuvu
si. Čia buvo labai jauku ir 
smagu gėrėtis taip meniškai 
išrikiuotomis gyvomis ir dirb
tinėmis gėlėmis. Ir tos dirbti
nės gėlės, kaip mačiau, Įmo
nių taip pagamintos, jog labai 
lengvai gali iš karto apgauti ir 
mūsų akis. Ir juo labiau, kai 
jos tuose vazonuose susodin
tos taip, kaip yra reikalinga 
ir gyvoms gėlėms. Tad arti gė 
lių nepriėjęs, rankomis jų ne
palietęs, negali būti visai tik
ras, kurios jų yra tikros ir ku
rios dirbtinės, žinoma, tai ne
sudaro sunkumo augalų spe
cialistams, turintiems tokius 
prietaisus — aparatus, kurie 
registruoja gėlių gyvybės ap
raiškas ir jų nusiteikimtus 
žmogaus atžvilgiu. Aišku, ne
gyvos gėlės visai nereaguoja 
nei i žmogaus specifini kvapą, 
nei į jo paties nusiteikimą, 
susietą su gėlėmis.

“NAUJIENAS” SKA1TU VISŲ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS”
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERINUSIUS 
RAŠTUS.

KĖKŠTŲ LEKSIS

MASILIAUSKINĖS
5

— Merguoins pu pasėjuonius, — pasa
ko Ontonas.

— Ne, ne, nasakyk mon, — nenusilei
džia Stakanis. — Jug mala, kap puona 
miestus gyven. Ar žėna, vyre, puonu bus 
ons korėn dėiną.

Igai šnekėtis negalime — vėl piauti pra
dedame. Stakanis dar pastovi po ąžuolu, 
pasiveizi i mus, gal labiausiai Į Eliozi, ir 
nuskuba padirviais Į savo maskoliškąjį 
desintiną.

Kai antrą barą pusėtinai įsivarę esame, 
jau toli nuo ąžuolo, pamatome beateinan
čią pusmergę. Vienoje rankoje neša ji 
krežį, o antroje kodalį. Ateina nuo to ak
meninio tiltelio, jau netoli ąžuolo. Pietus 
atneša.

Pas ąžuolą pasideda nešmenes ir atsi
sėda ant žemės. Mes nesustojame pusėje 
baro, baigiame pradalges. Nupjautos žo
lės žiupsneliu huŠluostome dalgį ir einame 
palengva Į ąžuolo pusę.

Pusmergė išdėlioja atneštus daiktus. 
Krežyje besą bliūdai, šaukštai ir geras pa- 
pentis duonos. Atidaro kodalį. Bulvienėje 
nuskendnsios keturios porcijos mėsos. Jas 
pirmiausia išsižvejojome ir valgome su 

duona. Paskui pilamės į bliūdalius bul
vienės.

Kai pavalgome, pusmergė surenka 
stoikus ir nueina namo, o! mes išsidrabs- 
toine pokaičio, kur kuriam geriau ir pato
giau. Papūnis ateis pažadinti — taip pasa
kė pusmergė. Jis ateis paveizėti kiek mes 
nuplovėme.

Atsigulu netoli ąžuolo, pačiame upelio 
pakraštyje. Medžio pavėsis dar siekia ma
ne.

Koks platus tas ąžuolas! Ir koks žemas! 
Išlaipiojusiu esava jį mudu su Elioziu, vi
somis šakomis iššliaužiojusiu. O lengvas 
įlipti ir įdomus laipioti, nes labai tankus, 
ir storos šakos. Gali ąžuolo pakraščiu iš 
viršūnės žemyn nusileisti. Nueini šaka 
tolyn — ir ji žemyn nulinksta, prie se
kančios priartėja. Tada nusileidi ant tos 
sekančios ir pirmąją iš rankų paleidi. Bet 
reikia pravordniai, nes ana smarkiai 
aukštyn šauna, o šita tuo pačiu momentu 
žemyn nusvyra. Paskutiniosios šakos lai
kydamasis jau kojomis žemę pasieki.

Aukšta žolė čia pat prie mano galvos. 
Kažkokios smilgos. O kiek tų vabalėlių 
visokių! Tik šokinėja, tik spragsi. Tan
kiai ir ant burnos užšoka. Bet nereikia 
kreipti dėmesio — nieko jie tau nepadarys, 
neįkąs. Su tnu^ėmfs tai blogiau — jos įky
rios ramybės neduoda, užmigti neleidžia.

Tas upelis visuomjet gyvas, su balsu 

burbuliuoja. Juk ir sietuva jame yra, kur 
tau ne! Tokia didelė, kad net panerti ga
lėdavome, Maudydavomės tame upelyje 
kitą kartą. Igne mokėdavo panerti. Neaiš
kiai baltuodavo jis po vandeniu, o mes 
stebėdavomės tokiu jo pravordnumu. Da
bar jau nebeįtilptume į tą sietuvą.

Kėkštakalnis štai jau už upelio. Ir tas 
didelis akmuo dirvos pakraštyje, persi
kėlęs jis yra. Kažkas sprabavojęs suskal
dyti. bet nevaliojęs. Skėlęs vieną kartą ir 
palikęs. Likusios ir žymės, kur parakui 
skylė kaita. Dabar avietės apie tą akmenį 
auga. Skanios būtų uogos, jeigu nebūtų 
taip kirminais aptekusios. Pradžioje tai 
nieko, bet kai prisivalgai ir akyliau veizėti 
pradedi, beveik kiekvienoje baltą kirmi
nėlį randi.

Ir tas berželis antai netoli. Pažemiais jis 
auga. Gera siūbuotis ant jo atsisėdus. Eli- 
ozis sako, kad mes privertėme jį taip pa
žemiais augti, besisiūbuodarpi. Sako — 
skriaudą medeliui padarėme. Mokytas — 
lai tuojau ir žino kas ir kodėl.

Gera siūbuotis ant to berželio, gera gu
lėti žolėje. Viskas susilieja į vieną. Tik ar 
ilgam? “No, vyra, &r jau pramėguot? — 
nuskamba perdaug realūs Papūnio žo
džiai, ir mes turime keltis ir vėl į darbą 
stoti.

Jau iš tolimo pasaulio grįžęs vieną ru

denį ariau dirvas Masiliauskinėse. Tą dar
bą mėgau iš mažų dienų, Tai ne darbas 
buvo, tai buvo žaidimas.

Vagos tokios lygios. Velėna kaip duo
nos riekė virsta ir prie gretimos glaudžiasi. 
Pats eini siauru, lygiu takėliu, šviežutėlė 
žemė jo kojomis. Paukščiai seka iš paskos, 
kirminus renka. O arkleliai priekyje. Visi 
keliaujame viena kryptimi, iki dirvos kraš
to. Ten apsisukame. Sunkesnis darbas 
vikriai užtnesti plūgą, naują vagą gerai 
pradėti, apsisukti nesusstabdžius arklių.

Štai — vaga po vagos artėja akmuo. 
Pagaliau pasiekiu jį. Kelios vagos per- 
trūksta, kelis sykius plūgą permesti reikia. 
Prieinu akmenį — ir vėl jis tolsta.

Viršuje tamsiai mėlynas rudens dan
gus. Voratinkliai ore draikosi. Aplinkui 
pažįstami krūmai, medžiai, tiek metų ma
tyti ir liesti, mano akyse užaugę. Antroj 
pusėj griovio keliuku praeina švilpauda
mas Igne Staponkus. Tolumoje ant kalno 
juoduoja Bagdono trobale. Ten, kitoj pu
sėj, beržynas, ilga lanka, tyru Užsibai
gianti. Viskas p'ažįststina, artirna, tttiela.

Bet Staponkienės trobalės parubežyje 
nebėra. Nė {Staponkienės nebėra gyvos. 
Ignas Stapankus jau turi pasistatęs naujas 
trobas toliau nuo mūsų žemės. Neaiškiai 
matau jas pro medžius.

Girdėjęs jau esu apie naująsias Stsrpon- 
kaus trobas. Gražios esančios, su dideliais 

langais, gražiai atrodančios iš lauko. 0 vi
duj ? Vasylius Jonis vieną kartą ėjo pro 
šalį žiemos metu ir paskui tokius niekus 
pliurpti pradėjo: Staponkus kėpyklą savo 
naujosiose trobose užsidėjo”. Pasirodė, 
kad gerojoje troboje Staponkus buvo ap- 
gyvėndinęs karvę, kad patogiau jai būtų, 
kad šalčio nekentėtu. 0 karvelė ir apkro
vė palanges juodais “pyragais”. Pats Igne 
teisinosi: “Jeigu gyvulio nemylėsi, tiek tu 
jį ir teturėsi.”

Beilsindamas arklius, paėjėju į tas nau 
jąsias trobas ir aš, vaikystės dienų draugo' 
Ignės aplankyti, kaip gyvena pažiūrėti.' 
Beturįs pačią ir keletą vaikų. Noriu kuo 
nors pasigerinti, sakau: “Plungėje yra’ 
teatras, aš nupirksiu bilietus, nekastuos^ 
tau, nuvažiuokiv”. “Namie aš turiu teat- 
rą’’, pasako jis, ranka Į vaikų pusę mosJ 
telėjęs. “Kito man nereikia”, šyptelėjo ir 
pridėjo: “ Aš ne ponas, ne man teatrai”. I

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
D1 ė it r a š t į
“NAUJIENA S”

Jos visad rašo
TEjŠY&Ė
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRJJRGIJA 
6449 So. Pulaskj RcCTcrawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374r8012

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždą rytas

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N 
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—7 vaL, 
antrad., pen k ta dietų nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus,

Rez.: GI 84)873

DR. W. EIS1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avė., 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.

z Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.; GArden 3-7278

Ofiso teL: HE 4-1813 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
26 U W. 71 st St. — Tel. 737^5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

.PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.; antrad. 'nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7? vai. vak.

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

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

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

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

uždaryta.
Rei. tai.: WA 5*3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef? HEmlock 4-2123 
Rezid, telOi^ Glbson 8-6195

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

. P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom;

* (Arch Support*) ir t. t

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—i 
U5O Watt 63rd St., Chicago, III. 60629 

Talef^ PRoapect 6-5084

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Kariuomenės ir žuvusių už Lietuvos laisvę minėjimas

1971 m. lapkričio 21 d. įvyko 
Lietuvos kariuomenės ir žuvusių 
už tautos laisvę prisiminimas, 
kuris buvo suruoštas LŠS gran
dies pastangomis, talkininkau
jant LB apylinkei ir LAS sky
riui. Mūsų kolonijoje lietuvių 
organizacijos veikia darniai ir 
sutartinai.

2 vai. R. K. šv. Marijos baž
nyčioje, už žuvusius už Lietuvos 
laisvę ir komunistų nukankin
tus mūsų viengenčius, buvo at
našaujamos Mišios, Pamaldose 
dalyvavo arti šimto Hot Spring- 
se gyvenančių ir besisvečiuojan
čių lietuvių. -Mišias atnašavo 
šios parapijos klebonas mons. 
James P. Gaffney. Jis savo pa
moksle priminė, kad žinąs mū
sų tautos nedalią ir su širdgėla 
prisiminąs tas aukas, kurios bu
vo sudėtos ant tautos laisvės 
aukuro ir visus tuos, kurie ta
po komunistų aukomis, čia pat, 
viduryje pamokslo, klebonas su
sikaupęs pasimeldė už žuvusius.

Pamaldų metu buvo, giedamos 
lietuviškos giesmės, kurias var
gonais palydėjo Jonas Zdanius, 
ir-

Mons. Gaffney lietuviams la
bai palankus ir, jei tik atsiran
da lietuvis kunigas, tai, jis lie
tuviškoms pamaldoms užleidžia 
kiekvieno sekmadienio 9 vai. ry
tą.

GRAOINSKAS
SUMAŽINTOS -
KAINOS

DABAR
PRIEŠ KALĖDAS

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

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. Š E R E MA S 

-2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraus+ymai 

is įvairių itstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tol.; FRontier 6-1882

V —

r- - -ii
SOPHIE BARČUS

* RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA.
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. —-- šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413
7TJ? So. MAPLEWOOD AVE.

’ CHICAGO. ILL. 60629

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

Bwrry tree, t^ery thmK 
al « ’wnidlUe depend eai 
yw •» bdp pyemic 

fcreaC Srau So please fottov
Smokeff ABCr Al^v^i 

bold XBJttdxa dll oaLL Be «arr 
deoxra dl ctmpfirea.

ft£r the tahek aad 
tbesai Crush al

MDoiccj

Genocido parodoje jis labai 
domėjosi mūsų tautai okupan
tų padaryta žala, atidžiai apžiū
rinėjo kiekvieną paveikslą, sekė 
genocido aukų statistiką ir su 
atsidėjimu skaitė visus tekstus. 
Šią parodą jis garsino per pa
mokslą bažnyčioje.

Po pamaldų minėjimas buvo 
tęsiamas parapijos svetainėje. 
Posėdį atidarė bendruomenės pir
mininkas J. Bružas ir į garbės 
prezidiumą pirmininku pakvietė 
laisvės kovų veneraną Joną Bag- 
danavičių, dvi Sibiro tremtines 
ir savanorius — kūrėjus J. Gry
bauską ir P. Petrulionį.

žuvę už Lietuvos laisvę ne
priklausomybės kovų savano
riai, 1941 m. sukilėliai, partiza
nai ir Sibire nukankinti lietuviai 
pagerbti susikaupimu ir tylos 
minute.

J. Bagdanavičius priminė pir
muosius mūsų kariuomenės žy
gius ir laimėjimus, atnešusius 
Lietuvai laisvę; Atkreipė klau
sytojų dėmesį j spontanišką 
1941 m. sukilimą, kuriame jis 
aktyviai dalyvavo.

Moksleivė Vida Sakevičiūtė 
padeklamavo eilėraštį “Mažytei 
žemei — tėvynei Lietuvai”. Šis 
eilėraštis sukurtas dabar čia gy
venančio lietuvio J. B. ir paim
tas iš vieno Poezijos alamana- 
cho.

J. Grybauskas priminė pasku
tinių laikų mūsų tautos didvyrį 
Simą Kudirką. Ir verta jį pri
siminti, nes tas kietasprandis 
lietuvis, uždarytas dantimis ka
lenančių komunistų narve, iš
drįso jiems pasakyti: “Norėjau 
pabėgti iš tos klaikumos: ne
praeidavo nė savaitė, kad Įvai
rių Lietuvos miestų turgavietė
se nebūtų krūvomis primesta 
sumaitotų Lietuvos partizanų 
lavonų”.

K. Cicėnas gražiai prisiminė 
Lietuvos kariuomenę, nes jis jo
je ištarnavo aštuonerius metus. 
Du dešimtmečius Lietuvos ka
riuomenė mūsų vyrams buvo ge
riausia mokykla. Ji buvo gerai 
paruošta ir nuo priešų nesigynė 
tik todėl, kad negavo Įsakymo. 
O-jo laukė.

Minėjimo metu prof. K. Rač
kauskas gulėjo ligoninėje. Per 
vieną asmenį jis atsiuntė minė
jimo dalyviams sveikinimą ir 
apgailestavo, kad negali kartu 
pagerbti kritusiųjų už tautos

Ekskursijos į Lietuvą 
1972‘ metais

Walter Rask - Rasčiauskas. 
pirmas pradėjęs vežti žmones Į 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tę
sia jau 11 metų. Jo tvarkingai 
suorganizuotos ekskursijos vyk
sta sklandžiai. Šią. vasarą jo var 
davaujamas American Travel 
Service Bureau nuvežė 6. ame
rikiečių grupes Į Lietuvą. No
rėjo daugiau žmonių nuvažiuo
ti, bet dėl vėlybos registracijos 
negalėjo to padaryti, nebuvo 
vietos.

Ateinančiais metais Rasčiaus- 
ko Įstaiga planuoja nuvežti Lie
tuvon net 10 grupių. Vienos 
ekskursijos buvo 17 dienų, kitos 
po 21 dieną. Prie jų bus gali 
ma prisijungti Čikagoje, New 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš 
anksto užsiregistruos, tai galės 
pasirinkti, jam patogiausią ke
lionės laiką. Su. vėliau, besire
gistruojančiais gali tas pats atsi
tikti, kas atsitiko šiais metais. 
Todėl patariame planuoti iš an
ksto ir laiku užsiregistruoti. 
Rašykite arba informacijų kreip
kitės tokiu adresu:
American Travel Service Bureau

9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643 
Tel.: (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvieti
mus giminėms atvykti į Ameri 
ką. Teikiame informacijas ke
lionių reikalais į visus pasaulio 
kraštus. Parūpiname bilietus ir 
reikalingas vizas. (Pr).

laisvę didvyrių. Profesorius įsi- Į 
tikinęs, kad. tik heroiškos tau
tos išlieka priešų nęsunąikintos, i 
nors ir mažos.

Pavyzdžiu jis ima mažą grai- Į 
kų tautą, kuri savo žygiams už j 
laisvę visada jėgų sėmėsi iš Iii-1 
j ados ir Odisėjos legendarinių 
didvyrių ir narsiųjų Termopilių 
gynėjų. Graikija ir šiandien lais
va, nors pašonėje turi tris ko
munistinius kaimynus.

Jis su pasididžiavimu primi
nė, kad ir mūsų tautai nestigo 
ir nestinga heroizmo. Didžiuo
jamės mūsų legendarinėmis mo
terimis: Živile, Gražina, kuni
gaikštiene Rėdą, Mergele Kar
žyge ir partizanų eilėse kovoju
sia pilkąja Lietuvos laukų mer
gaite. Mūsų istorijos ekrane ma
tome: Herkų Mantą, Konradą 
Valenrodą, kun. A. Mackevičių, 
generolą M. Pečiulionį, Simą Ku
dirką ir tūkstančius žuvusių par
tizanų. Kol mūsų tautoje švi- 
tės heroizmas, tai ji nežus ir 
mūsų tėvų žemė bus išsaugota 
ateinančioms kartoms.

Po minėjimo pasivaišinta ka
vute. Užkandžius parūpino mū
sų kolonijos darbščiosios šeimi
ninkės. Vaišėse dalyvavo ir 
mons. J. P. Gaffney. Jam atsi
sveikinant sušukta triskart “Va
lio!”.

Sutemai gaubiant mūsų mies
telio slėnį, minėjimo dalyviai su 
ryžtu veiduose išvažinėjo na
molei. K. ūkana

tėviškės parapijos 
SEKMADIENINEI MOKYKLAI 

20 METŲ
Prieš 20 metų, pradedant or

ganizuotis Tėviškės Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų parapijai 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
So; Halsted ir 19 Place, pirminis 
uždavinys buvo sukurti Sekma
dieninę Mokyklą, kurioj vaikai 
būtų mokomi tėvų kalba tiky
bos. Per Kalėdas 1951 metais 
jau galėjo pasidžiaugti vaikai ir 
jų tėveliai parengimu.

Kas sekmadieni be pertrau
kos rinkosi vaikai minėtoj baž
nyčioj, o Įsigijus-nuosavą švent- 
nainį (6641 So. Troy patalpas), 
ten iki šios dienos veikia mo
kykla. Pasišventusių mokytojų 
dėka, šioji mokyklėlė didėjo ir 
nešė palaimintą vaisių. Lietuvių 
kalbos patobulinimui buvo Įs
teigta ir šeštadieninė mokykla, 
kuri vėliau susidėjo su lietuvių 
vaikų grupe iš užparapijos ribų 
ir Įsikūrė ten visiems žinoma 
Kristijono Donelaičio lituanisti
nė mokykla, tapusi didžiausia 
šeštadienine mokvkla Ameriko
je. Iš sukaktuvinės Sekmadie
ninės Mokyklos auklėtinių susi-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.

•J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina S2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.

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 $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Ilk 60608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BKUOŽM
YRA GERIAUSIA DOVANA j

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo. straipsnius, knygas ir klpusėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenitną. 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
suolių gyveniniu ir jų kieta: ideolojrine veikla.

( Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. 
Juozo Adomaičio, - šerno gyventom bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2'doh. “IE I

GAUNAMA “NAUJIENŲ* ADMINISTRACIJOJE

NAUJAS LIETUVIS AKADEMIKAS

EUGENIJUS GRIŽAS

praėjusią vasarą su serais pažymiais 
baigė Wisconsin© universitetą ir gavo 
B. A. laipsnį iš Labor Economics & 
Sociology. Be to, išlaikė universiteto! 
konkursinius egzaminus ir nuo sausio 
mėn. pabaigos pradės studijas Min- 
nesotos universitete, St. Paul, siekda
mas magistro laipsnio. Šiuo metu Eu
genijus važinėja po Ameriką ir Kana
dą, lanko įdomesnes vietas ir renka 
medžiagą savo studijoms. Eugenijaus 
tėvai, Povilas ir Aleksandra Grižai, 
gyvena 1106 Grove Ave., Waukegane. 
Linkime Eugenijui daug sėkmės sie

kiant aukštesnio mokslo. P. M.

darė dvi lietuvių skautų draugo
vės: Dr. Vydūno ir Jūratės, ku
rios sėkmingai veikia Tėviškės’: 
bažnyčios patalpose. Be to, šioji 
sekmadieninė mokykla padėjo 
išiigdytii naujų narių Jaunimo 
Rateliui, chorui ir, bendrai, pa
kapinei bei visuomeninei veik
lai. Todėl šios mokyklos sukak
tis bus su giliu dėkingumu mi
nima šį sekmadienį, gruodžio 
12 dieną, 10 vai. pamaldų metu 
ir 11:30 vai. salėje atitinkamu 
parengimu. T. S.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

★
— SLA 260 kuopos narių priesmeti- 

nis susirinkimas įvyks sekmadieni, 
gruodžio mėn. 12 dieną 2:30 vai. po 
pietų, 2549 W. 71st St. Kviečiam vi
sus narius atvykti, nes bus nominaci
jos SX. A. Pildomosios Tarybos na- 
riu’ir~kuopos valdybos” rinkimai.

Valdyba

— Chicagos Lietuviu Našliu, Našliu- 
kių ir Pavieniu klubo metinis narių su
sirinkimas įvyks penktadienį, gruodžio 
mėn. 10 dieną 8:00 vai. vak. Hollywood 
salėje. Nariai ir narės būtinai atsi
lankykite į susirinkimą. Turime daug 
reikalų aptarti. Po susirinkimo įvyks 
vaišės ir bus Jurgio Joniko orkestras 
šokiams.

M. Urbei i s, rast.

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS. SKAITYTI

NAUJI ff.NtA °

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoj*, 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/*)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220Į GUŽAUSKŲ1 

gėlės visoms progoms
I BEVERLY HILLS GĖLINYČIA j

2443 WEST 63rd STREET
II * KTelefonai; PR 8-0833 Ir PR 8-0?34 !

____ ____ .................... ...............

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA j

. i 
I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 
' a' * *J- ■

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID j ■
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.:. YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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John F. Kimbark -

Lit tuviu Respublikonų Illi
nois Lyga s. m. lapkričio 29 
dieną valdybos posėdyje iš
rinko John I?. Kimbark, Cice
ro miesto valdybos aukštą pa
reigūną ir Cicero miesto res
publikonų partijos vadą. Ly
gos Garbės Pirmininku.

nirmminkflQ ibnh' ir kad laisvėsbailies pnmininKds vil(ies klhirk.(vs šių lautų Ur,
p. pe nebūtų užgesintos.

sutiko pri-j

T T T TXXXZT T T T TmXTT TT T T YYY
DĖMESIO!

KARPENTERIS
Porčiai — Garažai su durim — 

Priestatai.
Beismantų įrengimai ir kiti įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 

namų statyba, su lotu ar be loto.
Apskaičiavimai nemokamai.

J 0E ŠUKYS
TEL. — 582-7595

zrrrzxxTZXXixxxxxxxxxxxxxx

LIETUVIO y 
BATŲ TAISYMO

Valdybos atsiklaustas.
John F. Kimbark 
imli ši p<»stą ir pareiškė, 
jis visad buvo ir bus lietuvis 
patriotas. Jis didžiuojasi galė
damas būti lietuvių respubli
konų Illinois Lygos priekyje, 
ir kvietė visus lietuvius respub 
likoiuis aktyviai jungtis į šios 
lygos veiklą, dirbant tiek ben
dram lietuvių, tiek respubli
konų partijos reikalui.

P. John F. Kimbark visada 
randa laiko lietuvių reikalams. 
Jis yra Cicero Lietuvių Namų 
savininkų draugijos pirminin
kas, Cicero Lietuviškų mo
kyklų garbės rėmėjas, jis vi- 
da pasiruošęs patarnauti savo 
tautiečiams Įvairiuose miesto 
reikaluose lietuvių kalba.

Viena iš pirmųjų naujo pir
mininko pareigų buvo pasira
šymas Lietuvių Respublikonų 
Illinois Lygos vardu laiškų 
prezidentui Richard M. Nixo- 
nui, viceprezidentui Spiro T. 
Agnew ir senatoriui Charles 
H. Percy.

Tais laiškais lietuviai res
publikonai primena lietuvio 
jūrininko Simo Kudirkos įvy
kio liūdną sukakti ir prašo 
pozityvios 
dirkai išlaisvinti, 
dento kelionės 
daryti (žygių, 
didvyris būtų 
svarbu anai C

sukakti ir 
akcijos Simui Ku-

Siūlo prezi-
i Maskvą proga 
kad šis mūsų 

iškeistas i koki 
pusei asmenį.

ALRIL

KAIP BLOGA KOMPANIJA
PRAŽUDĖ GERĄ VAIKĄ

Mis. Elisabeth Pettett, gyve
nanti Chicagos priemiestyje Dės 
Plaines, turėjo sūnų Jonathan. 
'Tarnaudama aviacijos įstaigoje 
įvairiomis pamainomis, ji rūpin
davosi, kad vaikas būtų geras ir

15 melų amžiaus. Laisvų po mo
kyklos laikų praleisdavo namie 
su motina ir dviem bokseriu 
veislės šunimis.

Nuo penkioliktų metų jis stai
ga pasikeitė, pradėjo susidėti su 
bloga paauglių kompanija, mo
kyklon pradėjo ateiti apsiželdi- 
nęs ir apsileidęs, pradėjo varto
ti narkotikus ir bartis su moli
na. Netrukus sekė areštai už 
automobilio vagystę, už palai- 
dūnavima. Liovėsi laukes mo- 4. €
kyklą. Barniai su motina pasi
darė kasdieniniai.

4612 So. Paulina St.
1 (Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje nuo 9 ryto 
iki 7 vai. vak. Atvežus iš toliau, gaus 
; nuolaidą. Darbas garantuotas.
| STASYSŠAKINIS

; TEL.: YArds 7-9107

Taipgi prašoma prezidentą 
Nixoną nustatyti Amerikos už
sienio politikos krypti. Prime
nama Prezidentui, jog pašali
nimas Laisvosios Kinijos iš 
Jungtiniij Tautų kelia nerimą 
pavergtų tautų tarpe. Bijoma, 
kad iki šiol duoti pažadai ne-

Spalio 4 d. jis buvo išsiųstas 
į Valley View mokykla netvar
kingiems berniukams, bet pir
mąją naktį pabėgo ir 2 mėnesius 
slapstėsi. Pagaliau policija pa
stebėjo, kad yra grįžęs namo ir 
atėjo suimti. Motina paleido 
abudu šunis, kurie policininkus 
skaudžiai apkandžiojo.

Nugabenę į policijos nuovadą 
ir uždare vienutėje, policininkai 
nuskubėjo į ligonine greitosios 
pagalbos nuo šunų sukandžioji- 
ino. Vienam teko padaryti net 
12 susiuvimų.

Grįžę rado Jonathaną savo 
apatiniais baltiniais pasikorusį.

— Lt. Gov. Paul Simon pradė
jo rinkiminę kompanijų į Illi
nois valstijos gubernatoriaus 
postą, aplankydaiiias Roberto 
Gaškos šeimą 'Lown of Lake 
apylinkėje. Vizito nuotrauka 
tilpo Southtown l'.cononiist lai
kraštyje.

Automobiliams leidimų nu
merių lentelės ir langų ženklai 

I turi būti pakeisti iki sekančių 
metų pradžios. Anksčiau senieji 
galiodavo iki vasario 15 .<1

šiandien, gruodžio 11 d.. 
Lietuvių tautinis ansamblis 
'•Dainava” švenčia 25 metų veik
los sukaktį. Ta proga 8 vai. vak. 
Marijos aukšt. mokykloje stalo 
operetę "Sidabrinė Diena”. An
trasis operetės spektaklis įvyks 
sekmadieni, 2:30 vai. popiet

— Ponia Irma Povilaitis, Ri
ves Forest, Ill., jau dabar pa
siuntė kalėdine dovana — Nau- v v
jienų prenurūeratą savo myli
mai mamytei Annai Čėsnienei, 
gyv. May wood, Ill.

N. žibąs, gyv. Marquette 
Parko apylinkėje, kartu su ge
rais linkėjimais Naujienų ben
dradarbiams, įteikė auką spau
dai paremti.

HELP WANTED — MA L t 
Darbininkų Reikia

AUTOMATIC
SCREW MACHINE

SET-UP AND

NEW BRITAIN

Experience necessary.
Excellent benefits.

CHICAGO FAUCET CO.
2100 So. NUCLEAR DR.

DES PLAINES, ILL.

PHONE — 296-3315

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

FOR SALE 
TAVERN AND CAFE. 

$35,000.
AMBERG, WISCONSIN 
2 families now leasing. 

Write: WILLIAM LAD WIG, 
5950 N. 69th STREET, 

MILWAUKEE, WI 53218.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMĄIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMA13

DEL YKU INFORMACIJŲ, KREIPKITE! J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
. 430? So. KEDZIE. CHICAGO

TEL. — 254-5551

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

SLA 63-čios (Roselando) kuopos
narių susirinkimas įvyks šeštadienį, 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.

Kuopos Valdyba

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME 
LOANS

INSURED
SAVINGS

Serving th# 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 SL, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis psslrlnklmss Įvilrlv prsklų. 

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

— Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, 307 W. 30 St.. New 
York. NY 10001, paskelbė Ka
lėdinį narių prirašymo vajų, 
kviesdamas atkreipti dėmesį Į 
jaunuolių ir vaikų apdraudimo 
labai palankias sąlygas. Infor
macijas teikia SLA centras ir 
kuopos. Paskutiniame “Tėvy
nės” numeryje yra atspausdinti 
kuopų sekretorių adresai.

— SLA 57 kuopa. Worchester, 
Mass., rengiasi švęsti 70 metų 
veiklos sukaktį. Kadaise jai pri
klausė virš 700 narių, kurie ak
tyviai reiškėsi kultūrinėje, poli
tinėje ir visuomeninėje veikloje. 
Sukaktis yra tinkama proga tai 
iškelti ir tinkamai paminėti. 
Kuopos sek r. J. Krasinskas, vi
sa valdyba ir veikėjai kviečia 
vietos tautiečius ją atjauninti 
įstojant nariais.

— Chicagos Parkų Distriktas 
praneša, kad kalėdinių gėlių — 
poinsettia parodos Lincoln ir 
Garfield parkų gėlynuose prasi
dės gruodžio 18 d. tęsis iki sau
sio 2 d.

— Alice Stevens vadovauja
mas Aidučių ansamblis gruo
džio 5 d. 4 vai. Balzeko lietuvių 
kultu ros m uzie j u j e iškilnu’ ngai 
atidarė žiemos (Kalėdų — Trijų 
Karalių) švenčių sezoną. Pasta
tyta gražiai lietuvišku stiliumi 
papuošta kalėdinė eglutė ir lie
tuviškai - tautiniai pasirėdžiu
sios grakščiosios Aidulės (viso 
jų 20), lietuviškai ir angliškai 
puikiai pagiedojo kelias kalėdi
nes giesmeles. Akordeonu joms 
akomponavo Edv. Gudonis. Se
zono atidaromąjį žodį lietuviš
kai ir angliškai tarė p. Adelė 
Zunas, muziejaus pagalbinio mo
terų vieneto prezidentė; kalbėjo 
dar K. Petrauskas ir šio pobū
vio organizatorius Frank Zapo
lis. Svečių dalyvavo apie 150, 
kurie po programos p. Balzekų 
(jaun.) buvo pavaišinti kavute 
ir pyragaičiais, (kp).

Braždienės 
krautuvė, 

tel. PR 8-2030 
šviežia maista 
Veikia kavinė 

restoranas.

♦ Leokodijos 
maisto produktų- 
2617 W. 71st St. 
kasdien gamina 
ir skanumynus, 
ir seklyčia
Kūčių ir Kalėdų stalui paruošta 
penkių rūšių silkių, dar daugiau 
žuvų patiekalų ir lobsterių bei 
šrimpsų; penkių rūšių vinigre- 
tai, aguonų pienas, sližikai, bar
ščiai, grybų ausiukės; raguolis, 
medauninkai ir kt. Be jau žino
mu mūsų įvairiu tortu, dar tu
rime 4 rūšių naujų tortų, įvai
rių mėsos ruliadų ir visa, kas 
tik reikalinga Kūčių bei Kalėdų 
stalui. Užsisakykite iš anksto, 
kad spėtume jums paruošti. 
Kūčioms Įvairūs moldai ir žu
vis su migdolais. •(Sk.)

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANT1NAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

»  ..  . „ -

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Habited Street, Chicago, nilnohi SOSOS

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE’’. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

LIDIJA JADVIRŠYTĖ

baigė Pedagoginio Lituanistikos Instituto dvejų metų 
programą ir įsigijo pradinės lituanistinės mokyklos mo
kytojo cenzą. Instituto baigimo pažymėjimas jai bus 
įteiktas gruodžio 11 dieną, šeštadienį, Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj. Absolventų vakaro pradžia — 7 vai. 
vak. (punktualiai!)1. Įėjimas nemokamas. Visi kviečia

mi ateiti pasitikti jaunųjų mokytojų.
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KOKYBĖ, GROŽIS, PRESTIŽAS
Stilingas 5^ kambarių mūrinis 

namas, visais atžvilgiais didesnis ir 
patrauklesnis. 3 dideli miegamieji, 
Hollywood stiliaus įrengimai viduje

Puošnūs kilimai. Didelis ir iškilmin
gas salionas. Aplinkui gražūs namai 
82-ros ir Francisco apylinkėje. Jūs 
taip pat galite nupirkti tą stebuklin- 

. gą bargeną. Skambinkite stebuklada- 
a o T/ixminx/o . j riui. Skambinkite MICHAELS dabar. 

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vyrui Kalbame lietuviškai. 254-8500.
ar moteriai su virtuves privilegijomis.! . i

Tel. GR 6-6497.

NUO SAUSIO 1 DIENOS 
IŠNUOMOJAMAS

4 kambarių naujai dekoruotas butas 
2-me aukšte, 
apylinkėje.

ma, $100

69-tos ir Damen A ve J ir iš lauko. Puikus 2 mašinų garažas.
2 miegamieji, gazo šili- 
mėnesiui. Skambinti 
HE 4-2510

tarp 3 ir 5 vai. popiet.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
VYRESNIO AMŽIAUS VYRUI 

ARBA PENSININKUI.
Galima pasigaminti maistą. 

Maža šeima.
Skambinti

Tel. GR 64435.

M1SCELLANEOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

SEWING MACHINE
NEVER USED, 

automatic zigzag. Makes buttonAll 
holes, blind stitch and embroidery.

Cost $349.
Sacrifice $135.

Call JU 3-5681

PARDAVIMUI DU ŠILD. PEČIAI, ga- 
zu ir anglimi kūrenami. Teirautis 

4035 W. 69 St.. CHICAGA.

♦ 0. J. Bertąsias vietoj svei
kinimų su artėjančiomis Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų šventė
mis savo artimiesiems bičiu
liams ir draugams — aukoja 
Balfui $15.00 Simo Kudirkos šei
mos egzistencijai paremti.

♦ Nauja Pasakų plokštelė 
vaikams. Parengė L. Rastenytė 
ir D. Lapinskas. Skambinkite 
telef. 776-2311 ir plokštelė bus 
pristatyta į namus Marquette 
Parke bei apylinkėse. Iš toliau 
— rašyti: D. Lapinskas, 2419 
W. Marquette Rd., Chicago, 
Ill. 60629. Kaina 6 dol. (Pr.)

♦ Reikia pirkti daiktą gerą, 
parduotuvėje pas TVERĄ.
Čia juk viskas tik geriausia, 
O be to dar ir pigiausia.

Tveras Jewelry, 2646 W. 69 St.
(Pr.)

♦ Chicagos Aukštesnioji Li
tuanistikos Mokykla rengia tra
dicinį vakarą Jaunimo Centre, 
sausio 8 d. Po trumpos moki
nių atliekamos programos, bus 
vaišės ir šokiai abiejose salėse, 
grojant dviem orkestram. Mo
kiniu tėvus ir svečius kviečiame 
tą datą pasižymėti ir gausiai da
lyvauti. Dėl informacijų skam
binti žibutei žiupsnienei tel. 
— 776-6412. (Pr).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

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

■NAUJIENOS* KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

PIRKITE dvi ar 3 šeimos naują 8 bu
tų namą po 3 ir 4% kamb. $15,000 

I pajamų. Marquette Parke. Priims 
mažesnį mainais. Tel. HE 4-2323.

ROCKFORDE labai pigiai parduoda
mi namai — du mūriniai ir vienas me
dinis. Mūras labai gerame stovyje. 
Galima pirkti ir po vieną. Kreiptis i 
savininką J. Truksni, tel. 968-8489 

arba 509 ISLAND AVENUE, 
ROCKFORD, ULINOIS 61102

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

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. $38,500..

3 BUTŲ AUKŠTO MŪRAS. Ga- 
zu šildymas. Geros pajamos. Gražus 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

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

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

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

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

PARDUODAMA 2 AUKŠTU MŪRINIS 
NAMAS ant plataus sklypo. 

4216 So. CAMPBELL.
Tel. 927-7043

MŪRINIS 1% AUKŠTO. 2 gražūs bu- 
tai. 5 ir 4 kambariai. Gazo šilima. 
Radiatoriai. Pečius naujas. Arti 
71-mos ir Francisco. Tel. PR 8-6916.

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pašto 
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigh 
ton Parke. , '

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

PŪKUS BUNGALOW. . irengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
ąuete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Jren 
gimais..' Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

botai

Mar-

CHICAGOJE.
GEROJE APYLINKĖJE

15 butu namas. $18,000 pajamų. Nuo
mininkai patvs moka už šilima. 
$79,900. įmokėti tik $10,000.

SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero 
Bl 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038.

GERESNIO BARGENO NEBUVO
Labai puikus 2 aukštų mūras tik 5 

metų senumo. 2 didžiuliai 5% kam
barių su 3 miegamaisiais butai ir pa
trauklus 4 kambarių butas angliškam 
beismante. Maloni ir taupi spindu
liuojanti šildymo sistema, įmontuo
tos kepimo ir virimo krosnys, Holly
wood stiliaus vonios, patogios virtu
vės su valgomaisiais jose. Nuostabiai 
žema bargeno kaina už šį tikrai pui
kų namą — tik S48.900. Sutaupykite 
daug pinigų pirkdami ta bargeną. 
Skambinkite stebukladariui. Skam
binkite MICHAELS dabar. Kalbame 
lietuviškai. 254-8500.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941
h_—_

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
32O8’/a W. 95th St.

GA 4-8654

mrt Foa

INtVlAwef

State farm Fre and Casualty Company

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr.. 
po 3 mieg., alumin. langai, karstu van
deniu šiluma gazu. . 2-jų autom, gara; 
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500.

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

APYNAUJIS 1^ aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys, 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500.

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

VIRŠ 50 PĖDU 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 Remontą*

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus- dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE. 

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

NAUJIENAS]'
'---------- ■ TWYI — 1

ir protu srono tirtai per

NAUJIENAS


