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Kodėl staiga susirgo sovietu maršalas?
TEL AVIVAS___Izraelio kariuomenės štabo viršininkas gen.

Bar-Lev pasakė sekmadienį kalbą Izraelio miesto merams. Jis 
nurodė, kad karas tarp Egipto ir Izraelio, jei jis prasidės, bus 
pilnas karas, nežiūrint sovietų raketų ar lakūnų. Karo veiks
mai nesiribos ir tik apsišaudymu prie Suezo kanalo. Egipte šį ket
virtadienį šaukiamas svarbus Valstybės saugumo tarybos ir Arabų 
Socialistų Unijos centro komiteto posėdis, kokio iki šiol dar nėra 
buvę. Egipto žinių agentūra sako, kad tai bus svarbus pasitarimas.

1$ VISO PASAULIO

CLEVELANDAS. — Sovietų 
žemės ūkio ministeris praėjusį 
savaitgalį praleido pas multi-mi- 
lijonierių amerikieti pramoni- 
ką Cyrus Eaton, kuris laiko sa
ve komunizmo žinovu ir gerbė
ju.

SAIGONAS. — Komunistai 
paleido dvi raketas į Saigono 
miestą ir sugriovė vieną namą, 
tačiau žmonių aukų nebuvo.

ROMA. — Italijoje -užsidarė 
kino teatrai, nes sustreikavo jų 
tarnautojai. % z

Sirijos valdžios laikraštis “Al 
Thawara” paskelbė, kad Izrae
lis sutraukė prie Sirijos sienos 
stiprias kariuomenės jėgas ir 
rengiasi Sirijos puolimui, ku
ris turįs įvykti dar šiais me
tais. Izraelis bandysiąs užimti 
dar daugiau arabų žemių.

Praėjusią savaitę Sirijoje lan
kėsi Egipto kariuomenės vadas 
gen. Sadek, kuris vadovauja ir 
rytiniam arabų frontui. Apie jo 
vizitą buvo paskelbta jam jau 
sugrįžus namo- į Egiptą. Sovietų 
maršalas Grečko viešėjo ketu
rias dienas Irake ir turėjo at
vykti Į Siriją, tačiau paskutinę 
minutę jo vizitas buvo atidė- i

ŽIAURIOS SKERDYNĖS BENGALIJOJE
RAWALPINDI. — Pakistano prezidentas Agha Muhammad 

Yahya Khan pasitraukė po pralaimėto karo iš pareigų. Nauju 
prezidentu pirmą kartą po 12 metų karinės diktatūros tapo civilis 
Ali Bhutto. Nežinia ar Yahya Khan pasitraukė ir iš vyriausiojo 
kariuomenės vado pareigų. Daug kas visą kaltę dėl pralaimėto 
karo prieš Indiją verčia prezidentui. Buvęs Pakistano aviacijos 
viršininkas maršalas Asghar Khan reikalauja, kad buvęs pre
zidentas būtų teisiamas už tai, kad jo politika prarado Pakistanui 
rytinę valstybės dalį. Pats maršalas vėliau buvo primuštas susi
rinkime, kurio dalyviai jį kaltino lygiai su buvusiu prezidentu.

tas, paskelbta, kad Grečko su
sirgęs. Kiek žinoma, jis dar te
bėra Bagdade, Irake.

' Vakarų stebėtojai spėlioja, 
kad Sirijos kalbos' apię. Izraelio 
kariuomenės sūfraukimą5 gali 
būti bandymas išsiderėti riš so
vietudaugiau ginklų. Kartu, pri-. 
pažįstama, kad Izraeliui užimti 
Siriją labai svarbu, nes* karui 
prasidėjus, Egipto aviacija Izra
elį greičiausiai pultų ne iš savo 
aerodromų, bet iš Sirijos, kur Iz
raelis yra lengviau pasiekiamas, 
arčiau. Izraeliui būtų svarbu 
tuos aerodromus iš Egipto atim
ti.

Jordano karalius jau yra pa
reiškęs, kad jis nebus įtrauktas 
į karą prieš Izraelį, kol laikas 
tokiam karui nebus pribrendęs, 
kol arabai nesustiprės. Irakas 
irgi yra atitraukęs iš Sirijos sa
vo dalinius, kurie buvo skirti ko
vai prieš Izraelį. Todėl rytinia
me fronte Izraeliui svarbiausias 
priešas būtų Sirija.

Kubiečiai prašo 
leidimo pulti

MIAMI. — Kubos karo laivy
no ir aviacijos jėgos buvo per
vestos į parengties stovį, kaip 
praneša Havanos radijas. Kuba 
nebijo Amerikos grasinimų, sa
koma pareiškime.

Įtempimą sukėlė Kubos karo 
laivų pagrobti du prekiniai lai
vai Karibų jūroje. Miami mies
te sekmadienį kubiečiai surengė 
demonstracijas. Kalbėtojai rei
kalavo, kad Amerikos vyriausy
bė leistų kubiečiams išlaisvinti 
Kubą iš komunizmo režimo. Ku
biečiai turi pakankamai laivų, 
ginklų ir vyrų nuversti Fidel 
Castro, kalbėjo kubiečių veikė
jas kunigas Tomas Cruz.

Londone pabėgo žymus Kubos 
žvalgybos pareigūnas ir papra
šė azilio teisių Amerikoje. Jis 
turįs daug žinių apie Kubos val
džios planus kelti revoliucijas 
Pietų Amerikosyalstybėse. Nau
jas komunizmo subversijos cent
ras esąs Čilėje.

Kubos radijas aiškina, kad 
Kubos sulaikytieji laivai buvo 
kubiečių, gyvenančių Ameriko
je, nuosavybė. Tie laivai buvo 
naudojami gabenti Kubos val
džios priešus į Kubą. Tie veiks
mai buvę "piratų aktai” ir Kuba 
turėjusi teisę nuo jų gintis.

Ryty Pakistane karo veiksmai išvarė dar daugiau žmonių iš kaimu ir miestu. Daug bengalu ieško 
prieglaudos Indijoje.

SAIGONAS. — Amerikos lėk
tuvas nutildė priešlėktuvinę ar
tileriją 99 mylių nuo Hanojaus. 
Saigono vyriausybė Kalėdų pro
ga paskelbė 24 vai. karo paliau
bas ir žadėjo iš kalėjimo paleisti 
kelis- šimtus, politinių kalinių.

ČIKAGA. —’Negrų veikėjas 
Jesse Jackson paskelbė, kad jis 
steigia naują organizaciją “Ope
ration Push” (People United to 
Save Humanity). Jis bandysiąs 
veikti, patraukdamas jaunus 
balsuotojus ir organizuodamas 
ekonominius boikotus. Kunigas 
Jackson susipyko su SCLC or
ganizacija, kuriai anksčiau va
dovavo Luther Martin King. 
Jacksonas pasisavinęs tos orga
nizacijos pinigų nemažą sumą.

VENECIJA. — Vagys iš Ame
rikos milijonierės Peggy Gug
genheim namų išnešė paveikslų 
480,000 dol. vertės.

MANILA. — Kinijos vice
premjeras pareiškė Filipinų laik- 
raškiui, kad prezidento Nixono 
kelionės į Pekiną metu svarbus 
klausimas bus Amerikos karo 
jėgų išvežimas iš Taivano.

WINDSOR, Ont. — Kanadoje 
trys banditai iš ryto įėjo kartu 
su tarnautojais į banką, priraki
no tarnautojus grandinėmis prie 
vamzdžių ir pagrobė iš banko 
seifų du milijonus dolerių. Plėši
kai įėjo į banką apsirengę va
lytojų uniformomis su kibirais 
rankose. Kibiruose buvo gran
dinės ir ginklai.

J. Rajecko, Lietuvos atstovo, sveikinimas į 
JAV lietuviams švenčių proga

Giliai nuoširdžiai sveikinu visus geros valios lietuvius Kalėdų 
Švenčių ir Naujųjų 1972 Metų proga.

Gėriuos visų JAV lietuvių, veiksnių, organizacijų, moksli
ninkų, kultūrininkų, laikraštininkų bei pavienių asmenų, ypač 
jaunimo, gražiais ir ryžtingais žygiais tautines.tradicijas bei lie
tuvybę išlaikyti. Gėriuos visų, ypač jaunimo, kilniu užsimojimu 
Simo Kudirkos ir jo šeimos teises ginti. Gėriuostaip pat visų sie
kimu Lietuvos b; ią pagyvinti. Tai vis kilnūs meilės bei ištiki
mybės įrodymai “Lietuvai ir lietuvių tautai. .

. Linkiu, kad Ryžtingoje visų veikloje dėl'Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės visi lietuviai vieningai veiktų. Tik suderinta 
veiklaĄgeriausiąrį tegali paguosti ?būsų tautiečius tėvynėjenr jų 
likimą, palengvinti. ' s

šią pat proga dėkoju visiems už gražias aukos gėles Lietuvai. 
Lygiai nuoširdžiai dėkoju visiems už pareikštus man sveikinimus 
bei linkėjimus Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. Iš savo pusės 
linkiu tautiečiams linksmų Kalėdų šveinčių ir laimingesnių Nau
jų j Metų.
Washingtonas J. Rajeckas,

Lietuvos atstovas

Kambodijos karo pabėgėlė, sulaukusi 
amžiaus, paliko namus su visu 

savo turtu ant galvos.

Trys nauji 
vokiečių ginklai

LONDONAS. — Karinėje Na- 
to sąjungoje didelis dėmesys 
skiriamas trims Vakarų Vokie
tijos pagamintiems naujiems 
ginklams, kurie gali ateties ka
re sustabdyti dideles sovietų šar
vuočių jėgas. Pabrėžiama ir tai, 
kad tie nauji ginklai yra labai 
paprasti ir pigūs.

Trys prieštankiniai ginklai 
yra ‘Tandora”, “Medūza” ir 
“Slibino sėklos”. Pandora jau 
esanti gaminama ir Britanijos 

įkaro pramonės fabrikuose. Pan- 
1 dora yra kumšties didumo ga
linga mina, kurią sunku suras
ti ir pašalinti. Ji tačiau pakan- 

i karnai stipri, kad sustabdytų ant 
jos užvažiavusi tanką ar šarvuo
tą automobilį.

Medūza yra magnetinė mina, 
kuri sudrasko tanko apačią. Šią 
galima užkasti į žemę, galima 
mėtyti ją ir iš lėktuvų. Vokieti
jos lėktuvai jau taip pertaisomi, 
kad jie galėtų nešioti ir Medū
zos minas.

Slibino sėklos yra aviacijos 
bombų kekės. Jos šaudomos iš 
lėktuvų ir į koncentruotą taiki
nį ateina lyg kulkosvaidžių kul
kų serija. Tų bombų gaminama 
kelios rūšys. Vienos skiriamos 
šarvuočiams sudraskyti, kitos 
— prieš kareivius.

Nato planuotojai jau seniai 
svarsto, kaip reikėtų sustabdy
ti komunistų tankus jų puolimo 
keliuose. Naujos minos, greit 
ir pigiai pagaminamos, labai tin
ka prieštankinių “kilimų” suda
rymui.

TOKIJO. — Nukritus JAV he
likopteriui, žuvo 7 marinai.

7IMI0S

♦ Illinois demokratų partijos 
vadovybė kandidatu į prokuroro 
vietą išstatė teisėją Raymond 
Berg, atšaukus dabartinio pro
kuroro Hanrahan kandidatūrą.

♦ Laose komunistų jėgos su 
15,000 kareivių, su tankais ir 
artilerija, išstūmė Laoso val
džios kareivius iš svarbios aukš
tumos. Mūšyje numušti 4 JAV 
lėktuvai. Hanojus skelbia, kad 
ir šiaurės Vietname buvo nu
mušti 4 lėktuvai ir 4 lakūnai, 
kurių pavardes paskelbtos, buvo 
paimti į nelaisvę.

♦ Belfaste sprogo 17 bombų, 
buvo daug sužeistų

♦ Prezidentas Nixonas jau 
pasirašė 10% muitų atšaukimą. 
New Yorko biržoje smarkiai pa
kilo akcijos.

♦ Sovietų valdžia leido Ame
rikos parodą apie mokslinę pa
žangą vežioti po sovietų miestus. 
Sausio mėn. ta paroda prasidės 
Tiflise. Gruzijoj, o Washingto* 
ne bus atidaryta sovietų liaudies 
meno paroda.

♦ Izraelio vyriausybė ištrėmė 
8 Amerikos negrus, kurie sakė
si esą juodi izraelitai. Apie 200 
tokių negrų gyvena Izraelyje ir 
sukelia valdžiai daug rūpesčių.

♦ Texas valstijoje, Boyd mies
te, automobilis įvažiavo į 6 ka
lėdinių giesmininkų vaikų gru
pę, sužeisdamas kelis jų gan 
sunkiai.

♦ Maskva pranešė, kad Marso 
planetoje nuleisti aparatai veikė 
tik 20 sekundžių. Fotografijos 
tokios neaiškios, kad nieko nesi- 

.mato.
Rytų Vokietijoje plinta 

gripo epidemija.

Čikagos demokratai 
nestato Hanrahano

ČIKAGA. — Vos 12-kai dienų 
praslinkus nuo tos dienos, kai 
Cook apskrities demokratų va
dovybė parinko valstijos proku
rorą Edward Hanrahan savo 
kandidatu į tą vietą ateinan
čių metų rinkimuose, ta pati par
tijos vadov^ė vėl atsiėmė savo 
duotą pritarimą ir pradėjo žval
gytis kito ka/didato. Kaip žino
ma, Hanraf tj susilaukė daug 
kritikos dėl ą ivo bylos prieš Juo
duosius Panteras. Už tos bylos 
vedimą prokurorą kritikavo ne 
tik negrai, bet ir Čikagos spau
da.

Vakar demokratė partija tu
rėjo iki 5 vai. vakaro įregistruo
ti visus savo kandidatus. Iki to 
prokuroras dar nebuvo sutikęs 
pasitraukti iš demokratų sąrašo.

Čikagos spauda praneša, kad 
demokratų vadovybė patyrė iš 
miesto precinktų, kad prokuro
ro Hanrahan kandidatūra yra 
nepopuliari ir todėl buvo nutar
ta jį pakeisti. Dėl jo kandida
tūros trys Čikagos negrų politi
kai : kun. Vivian, kun. Al. Samp
son ir Sammy Rayner, visi de
mokratai, paskelbė, kad jie pa
sitraukė iš demokratų partijos 
ir kandidatuos ateinančiuose rin
kimuose kaip respublikonai.

Italu elektoriai£
dar nesusitarė

ROMA. — Italijos preziden
tas Saragat įsikišo į elektorių 
kolegijos, kuri šiuo metu renka 
naują Italijos prezidentą, darbą. 
Po 16 balsavimų dar nėra jokių 
ženklų, kad prezidentas greit ga
lėtų būti išrinktas. Abu svar
biausieji kandidatai : krikščio
niu demokratu Fanfani ir socia
listų de Martino nesurenka rei
kiamo skaičiaus balsų.

Savo laiške elektoriams pre
zidentas Saragat pataria išrink-i 
ti žmogų, kuris būtų ne fašistas 
ir demokratas. Dabartiniai bal
savimai tik skaldą Italijos de
mokratines jėgas. Abu svarbie
ji kandidatai turį pasitraukti ir 
partijos turinčios išstatyti ki
tus kandidatus, kurie gautų elek
torių pasitikėjimą.

Krikščionys demokratai kri
tikuoja prezidento įsikišimą, nes 
jis ir pats yra kandidatas, išsta
tytas nedidelės socialdemokra
tų partijos. Saragat iki šiol gau
na tik 44 balsus, kada tapti pre
zidentu reikia mažiausiai 505 
balsų.

Iš Čekoslovakijos v 

pabėgo lakūnas
NUERNBERGAS. — Iš Če

koslovakijos į Vakarų Vokietiją 
su šeima pabėgo geras lakūnas, 
Čekoslovakijos ir pasaulio aero- 
batikos sporto čempionas Ladis
lav Bezak. Jis su žmona ir ke
turiais mažais vaikais įsėdo ne
toli Pragos esančiame aerodro
me į dvivietį Omipol-226 lėktu
vą ir be leidimo pakilo Į orą. Ne
trukus pakilo ir karinis Čekoslo
vakijos Migas, kuris pradėjo 
bėglį vytis.

Patyręs lakūnas su mažu lėk
tuvu sėkmingai paspruko nuo 
greitesnio karinio lėktuvo, suma
niai slapstydamasis kiekviena
me sutiktame debesyje, kol jis 
pasiekė Vakarų Vokietijos sie
ną. Migas kelis kartus paleido 
šūvių salvę į bėgantį lėktuvą^ 
tačiau nepataikė.

Lakūnas Bezak saugiai nusi
leido Nuernbergo aerodrome. Jo 
kelionė iš Pragos truko apie dvi 
valandas. i

Jungtinės Tautos 
renka sekretorių 
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Tautų Saugumo Taryba vakar 
turėjo svarstyti naujo JT sekre
toriaus kandidatūrą, šeštadienį 
ir sekmadienį privačiuose susi
rinkimuose nepavyko rasti vi
siems tinkamo kandidato. Pen
kiolikos narių taryboje daugiau
sia balsų gavo Austrijos amba
sadorius Kurt Waldheim — de
vynis balsus, tačiau prieš jį pa
sisakė du pastovūs tarybos na
riai iš penkių pastovių narių.

Už "Waldheim dar mažiau bal
sų surinko Suomijos Max Ja- 
kobson, Etiopijos Endalkachev 
ir Čilės Felipe Herrera. Buvo 
svarstoma ir Agha EU.fir.'' T 
Pabėgėlių Komisijonieriaus kan
didatūra, tačiau ir jis nepraėjo.

Jungtinėse Tautose kalbama, 
kad daugiausia vilčių tapti se
kretoriumi turi iki šiol nemini
mas kandidatas, Čilės Gabriel 
Valdes, buvęs užsienio reikalų 
ministeris ir dabartinis JT di
rektorius Pietų Amerikos Ame
rikos Išvystymo programai. Ki
nijos delegatas nori sekretorių 
išrinkti iš “Trečiojo pasaulio” 
kandidatų. Kinija automatiš
kai balsuojanti prieš sovietų ar 
Amerikos remiamus kandidatus.

BELFASTAS. — šiaurinėj Ai
rijoj nuo automobilyje sprogu
sios bombos žuvo trys vyrai. Įta
riama, kad jie buvo airių teroris
tai, kurių vežama bomba sprogo 
per anksti. Kitame sprogime žu
vo 16 metų jaunuolis.

WASHINGTONAS. Kalė
jime sėdįs Jimmy Hoffa, buvęs 
tymsterių unijos vadas, paprašė 
prezidento, kad dovanotų jam 
bausmę, kurios liko dar 8 metai 
kalėjime.

Tuo tarpu Bengalijoj, buvu
siame Rytų Pakistane, vyksta 
sąskaitų suvedinėjimas. Benga
lai gaudo ir žudo biharius, kurie 
nors musulmonai, nėra bengalai, 
bet atbėgo į Bengaliją iš Indi
jos, kai ten būdavo persekiojami 
musulmonai.

Bengalu ginkluoti būriai gau
do razakarus, buvusius Rytų Pa
kistano savisaugos dalinių na
rius ir juos skerdžia. Indijos ka
reiviai saugo karo belaisvius, 
tačiau indai negali apsaugoti 
tūkstančių išsislapsčiusių ben
galų priešų. Indija šiame kare 
praradusi 11,000 kareivių, ta
čiau Bengalijoj žuvo mažiausiai 
ketvirtis milijono žmonių. Lac- 
cos gatvėse užsienio korespon
dentai dažnai mato lavonus ir 
girdi šūvius. Keturi jauni bi- 
harai buvo viešai nukankinti 
stadijone, žiūrint 5,000 bengalų 
miniai, šiomis musulmonų sker
dynėmis pasipiktinę ne tik va
kariečiai, bet ir’patys indai.

Mukti Bahini buvo apsupę 
Tai-ptautinį viešbutį, kur gyve
na užsieniečiai ir kur buvo pri
siglaudę Rytų Pakistano aukš
tieji validininkai, jų tarpe guber
natorius Malik. Jis buvo Indi
jos kariuomenės paimtas apsau
gom nes bengalai būtų jį su šei
ma nužudę.

Pakistano karininkai buvo ofi
cialiai nuginkluoti ir išvežti Į 
karo belaisvių stovyklas Indi
joje, kur įsteigtos septynios sto
vyklos. Indai gina pakistanie
čius nuo bengalų keršto. Užsie
nio korespondentai pastebėjo, 
kad indai mieliau bendrauja su 
savo karo belaisviais, negu su 
bengalų mukti bahini kovotojais.

Pakistaniečiai ir indai karei
viai kalba, kad visi jų valstybių 
karai buvo tik politikų klaidos. 
Žmonės neturį ko kariauti.

Naujas Pakistano prezidentas 
'Zulfikar Ali Bhutto studijavo 
Kalifornijos universitete. Bom
bėjuje ir Oxforde. Jis pats yra 
aristokratų, turtingų tėvų sū
nus, tačiau įsteigė gan kairią 
Pakistano partiją ir tapo svar
biausiu Pakistano politiku.

Indija žada pasitraukti iš Ry
tų Pakistano-Bengelijos, tačiau 
sako, kad Kašmire užimtos teri
torijos liks Indijos rankose. Kaš
mire nebuvo pastovios sienos, 
o tik sena paliaubų linija. Todėl 
Indija pasitrauksianti tik ten, 
kur sienos buvo pastovios, o Kaš- 
mirė būsianti ‘■nauja karo pa
liaubų linija".

DACCA. — Netoli Daccos bu
vo rastas masinis kapas su 125 
bengalais. Jie visi buvo suim
ti pakistaniečių paskutinėmis 
karo dienomis. Suimtųjų tarpe 
buvo profesoriai, rašytojai, dak
tarai. Buvo spėliojama, kad tie 
iškilūs bengalai bus laikomi įkai
tais. tačiau jie visi rasti nužu
dyti. Daccos viešbutį, kur pa
liegę apsigyveno Pakistano bu
vusios valdžios nariai, saugo 
stiprūs indų daliniai su keturiais 
tankais. Bijoma, kad bengalai 
gali bandyti pakistaniečiams at
keršyti.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME;
Kūno, prote ir jausmų darnos pagrindai
Naujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

ŽMONIŠKUMAM ATGIMIMAS -
GYVENIMO SUŽMOGINIMAS

Jausmais susitvarkymas yra žmogaus diplomas 
žmoniškam gyvenimui.

Kunigai meta sutanas, gydy
tojai leidžiasi narkotikus, tėvai 
kerta bankukenus, mokytojai 
Lruka sintaksę, o vaikai — seka 
suaugusiųjų pėdomis, štai tau 
ir Kalėdos. Lietuvis tėvas skam
bina gydytojui : “Mano' sep- 
tyniolikmtė duktė užrakino du
ris savo kambario — manęs ne
įsileidžia, motinos neklauso, o 
dabar išbėgus iš namų — nord- 
saidėje narkotizuojasi —kaip aš 
galiu jai padėti?” O čia motina 
skambina verkdama; — “Dak
tare,, patarkit kaip gelbėti ma
no Nijolę. Tai. draugė atnešė nar
kotikų ir prasidėjo pekla na
muose... kaip man. elgtis?”

Ir: taip ašarų pakalnė tvins
ta vis daugiau ir sparčiau. Jau 
ir pačios Kalėdos ima skęsti nar
kotiku klane. Ir visa ta velnia
va.verdą „vien tik dėl vieno ir 
vienintelio dalyko : mano, tams-' DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽE

: ... 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-,., 
sytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimą-.

1 bruožus. J ie pradžiugins- kiekvieną, kas jį atsimena ir pa-
’žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A-^ 
i Rūko lengvas,. vaizdus gražia literątūrine forma pasakoji- 
įnias duos progos’susipažįnH; su mūsų ;pirmųjŲ išeivių švie
suoliu gyvenimu ir jų kietą ideologine veikla.-
. Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio;.- šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame- 

jrikos Lietuvių Istorijos Draugija, Ghicago, 1962 m. 206 psL 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
. ■. ., ... - . •• •

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte.
Apie senu$ laikus, 
Kai-aitvarai ir laumės 
Skrajojo po . laukus ... *

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų' mėgstami ne mažiau^ kaip žaidimai ai 
arykstavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
sicms l>ei jaunimui:

L N. Butkiene. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl„ telpa 6 pasakos, ir DVY
NUK E S, 34 pst su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truotošv spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda . Frankienė - Vaitkevičienė, .ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iDustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus leidinys. S1.50.

3* A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, .SI,80.

4. Stase Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUMė. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psL, $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS-SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psL, kaina 2 dol.

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

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

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

N A U J 1 E N O S,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608,

Mediciniška tiesa

tos ir kiekvieno kito žmogum 
netapimo, kitaip sakant, dar gy
vuliu buvimo — jausmais nesu
brendimo, arba, kaip Kalėdose 
priimta išsireikšti — blogavališ- 
kumo. Visi dabar linki linksmų 
Kalėdų ir-laimingų Naujųjų me
tų. Koks pekliškas elgesys: Kris
taus nurodymo nepildymas — 
neieško j imas paklydusios avies 
— negydymas blogavalio: jaus
mais nesubrendusio net nemėgi-. 
himas brandinti dabartiniu psi
chologijos mokslu pasiremiant. 
Juk tik blogajausiniams reikia 
linkėjimo susitvarkyti sava as
menybe :— savais jausmais — 
emocijomis.^ ir tuo pačiu užsi
tikrinti sau Kalėdose linksmu
mą, Naujųjų metų laimę ir visa 
kitokį gėrį savyje, artime ir ap
linkoje. Geravalis — atseit, 
jausmais susitvarkėlis jokio lin
kėjimo nereikalingas — jis ir

Maža mergaitė ir didelis katinas Meami Beach kačių parodoje, 
atrodo, lyg, šoka.

apmokėtas nesielgs nežmoniškai. 
Visas šiandieninis nežmonišku
mas yra vien dėl jausmais ne
susitvarkiusio žmogaus atsira
dęs, neišnykstąs ir vis toliau be
siplečiąs. Tos nepajudinamos 
tiesos nenori blogavalis supras
ti, prisiminti ir kartoti net Ka
lėdose, nes tingi reikiamo darbo 
griebtis geravališkurriui — jaus
mais susitvarkymui savyje pa
didinti. Tad ir eina pasakėlės 
apie Linksmas Kalėdas bei Lai
mingus Naujus Metus iš jaus
mais nesusitupėjusįųjų — nieko 
teigiamo jausmams sutvarkyti 
neveikiančių  j ųįlūpų. Už tai mes 
jau baigiame Larasti paskutini 
Kalėdų linksi! urną bei Naujų 
Metų laimingumą, juk tik tada 
mūsų šventiški) sveikinimai — 
linkėjimai turi 'prasmę, kai jų 
pamušalas esti reikiama veikla 
pamuštas.

Nė nemėginkime griebtis bet 
kokių dirbtinumų savęs pageri
nimui: vien tik mano, tamstos 
ir jo pavyzdys Įgalins vaikus sek
ti žmoniškų kunigų, gydytojų, 
tėvų, mokytojų ir visų kitų sau
somis pėdomis. Koks • tėvas — 
toks vaikas, • plačia prasme 
imant. Neužtenka abiem tėvam 
negirtauti, reikią kad visa vai
ką supanti aplinka būtų kūnu, 
protu ir-jausmais sveika. Tik ta
da mes pajėgsime suteikti pa
gimdytajam mediciniškai svei
ką, psichologiškai teisingą ir mo
rališkai atsakančią aplinką. Tik 
tokioje aplinkoje augąs lietu
viukas bus atsparus bet kokiems 
šlapalams, įskaitant visokiausio 
pavidalo narkotizavimąsi. Tai 

vienas ir vienintelis kelias šia
me gyvenime man, tamstai ir 
kiekvienam ant šios -žemės gy
venančiam, nuo labiausiai pa
mėgto žmogaus žaidimo — karo 
bei narkotizavimosi išvengimą. 
Visi kiti — kitękie mėginimai 
neverti net užsiminti: jie nieko 
per visą žmonijos gyvavimą nie
kam netalkino išsivadavime iš 
didžiausio žmogaus blogio: žmo
gumi netapimo. Dar žmogum 
netapęs, tai yra dar jausmais ne
subrendęs žmogus elgiasi visaip 
—-tik ne žmoniškai. Tad šiose 
šventėse kiekvienas bent kiek 

pajėgiantis užžiebti .nors mažą 
ugnelę savame židinyje — savo
je širdyje, kaip žmonės kalba — 
visas jėgas sukaupę ryžkimės 
jausmais tvarkytis pajėgių gy
dytojų, kaimynų, vyresniųjų, 
įskaitant ir apšviestus dvasiš
kius, talkinami. Pradėkime nors 
mažą vienos rankos pirštuką ju
dinti gėriui savyje ir aplinkoje 
padidinti.

Jausmais nesubrendęs žmogus 
visais laikais nežmoniškai elgės

Istorijos nepažįstąs žmogus 
yra kaip viskas. Tad norėdami 
suaugusieji elgtis kaip suaugu
siems pridera — liaukimės bu
vę tamsuoliais v—-istorijos*neži- 
nančiaisiais. Juk dar prieš mūsų 
erą graikų protingieji žmonės 
skundėsi tokiais pat jaunuolių 
negerumais, kokiais mes dabar 
skundžiamės, gydytojams ne
duodami ramybės. Taip pat ir 
prieš pusę šimto metų gydytojai 
susidūrė su tomis pačiomis tė
vų kančiomis,. kokias dabarti
niai tėvai kenčia per vaikų ne
žmoniškumą dėl suaugusiųjų 
jiems nerodomo tinkamo pavyz
džio savais darbais. Tik pasi
klausykime, kaip gyd. P. M. 
Lichtenstein 1914 metais — tai
gi prieš pusšimtį metų — skun
dėsi mediciniškoje spaudoje: 
New York Medical Journal. Jis 
taip ten tada rašė: — “Gerai, 
kad narkotizavimasis dabar 
imama tvarkyti kaip jis turėtų 
būti tvarkomas. Paskutiniais 
penkiais metais narkotikų varto
jimas yra nepaprastas mūsų 
tarpe... jaunuolių narkomanų 
skaičius begalinis... kriminalas 
auga”.

Gyd. George -E. Vailant, psi
chiatrijos profesorius Tufts uni
versitete tvirtina, kad per pus
šimtį metų niekas nepasikeitė 
narkotizavimosi šio krašto žmo
nių nuo minėto gyd. Lichtenstain 
tvirtinimo dar 1914 metais. Ir 
kodėl taip atsitiko? —.paklausit 
ne vienas. Visai paprastai; žmo
gus narkotizavimuisi visokerio
pam turi būti paruoštas — jis 
turi būti jausmais nesubren
dęs. Dabar visiems bus aišku, 
kad tikra ir sėkminga mūsų ko
va su narkomanija turi prasidė
ti su žmogaus jausmų tvarkymu. 
Tas toks darbas turi būti pradė
tas, kaip minėtą nuo dar negi
musio žmogaus: reikia tinkamai 
parengti tėvus naujos gyvybės 
pradėjimui, jos išnešiojimui ir 
pagimdymui. O nuo tada visi 
mes turime dirbti, kad pajėgtu
me visapusiškai sveiką nauja
gimiui aplinką sudaryti savu 
darbu ir elgesiu. Tik nuo tada 
prasidės tikras narkomanijos 
tvarkymas. Dabar, kada net gu
bernatoriai elgiasi kaip vaikai, 
ka^a mes suaugusieji nepajė
giam be narkomanijos apsieiti— 
dar yra peranksti galvoti apie

Pasidirbo elektra 
varomą automobili

Tom Thiele, inžinierius Mib 
waukeje, su draugų ir savo 
kompanijos pagalba, pasidirbo 
elektrinį automobilį ir juomi 
kasdien važinėja į tarnybą ir 
atgal po 54 mylias.

Jo automobilis yra 1968 me
tų Karmann Gilia modelis. Ja
me yra sudėta 30 dvylikvoltinių 

baterijų, panašių į visuose ki
tuose automobiliuose vartoja
mų, tik tuo skirtumu, kad il
giau tveria sunkiai pakrovus.

Automobilis turi 27 arklio 
jėgų motorą, gali važiuoti iki 
75 mylių per valandą ir vienu 
pakrovimu gali važiuoti visą 
valandą 60 mylių per valandą 
greičiu.

Tos 30 baterijų yra sudėtos 
— vienos užpakalinėje sėdynė
je, kitos po pryšakine sėdyne. 
Viso automobilio kompaktinis 
svoris 3,450 svarų.

Baterijų pakrovikas (charg
er) yra įtaisytas pačiame auto
mobilyje. Jis įjungiamas į stan
dartinį 220 voltų laidą paties 
Thieles garaže. Visas baterijas 
pilnai pakrauti trunka 8 valan
das.

sėkmingumą su narkomaniją ko
vos.

Kova su narkomanija yra.la
bai sunki, nuodijimąsis narkoti
kais, ypač heroiną yra labai di
delė blogybė — todėl bet koks 
paskatinimas žmogaus į tvarką 
šioje srityje yra būtinas kiek
vieno mūsiškio elgesys, šiose 
šventėse ryžkimės save suimti 
nagan kiek stipriau — tada vi
siems išeis didesnėn naudon šių 
švenčių praleidimas. Turime, pa
galiau, atgimti bent vadai žmo- 
niškesniam gyvenimui, vien lin- 
kėj imais geravaliams šventes 
praleidinėti paliovę. Griebki- 
mės už savęs sutvarkymo per sa
vų jausmų nors per plauką su
žmoginimą. Tada jau bus pra
dėta kova su narkomanija ge
rinsią. prasme.

Išvada. Nepaveskime ko
vos su narkomanija policijai, 
prezidentui bei kam kitam. Tai 
įvairiopų tinginių ir kitokių jau
smais pakrypusiųjų veikla. Ryž
kimės kartą ant visados tikram 
— žmoniškam gyvenimui per 
savų jausmų tvarkymą. Tik ta
da mes pradėsime lengvinti la
biausiai nelaimingam mūsiškiui 
narkotikų vergovės naštą. Nė 
vienas negalim ramiai sėsti prie 
Kūčių stalo, kai čia prie mūsų 
šeimos įrenčia narkotikų bau
džiavą. Eikime pasiryžę artimui 
kalėdiško džiaugsmo suteikti sa
vu pavyzdžiu atgimę tikrai ka
lėdiškam tjwenimui. Daugiau 
apie narkomaniją — sekantį kar
tą. J

Pasiskaityti. Medical World. 
News, Psychiatry, 1971.*^’

Did you ever hear of 
returning a Savings Bond 
because you got 
too many? /
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Thiele sakosi per 13 mėnesių 
tuo automobiliu jau nuvažiavęs 
10,000 mylių ir dar jokio “tru- 
belio” neturėjęs.

e Archetipiškas — reiškia 
originalus, be jokios įtakos iš 
niekur — absoliučiai originalus.

- Rokokas savo elegantišku
mu nužudė save. Jo struktūra 
išvirto vien tik į dekoracijos sti
lių. Rokokas atsirado Prancūzi
jos karaliui Liudvikui XIV vieš
pataujant.

—help you r < A 
ART FUND” 

SelRYour HEART
a a - <*.•

Dr. KAZYS GRINIUS i

ATSIMINIMAI IR MINTYS :
11 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 b, Ui. s

i RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA |
' * ■7 . ’■v • ’; ’ * 5 L

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi.
K. Bielinis, D1ENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi................
Prof. Vacį. Biržiška,; ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

įrištas, 431 pust ________ _____ —.......----------------
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I 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 Liūdi i u s, RAŠTAI, 250 pusi. ...................................
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., __ :___________ _______________ _
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

Įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — __________
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik __________ ?_______

$6.00
$6.00 !
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Spolvifiggsig Colorado (4)INTERNACIONALINIS NAMAS
P. STRAVINSKAS

A. Užsieniečiai Colorado krašte
Kad Colorado kraštą kasmet 

aplanko gausybė turistų iš visų 
•pasaulio kraštų ir tautų, tą vi
si žinome. Bet daugis gal neži
no to, kad tame krašte yra apie 
1,200 užsienio mokslininkų ir 
studentų, dirbančių mokslinių 
tyrimų darbus ar studijuojan
čių Colorado universitetuose ir 
kolegijose, daugiausia Denvery
je ir ypač Boulderyje (apie 27 
mylios į šiaurės vakarus nuo 
Denverio), kur palyginus nedi
deliame, tik apie 66,000 gyven
tojų turinčiame mieste, Rocky 
kalnų papėdėje, yra Colorado 
universitetas su daugiau nei 20 1

tūkstančių studentų, iš kurių 
yra apie 500 studentų (1969 m. 
buvo 428) net iš 71 užsieninio 
krašto. Pačiame gi Denveryje 
vėl yra tik vieno valstybinio Co
lorado universiteto apie pussep- 
tinto tūkstančio studentų, kurių 
tarpe irgi daug iš užsienio kraš
tų. (nekalbant jau apie kitas 
aukštąsias mokyklas).

Toliau, daugiau kaip iš 100 
užsienių kraštų dirba Colora
do krašte geologinio tyrinėjimo 
ar kitus mokslinio aiškinimo ar 
techniškus darbus, o karinės 
aviacijos bazėse dirba daugiau 
nei 100 karinio personalo iš dau
giau kaip 30 kitų kraštų, kur

Pavojingi keliat. Colorado valstijoje, Lookout kalnuose yra labai pavojingų posūkiu ke
bas. Posūkiai turi būti tikslūs, plauko tikslu nu. Mažiausia klaida gali būti labai pavojin
ga. Šie posūkiai yra Lariat takuose, visai netoli Clear Creek slėnio. Šioje Colorado apy
linkėje pirmiausia buvo rastas auksas. Čia suvažiavo labai daug žmonių aukso ieškoti, o 

vėliau jo kasti.

Nuo
1914 metų

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

jie, tie užsieniečiai, gauna iš 
amerikiečių techniką ar kitą ap
mokymą.

Taigi, Colorado valstybėje ar 
tik ne daugiausia bus užsienie
čių, dirbančių laikinius darbus 
arba ten studijuojančių.
II. — Susitelkimas užsieniečių 

Internacionaliniame Name

Suvalkiečiai nėra šykštus
Tuščios pasakos, kad suval

kiečiai yra -šykštūs. Jie nėra 
toki, bet tik tvarkingi. Nemė-

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM 
r / • -

\ $1000 or more 
certificates

r 1 year min.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

40tt ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0C32

PHONE: 254-4471

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

1958 metais amerikiečiams ir 
kaikuriems tiems užsieniečiams, 
įvairių tautų žmonėms, kilo min
tis susitelkti — suburti į tam 
tikrą užsieniečių ir amerikiečių 
bendrą draugiją tikslu vieniems 
kitus geriau pažinti, ypač gi pa
žinti įvairias pasaulio tautų kul
tūras. Ir taip tada buvo Įsteigti 
Denveryje minėti Internaciona
liniai Namai (inkorporuota drau
gija), kurioje po 1968 metais 
(taigi po 10 metų nuo jos Įstei
gimo) buvo jau narių iš Įvairių 
etninių grupių, daugiau nei iš 
70 irgi Įvairių kraštų, šiandien 
jų dar daugiau yra.

Tos internacionalinės draugi-

PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

Chicago Savings
_ tad Lui AssooittlH

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

PER ANNUM 

$5000 or nįore 
certificates 

2 year mm.

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

^VZSAHTYOF
YOUR SAYINGS

INSURED
UP TO

0 PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

SI00.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Mrs. PHIL PAKEL, Pretident

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

jos (Internacional House, Inc.) 
steigėjais buvo prancūzai, italai, 
angliškai kalbančių tautų atsto
vai, daugelis įvairių amerikietiš- 
ktj draugijų, kaip pvz., Ameri
kos skautai, šv. Andriejaus Drau 
gija, Denverio Hospitality Cen
ter (Svetingumo Centras) ir kt.

Ta draugija turi savo Įsta
tus ir juose išryškintus kilnius 
tikslus, jų tarpe, pvz., ir susipa
žinti su visų pasaulio tautų, et
ninių grupių kultūrinėmis ver
tybėmis, su jų spauda, su kny
gomis, periodiniais spaudos lei
diniais, žurnalais ir laikraščiais 
Įvairiomis kalbomis ir pan. Tai 
labai gražūs tikslai, o mažoms 
tautoms, kurių didelės taupos 
gal ir nelabai nori pažinti, jomis 
nesidomauja, tie tikslai yra dar 
ir praktiškai naudingi, nes tuo 
būdu jos gali išeiti į tarptauti
nę plotmę ir pasirodyti kitoms 
tautoms savo dvasiniais turtais, 
savo kultūros lobynais. Manau, 
kad ir mums, lietuviams, reikė
tų ta draugija ir tuo, ką galime 
per ją (joje dalyvaudami, pa
siekti) reikėtų susidomėti.

žinoma, lietuvių kalbos kitų 
tautų žmonės beveik ir visi ne
moka (jei moka, tai tik retas 
jų), bet' užtat mes turime jau 
nemaža apie Lietuvą ir lietuvių 
tautą apsčiai knygų, veikalų ki
tomis (pvz., vokiečių, prancūzų, 
anglų kalbomis), kurias galėtu
me padovanoti to Internaciona
linio Namo bibliotekai (kurią 
man to Namo tarnautojai mielai 
parodė, su ja supažindino), ku
rioje aš mačiau vertingų knygų 
net iš keliasdešimt kraštų, o taip 
pat ir laikraščių, žurnalų, išsta
tytų visiems pasižiūrėti, pasi
skaityti. Kaip jau aukščiau bu
vau užsiminęs radau ten ir So
vietų propagandinės literatūros, 
jų knygų ir laikraščių — žurna
lų, pagrįstų melo ir neteisybės, 
netgi ir apie jų okupuotą Lietu
vą. Mes turėtume sava literatū
ra ir gera, kitų tautų žmonėms 
suprantamais (anglų, vokiečių, 
prancūzų kalbomis) spaudos or
ganais atskleisti tiesą apie mū
sų Tėvynę, ypač apie dabartinę 
jos ir jos žmonių padėtį ir mū
sų išsilaisvinimo pastangas. Ti
kiuosi, kad tas ir bus mūsų žmo
nių padaryta, ypač denveriečių, 
kurie, kaip aukščiau rašiau, yra 
geri lietuviai, tik iki šiol gal ta 
mintis (priklausyti Internacio
nalinio Namo organizacijai ir 
populiarinti per ją mūsų Lietu
vą ir tautą) jiems Į galvą ne
atėjo.

Skatindamas juos sueiti Į ry
šį su ta International House or
ganizacija, pateiksiu čia ir jo
sios tikslų adresą;

International House, Inc., 
1600 Logan Str., Denver, Colo
rado 80203.

Aš, Į tą Internacionalinį užė
jęs, buvau labai maloniai jos 
tarnautojų ir vadovų priimtas, 
su juo gražiai supažindintas, jį 
visą aprodytas ir kviestas jam 
priklausyti. Tik aš, matot, Den
veryje buvau tik laikinai, dargi 
ten atvykęs ne darbui, ne studi
joms, tik gydytis, todėl pasiten
kinau tik su tuo namu susipaži
nęs.

to pinigų ten, kur nereikia. 
Bet kur yra reikalas — pavyz
dingai aukoja.

Tai parodė ir paskutinis su
sirinkimas, kuris Įvyko lapkri
čio 26 d. Hollywood salėje. Jį 
pravedė pirm. Lęonas Vasile
vas. Buvo pagerbti du mirusie
ji nariai. Įstojo du nauji — J. 
ir B. Utarai, kurie vienbalsiai 
buvo priimti. Pereito susirin
kimo protokolą perskaitė sekr. 
Eugenija Strungienė, kuris 
buvo priimtas be pataisų. Pir
mininkas ragino narius uoliau 
dalyvauti susirinkimuose 
parengimuose. Valdybos 
riai padarė pranešimus.

Parengimų komisijos vardu 
kalbėjo Jonas Jonikas apie 
įvykusį parengimą. Perskaitė 
dovanas atnešusiu asmenų. 
Pažymėjo pajamas, išlaidas ir 
likusį pelną. Jis dėkojo visiems 
už darbą, talką ir atsilankymą. 
Gryno pelno liko $65.

Tačiau nariai šiame 
kime jau paskyrė ir 
švenčių dovanas, kaip
čių redakcijoms — po §20.00 ir 
radijo valandoms po 
Pridėjo ir 
Narių vaišėms —
kams — $40.00.
Lietuvių Suvalkieči 
yra davusi vėliavų 
pinėse įrengti 
Don Varnas pos(as sumoje
$90.00, o kiek anksčiau, sta
tant dr. V. Kudirkai paminklą 
aukojo $1000.00. Tai nėra šykš
tumo ženklas, o pagarbos!

Kitas nariu susirinkimas, kill 
ris vadinamas priešmetiniu, 
įvyko gruodžio 16 d., ketvirta
dienį, Hollywood salėje. Brigh
ton Parko lietuvių kolonijoje.

Lietuvių Suvalkiečių drau- 
įa tvarkosi labai demokratiš
kai. Ten viskas daroma dau
gumos narių nutarimu, kaip 
narių priėmimas ir bet koks 
pinigų paskirstymas. Vienas 
narys turi klausimų įnešti, pa
daryti pasiūlymą, kitas jj pa
remti, o tik tuomet prasideda 
tokio klausimo svarstymas. 
Priešingu atveju,' jei nėra pa
rėmimo, jis tuojau atmeta
mas, kaip nesvarstytinas. Tai 
senųjų organizacijų paprotys, 
kuris išsilaikė kai kuriose drau 
gijose ar klubuose iki šiol. Se
nesnės kartos lietuviai tuo yra 
patenkintu -4. Gintnens

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

MAO “DAINELĖ”
Reuteris praneša iš Pekino, 

kad raudonosios Kinijos paspar
tintai apmokomos dviejų, paties 
Mao Tsetungo 1929 metais savo 
kariams surašytų, “dainelių”, 
pavadintų Trys svarbiausios 
drausmės taisyklės ir Astuoni 
dėmesio punktai.

Trys svarbiausios drausmės 
taisyklės skamba:

Visuose savo veiksmuose klau
syk įsakymų. Nepaimk iš masių 
nė vienos adatos ar siūlo galo. 
Parduok visa, ką esi pagavęs.

Astuoni dėmesio punktai skam
ba;

Kalbėk mandagiai. Ką pirk
damas apmokėk kaip reikiant. 
Viską sugrąžink, ką pasiskoli
nai. Apmokėk viską, ką sugadi
nai, Neužgauk ir nekoliok žmo
gaus. Nežalok derliaus. Nesielk 
neprideramai su moterimis. Ne
skriausk belaisvių.

bei
na-

susirin- 
Kalėdu 
laikraš-

$50.00.
Veterąpams $20.00 

45.00. vaini- 
-š pusmeti, 

draugija 
ilėms ka- 

kupas Įrengė

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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 PASAULI Atsiminimai ir 
intymūs 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- 
darbiautojų ir tiltu statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

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

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms 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 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psL $4,00. “

Č1KAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU 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.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota 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 stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., S1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultU- 
rini gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis rr 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. 60608 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Ikl $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St. Chicago, HL 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Keli žodžiai mokytis pasiryžusiems
Praeitą šeštadienį, gruodžio 11 dieną, pedagogų ir 

tėvų pastangomis Chicagoje buvo suruoštas vakaras Pe
dagoginiame Lituanistikos Institute studijavusiems ir 
kvotimus išlaikiusiems mokiniams. Susirinkusiems buvo 
parodyta M. K. Čiurlionio poemos “Miške” fragmentas, 
atsakomingų pareigūnų pasakytos gerai apgalvotos kal
bos, baigusiems iškilmingai įteikti diplomai. Vėliau visi 
buvo pavaišinti nemokama vakariene.

Chicagos Pedagoginis Lituanistikos Institutas — 
tai pati vertingiausio ji įstaiga, kurią Antrojo Pasaulinio 
Karo tremtiniai atnešė Į Ameriką. Jeigu keli pasigarsin
ti ir pasirodyti mėgstantieji mūsų tautiečiai nebūtų trem
tinių įtraukę į politines intrigas, tai šiandien šis institu
tas būtų ta ašimi, apie kurią suktųsi visas kultūrinis 
Amerikos lietuvių gyvenimas. Prie instituto būtų prisi
dėjęs kiekvienas naujai atvykęs tremtinys savo plačius 
pečius būtų noriai prirėmę ir anksčiau Amerikoje apsi
gyvenę mūsų tautiečiai.

Dabar visą instituto naštą teko nešti keliems pasiry
žėliams, susispietusiems klasėje ir vadovybėje. Jie turi 
dirbti ilgas ir neapmokamas valandas. Jie turi ubagauti 
švietimo įstaigai, kada kitiems reikalams švaistomi 
tūkstančiai. Jie turi turėti kantrybės pakęsti įžeidinėji
mus ir išklausyti nemokšas, kurie kiekviena proga jiems 
pataria, ką jie turi daryti ir ko nedaryti. Jie turi sukan
dę dantis kęsti, kai atsiranda drąsuolių, kurie ryžtasi 
jiems pasakoti, net kaip jie privalo mokyti ir kaip ne
mokyti. šių kelių pasiryžėlių dėka institutas ne tiktai iš
silaikė, bet atliko didelį darbą.

Salė buvo apypilnė ir nuotaika buvo šventiška. I va
karą buvo kviečiamas kiekvienas inteligentas, parodęs 

' susidomėjimo lietuvių kultūros ir jaunimo auklėjimo 
klausimais. Salėje buvo-. besimokinusio jaunimo tėvai, 
broliai ir seserys. Salėje švaistėsi įvairių komitetų nariai, 
čia atvyko didokas Chicagos ir jos apylinkių lituanisti
nių mokyklų mokytojų skaičius. Salėje buvo daug žmo
nių, bet jų galėjo būti ir daugiau. Jų turėjo būti daugiau. 
Tai liūdnas reiškinys, bet tokia yra gyvenimo tikrovė. 
Ji plačiai buvo komentuojama ir pačiame vakare.

Liūdna, bet Lituanistikos Instituto suruoštame va
kare nebuvo visos eilės atsakomingų pareigūnų, kurie 
tą vakarą buvo Chicagoje, bet nesiteikė užeiti į Instituto 
šventę. Chicagon tą vakarą buvo atvažiavęs Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas. Visi žinome, kad 
jis pats ne vieną kartą yra pabrėžęs kultūrinių reikalų 
svarbą. Jis net Instituto vadovybei pasiuntė laišką, lin
kėdamas sėkmės. Chicagoje buvo sugūžėjusi ir Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės aukštoji vadovybė, bet Li
tuanistikos Instituto iškilmėje ir jos nesimatė.

Tuo laiku visokiame pavi
dale meilės reikalai ir jų eiga 
“žiponėlį” dėvinčiam mažame
čiui visai nebuvo aiškūs. Ne
aiški taip pat rūtų su sviestu 
valgymo prasmė. Tačiau pats 
valgymas suintrygavo: o gal 
ir labai skanu! ?

Sesers gėlių darželyje rūtų 
buvo gausu, žalios, kuplios, 
karpytais nedideliais lapeliais. 
Nusiskyniau jų kelias šakeles 
ir, mamai nepastebint, Įsėli
nau į kamarą, kur “kanikėly- 
je” būdavo laikomas sviestas. 
Piršteliu jo iš indo prisigrai- 
bęs, užsidėjau ant lapuotos 
rūtų šakelės ir pradėjau “Čes
nį’’. V-e-e-e! — visai neskanu: 
rūtos karčios ir kažkaip ait
rios. Veltui vabalojau, steng
damasis nuryti. Nepasisekė, 
užsikirto gerklėje ir reikėjo 
jas išspiauti. Tik sviestą nusi- 
laižiau nuo rūtų ii- nuo smaly- 
žiaus pirštelio, galvodamas:

“Kaip tos moterys ir mer
gaitės ten galėjo pasigardžiuo-

dainos ir juokaudamos 
ti ir nuryti tokį brudą? Jos, 
matyt, buvo labai išbadėju
sios. .. ”

Taip, jos tikrai buvo tada, 
kaip ir visada moterys ir mer
ginos išbadėjusios vyriškos ar
tumos ir meilės. O gal rūtos iš 
tiesų turi šiandieninių “pilsų” 
nuo nėštumo galią? Ką Į šito
kį klausimą atsakytų dr. Jonas 
Adomavičius ir kiti rūtos pa
slapčių žinovai?

Ar tai yra rūtos išniekini- 
ar išaukštinimas?

APIE KALĖDINIUS

mas,

4.
SVEIKINIMUS IR DOVANAS

šiuo reikalu Naujienose yra 
kalbėję du didieji:

Ąlįonsas Nakas ir
Jeronimas Cicėnas (Links

mų, laimingų, nuotaikingų šv 
Kalėdų ir darbingų — Naujie
noms raštingų — Naujųjų Me 
tų Abiem! J.) k

Pirmasis, viešumoje turintis 
vardą, neseniai Naujienose

jpitliavojo” kalėdinius sveiki
nimus, jų siuntinėjimą, su
rištą su laiko gaišinimu ir be
reikalingu pinigų švaistymu. 
Daug geriau, verčiau ir pras
mingiau, anot jo, būtų, jeigu 
Įsivestame mes naują įpro
tį: sveikinti savo artimuosius 
ir prietelius visokių švenčių, 
ypačiai Kalėdų proga, per lie
tuviškus laikraščius: Naujie
nas, Keleivį ir kitus. Tai bū
tų medžiaginė parama spau
dai, o ir patiems sveikinto
jams susitaupytų daug laiko, 
o sveikinamiems paskatas stro 
piau skaityti nuosavą žodį, ir 
patiems paraginimas tuo keliu 
savo artimuosius pagerbti.

Auksinė mintis, deimantinis 
sumanymas! Lengvai įvykdy
ti įmanomas. Tik su kai kurio
mis išimtimis:

a) priteliaujant su didesniu 
lietuvišku būreliu, iš jo kar
tais ataidi“ pasigyrimas”: “aš 
tų laikraščių neskaitau”... 
Nors šiaip tokie dar nėra galu
tinai nuskendę

b) kai kurie 
ir moksleivijos 
tai, “Vvdūno”

JONAS PUZINAS

Lietuvos vadavimo pastangų 
derinimas ir plėtimas

PRANEŠIMAS VLIKO SEIMUI DETROITE

6
PLB Įsijungimo į VLIKą klausimas te- 

bekeliamas ir 1968 m. atskiru kraštu Lie- - c.
tuvių Bendruomenių. Pvz., Vokietijos 
LB Krašto Taryba 1968 m. kovo 31 d. posė
dyje dauguma balsų yra priėmūsi ši nuta
rimą: “Taryba mano, kad VLIKas ne tik 
reikalingas jaunesnių darbininkų, bet taip 
pat turėtų savo tarpe ir atstovų nuo lietu
vių. gyvenančių laisvajame pasauly ir 
veikiančių Lietuvos nepriklausomybei (at
statyti)-. Todėl reikalinga, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė siųstų į VLIKą žy
mų skaičių savo atstovų, kuriais nuolat 
galėtų atsinaujinti ^vyriausiasis Lietuvos 
laisvei atstatyti organas” (Pasaulio Lietu
vis, 1968, n r. 35, p. 586).

III-jame PLB Seime, įvykusiame 1968 
m. rugpiūčio 30 — rugsėjo 1 d. Njew Yorke 
taip pat iškilo Lietuvių Bendruomenės 
Įsijungimo į VLIKą klausimas. Tuo reika
lu Seimo priimta ir atitinkama rezoliuci
ja, kur Lietuvių Bendruomenės organai

Pasirodo, kad ne tiktai PLB centro valdybos pirmi
ninkas, bet ir JAV LB vadovybė buvo užimta “svarbes
niais reikalais”. Chicagon jie suskrido, bet jiems svarbes
ni atrodė sidabriniai batai, negu lietuvių kalbos ir lie
tuvių istorijos mokytis pasiryžę jaunuoliai. Gal ne patys 
batai, bet kas buvo tuose batuose. 0 tuose batuose buvo 
Dievo duotos labai gražios kojos ir dideliu ryžtu pasiek
tas nepaprastas mitrumas. Hipiškų nuotaikų paveiktas 
mūsų jaunimas prie sidabrinių batų patraukė vieną kitą 
vyresnįjį...

Bet ne tik žmonių stoka liūdnai veikė. Širdį spaudė 
ir suruoštame vakare pasakytos kalbos. Kalbėjo ir pa
tarimus jaunimui siūlė ne tiktai kvotimų neišlaikiusieji, 
bet. patirtį turintieji įvairių mūsų organizacijų atstovai. 
Liūdnai kalbėjo ir atsakomingi instituto pareigūnai. 
Ypatingai skaudu buvo klausyti instituto direktoriaus 
padėkos už vienos organizacijos geriausiam mokiniui 
skirtą 500 dolerių fpremiją. Jeigu apskaičiuoti to paties 
direktoriaus įdėtas valandas pačiame institute, -jeigu 
bent dalimi apskaičiuoti įvairiuose posėdžiuose ir pasita
rimuose praleistą laiką, ir skirti patį minimalį atlygini
mą, tai gautųsi labai didelė suma. Jeigu tą sumą pada
lysimi pusiau,, ir dar kartą sumažinsime per pusę, tai 
gausiįs ne 500/ir ne 1,000 dolerių, bet 10,000 ar dar 
daugiau. Jis pats, institutui paaukojęs neapskaičiuoja
mą turtą, viešame posėdyje turi dėkoti už organizacijos 
vos išstenėtus 500 dolerių. Ir susirinkusiems dar turi pa
sakoti,' jog tai dar didelis įvykis visame lietuvių kultūri
niame gyvenime. Jis, atrodė, norėjo pasakyti, kad šiais 
metais gavome tiktai 500 dolerių, bet ateinančiais me
tais tikimės dešimteriopai stambesnės sumos.

Liūdna ir tai, kad iš 32 užsirašiusių mokytis Jaunuo
lių, baigė tiktai 7. Kvotimus išlaikė tie, kurie ryžosi mo
kytis. Dar liūdnesnė buvo kalbėtojų bandoma sudaryti 
darbo pabaigos nuotaika. Tremtin patekusio dietuvio 
darbas nepabaigiamas. Jeigu diplomą. gavęs jaunuolis 
patikės, kad jo lituanistinės studijos baigėsi minėtame 
vakare, tai už metų kitų jis bus tiktai diplomą turinti li
tuanistinė nuobira. Kiekvieno lietuvio — jaunuolio ar vy
resnio — pareiga kasdien gilinti mokykloje.-patirtas ži
nias apie savo kalbą, didelę mūsų tautos nelaimę ir ieš
koti priemonių lietuvių tautos laisvei.

įpareigojami “ir toliau aktyviai dalyvauti 
Lietuvos laisvinimo veikloje”, išreiškiamas 
pasaulio lietuvių pasitikėjimas VLIKui, 
“vadovaujančiam Lietuvos valstybės va
davimui iš sovietinės okupacijos”, PLB ir 
Kraštų Bendruomenių valdybos Įpareigo
jamos “organizuoti politinę veiklą tose 
srityse, kurioms iki šiol buvo kreipiama 
per maža dėmesio” (pvz., vietos apylin
kių bei galimybių išnaudojimas Lietuvos 
laisvės bylai; Įtakingų svetimtaučių ver
bavimas Lietuvos laisvės darbui; jaunų
jų mokslininkų Įjungimas Į Lietuvos vada
vimo veiklą, ir kt). O dėl tolimesnių san
tykių su VLIKu nutarta: “Seimas taip pat 
Įpareigoja PLB Valdybą tartis su VLIKu 
dėl laisvojo pasaulio lietuvių aktyvesnio 
Įsijungimo Į VLIKo vadovaujamą Lietuvos 
laisvinimo veiklą”. Tai reikšmingas nu
tarimas, įpareigojąs atskirų kraštų Lie
tuvių . Bendruomenes aktyviau Įsijungti Į 
Lietuvos laisvinimo veiklą.

1969 m. neįvyko kokių nors esminių pa
sikeitimų PLB vadovybėje santykių su 
VLIKu reikalu. Tų metų sausio 11 d. To
ronte sušauktoje Bendruomenės vadovy
bių konferencijoje pareikšta, kad PLB 
“yra patenkinta ligšioliniu bendradarbia
vimo būdu su VLIKu’’ (Pasaulio Lietuvis, 
1969, nr. 5, p. 82). Birželio 21 d. PLB Vai-

lietuviškumui; 

mūsų jaunimo 
vienetai (Skau 
vardo studen-

.fondas”) susi
šelpia save išleisdami ir platin 
darni, mūsų dailininkų nupieš 
tus Kalėdų atvirukus — sveiki 
nimus. Tokius sambūrius rei
kia paremti.

Šitokiais atvejais gal suras
tume kompromisinę išeitį?

Lietuviškus laikraščius skai
tančius sveikinti per tuos laik 
raščius, o į’u “nebeikandan- 
čius” — užatakuoti jaunimo ir 
moksleivijos išleistais atviru
kais. Jaunimo sambūriai jų 
išleistų atvirukų platinimą 
sėkmingiausiai galėtų atlikti 
per savo narius, kurių esama 
beveik kiekvienoje didesnėje 
lietuviškoje kolonijoje. Tokių 
atvirukų siuntinėjimas paštu 
vargu ar apsimoka: ne visi jas 
gavusieji ir jomis pasinaudo
ję, beatsimena atsilyginti.

i
j Alf. Nako pajudintą kalė

dinių sveikinimų problemą tu
rėtume išspręsti lietuviškumo 
ptlaikymo naudai.

Antrasis Naujienų šulas, Je
ronimas Cicėnas, savo visada 
ugningose Skeveldrose prieš 
keletą metų yra kalbėjęs apie 
kalėdines ir kitokiomis progo
mis mūsų viens kitam perka
mas ir Įteikiamas dovanas.

Yra žinomas faktas, kad ne 
visi lietuviai knygas skaito, o 
ir kadaise skaitę, dabar užsii
ma kitokiais pramogavimais: 
spokso televiziją, prisipirkę 
komplektus plokštelių, per 
nuosavą . “stirio” klausosi jų 
muzikos, kitiems savaitgalinis 
ir šventadieninis laisvalaikis 
prašvilpia nuolatiniuose šei
myniniuose pobūviuose, kai 
kurie užsiėmę visokiausia vi
suomenine veikla ir pnš. To
kiems knygų skaitymas nebe-

Ad majorem

Kun. Karalius buvo arkivys
kupo kardinolo Daugherty iš 
anksčiau apsukrumu ir atsidavi
mu išbandytas patikėtinis ir vos 
paskirtas šv. Jurgio par. klebo
nu pradėjo su komitetu bylinėtis. 
Kaip klebonas laimėjo, gana at
virai aprašo dr. Kučas.

Kun. Karalius parašęs tam 
kardinolui 24 mašinėle rašytų 
puslapių skundą prieš parapijos 
komitetą susidarė iš sau patiki
mų asmenų kitą komitetą, kurs 
esą “nors nepritilpo padėti kle
bonui tvarkyti medžiaginius pa
rapijos reikalus, bet jis uoliai 
rėmė kleboną kovoje su senojo 
komiteto pinklėmis”.

Dr. Kučas rašo: “Byla ėjo po 
bylos. Tarp 1929—1937 metų 
jų buvo apie 2*9. Daugelyje by
lų teismas palaikė klebono pu
sę, bet jis negalėjo atimti komi
tetui teisę tvarkyti, materiali
nius parapijos reikalus, nes tą 
teisę komitetams pripažino seni 
Pensilvanijos Įstatymai (iš 1855 
m. balandžio 26 d.)... Kun. Ka
ralius gerai suprato, kad toli
mesnis bylinėjimasis teismuose 
parapijai taikos negrąžins... To
dėl jis dabar sugalvojo mėginti 
papildyti Pensilvanijos Įstaty
mų nuostatus, liečiančius bažny
čių ir religinių organizacijų tvar
kymą. Tame papildyme turėtų 
būti aiškiai pažymėtas katalikų 
Bažnyčios statusas, normuoja
mas kanonų teisėmis. Visapu
siškai dalyką apsvarstęs, jis pa
siūlė kardinolui Dougherty siek
ti Pennsylvanijos 1855 m. Įsta
tymo pakeitimo. Kardinolas šį 
sumanymą priėmė palankiai. Ka
dangi su tuo pakeitimo projek
tu iš anksto buvo supažindinti 
komisijų nariai ir kongresmana,i 
tai svarstymo dieną tas projek
tas buvo priimtas vienbalsiai... 
Ilga ir sunki kun. Karaliaus ko
va su komitetu buvo apvainikuo
ta garbingu laimėjimu. Ta kova 
jam kainavo daug nervų, daug 
nemigo naktų, sielvarto ir kan
čių. Visa tai buvo aukojama 
ad majorem Dęi gloriam — di
desnei Dievo garbei”.

įmanomas. Perdidelė našta ir 
laiko “gaišinimas”. Supranta
ma savaime, kad tokiems kny
ginės dovanos visai ne prie 
širdies. O vis dėlto tarp dau
gelio tokių nuo knygų atpuo- 
lėlių, greta rikiuojasi kuklu
tės kupetėlės knygų mėgėjų, 
jų pirkėjų ir atsidėjusių skaity 
tojų. Tokie gavę dovanų kny
gą, tikru nuoširdumu ir lietu
višku dėkingumu atsilygintų 
geradariui. Užtat, 
proga perenkant 
dovanas, reikėtų
kios rūšies dovanos jiem prie 
širdies.

(Bus daugiau )

bet kokia 
prieteliams 

žinoti, ko

XV

(Tęsinys)

Dei glorian
{domu, kokia Dievui iš to gar

bė, kai klebonui pavyko iš para
pijos atimti jos žmonių parapi- 
jonų lietuvių nuosavybę ir ją 
atiduoti svetimiems?... Katali
kų istorikas dar didžiuojasi, kad 
“Tuo jis išgelbėjo ne vien šv. 
Jurgio parapiją, bet ir visas 
Pennsylvanijos katalikų bažny
čias, kur kilo konfliktas tarp 
klebonų ir komitetų”...

Užmiršti mūsų tautiečiai, 
bet neišnykę

- / ’

Lietuvių šenadoryje yra dar 
gana daug, bet -anglių kasimu, 
atrodo, niekas nebesiverčią; se
nieji arba išmirę arba pensinin
kai, jaunieji Į Įvairius biznius 
išėję. Su inž. Jašiūnų suradome 
ir Lietuvių Piliečių klubą. Buvo 
šeštadienis ir erdviose šviesiose 
klubo patalpose prie didžiulio 
skersai visą salę baro stovėjo 
mažiausiai pora dešimtų žvalių, 
sveikų, tvirtų vyrų, ?kurie kas 
alų, kas “maišytai “pūkšt į kri- 
kę” metė ir gyvai ir kalbėjosi. 
Priėjęs klubo maršalka autori
tetingai paklausė, ar mes šio klu
bo nariai. Kai lietuviškai pasi
sakėme esą “gengsteriai” iš Chi
cagos, jis pralinksmėjo, pakvie
tė prie baro, užsakė po alų ir 
perstatė savo svečiams. Bere
gint prasidėjo gyvi, tikrai šilti 
susipažinimai ir pasikalbėjimai, 
kuriuose dalyvavusieji beveik 
visi pakankamai dar. gerai kal
bėjo lietuviškai. Jie mums pro 
langus parodė iš netolimos dau
bos kylantį didėlį balzganą de
besį ir paaiškino, kad tai dega 
maina (kasykla), bet' tas debe
sis yra daugiau garai ne kaip 
dūmai, kadangi-maina-yra ge
sinama Į ją leidžiant vandenį. 
Netoli esanti maina, kuri: dega 
jau ketveri metai negesinama, 
kadangi mainų gaisrus užgesin
ti kaštuotų milijonai dolerių. 
Gaila, kad tą naktį buvome pa
siryžę be sustojimo parvažiuo
ti Į Chicagą, tad negalėjome nei 
daugiau, nei ilgiau vaišintis. 
Jau atsisveikinę su maloniais 
čiagimių kartos tautiečiais- ir iš 
2 aukšto nulipę į gatvę sutiko
me stambų aukštą į klubą įei
nantį vyrą, kurs mus užkalbino 
lietuviškai ir pasisakė esąs Re
natas Karevičius, buvusio Žemai
čių vyskupo Karevičiaus gimi
naitis, ir jo tėvas buvęs su Dr. 
Basanavičių “first cousins”*. 
Būtų rimtai patartina, kad mūsą 
veiksniai, ypatingai ALB į tuos 
pamirštus mūsų brolius ir se
seris dėmėsi-atkreiptų irpjuos 
lietuviškos kultūros penu aprū
pintų!

Tikrai, važiuodami kalnų ske
teromis, matėme, apačioje ilgą 
plačią daubą kelių mylių plotė 
.taip pilną garų ir dūmų, jog ro
dėsi, kad dangus su visais debt- , 
simis yra nugriuvęs. J. Pi.

dybos priimtose visuomeninės-veiklos gai
rėse pakartota anksčiau su VLIKu sutarta 
tarpusavio santykių bazė, priduriant, 
kad “PLB nenumato Įsijungti Į VLIKą 
kaip ji sudaranti grupė” (Pasaulio Lietu
vis, 1969. nr.' 7, p. 115.).

1970 m. VLIKo Tarvba buvo sudariusi 
komisiją VLIKo statutui pakeisti. Ją su
darė: Bronius Bieliukas, dr. Bronius Ne- 
mickas ir Vytautas Vaitiekūnas. Komisija 
siūlė i VLIKo Seimą įvesti PLB Valdvbos 
rinktus atstovus šalia Seimo nariu — orga- 
nizacijų atstovų. Komisija savo siūlymą 
rėmė šiais' argumentais. Komisija esanti 
Įsitikinusi, kad “Į VLIKo Seimą įjungi
mas tam tikro kiekio PLB Valdvbos rinktu 
atstovų padalytų VLIKą veiksmingesnį ir 
kontinuitetiškesnį“. Komisijos nuomone, 
“yra nepaneigiamas laisvųjų lietuvių gy
venimo reiškinys, kad nepriklausomos 
Lietuvos politinės grupės ir netgi okupa
cijos metais Lietuvoje gimę rezistenciniai 
sąjūdžiai emigracijoje brendusiai kartai 
nėra savi, organiški, t. y. nėra natūrali 
šiai kartai reikštis plotmė.

Atskiros išimtys tos tiesos nepaneigia, 
o tik ją pabrėžia. Faktas, kad vieno VLI
Ko nario — organizacijos atstovui VLIKo 
Taryboje mirus, jau kelintas VLIKo Tary
bos posėdis neturi to VLIKo nario — orga-

kad

nizacijos atstovo. Ne visi VLIKo nariai- — 
organizacijos jau yra pajėgūs*sudaryti sa
vo pilną delegaciją ir VLIKo Seimui, Su 
laiku padėtis ne gerės, o tik blogės*.'Nie
kas negali pasakyti, kaip ilgai Lietuvos 
okupacija tęsis... VLIKas... turi būti pa
sirengęs savermisiją vykdyti tol, kol Lietu
va atgaus nepriklausomybę, nors tatai dar 
dešimtmečius truktų, šiuo atžvilgiu yra 
svarbu ir būtina sudaryti sąlygas,
VLIKe galėtų reikštis ir tie laisvieji lietu
vių sluoksniai, kuriems ligšiolinė VLIKo 
organizacija toki reiškimąsi darė neįma
nomą ir netgi stūmė juos Į opoziciją VLI
Ko veiklai, o kartais ir pačiam VLIKui. 
Komisijos įsitikinimu, VLIKas, tik atver
damas savo Seimo duris PLB Valdybos 
rinktiems atstovams, atvertu duris reikštis 
VLIKe ir tiems ligi šiol šalia VLIKo, o kar
tais ir prieš VLIKą, besireiški a n tiems lais
vųjų lietuvių atstovams... VLIKo Seime 
įvedimas PLB Valdybas rinktų atstovų pa
čios VLIKo sąrangos nekeistų ir esamų 
VLIKo narių — organizacijų svorio nesu
mažintų, o padidintų ir, svarbiausia, su
darytų Seimui platesnę visuomeninę atra
mą, padaryti] jį oresniu, autoritetingesniu 
laisvųjų lietuvių balsu” (Iš “Komisijos 
paaiškinimai dėl pakeitimų”, 1970. IV. 22).

čia kiek platėliau sustojau ties komisi-
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jos argumentais, su kuriais anksčiau ar 
vėliau ir vėl teks susidurti, nes PI.B įsi-A 
jungimo į VLIKą klausimas, reikia many-: 
Ii, iškils PLB Seime 1973 metais. Viena 
PLB Valdyba nėra kompetetinga daryti 
sprendimą, todėl ji savo posėdyje, Įvy
kusiame'1970 m. gegužės 23 d., apsvars
čiusi VLIKo Tarybos komisijos priimto 
VLIKo statuto pakeitimo projektą, tarp ki
ta ko pareiškė, kad numatomas PLB Val
dybos rinktų 15 atstovų Įjungimas Į VLIKo 
Seimą nesiderina su PLB Valdvbos nusis
tatymu, kad PLB Valdybos atstovų įjun
gimo klausimas gali būti svarstomas tik 
PLB Seime (iš -PLB Valdybos pirmininko 
St Barzduko ir Visuomeninių reikalų vi
cepirmininko dr. H. Brazaičio 1970. V. 25 
laiško VLIKo pirmininkui dr. K. J. Va
liūnui) .

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo

i
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dVanma balionas 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

Santa Klaus suka visus į ratą ir 
šokdina iki prakaito;

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS

Kalėdos jau nebe už kalnų. 
Jau visas mūsų ir kasdieninis 
gyvenimas ima suktis tarsi iki 
apsvaigimo to Amerikos Santa 
Klaus muzikos garsų sūkuryje.

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C 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 71 st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai.. 
antrai, penktadieni nuo 1—5, tree 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

Visur, kur tik važiuosi, eisi, 
vis susitiksi su tuo Kalėdų se
niu. Stovi jis gatvių sankry
žose, žvelgia jo negyvos akys 
iš kiekvieno namo langų. Nors 
dar neturėjome sniego, dienos 
šiltokos, brenda dažnai per 
rūką, kartais ir paskutinėn ago 
nijon grimztančio rudens, lie
tučiu, kaip švęstu Vandeniu 
pašlakstomi.

Bet Santa Klaus barzda ir 
ūsai atrodo balti, lyg apšar
moję. Jo ir žieminė kailio ke
purė tarsi gausių sniego snai
gių. apiberta. Net ir raudono 
apsiausto sagos, lyg iš kieto 
žiemos ledo būtų padarytos. 
Vaikai, nors dar ir negavę do
vanų iš to Santa Klaus, jau 
dabar negali nuo jo akių ati
traukti. Tas senis ir suaugusių 
galvoje Baladojasi ‘ ne vien 
dzinguliukų garsais, bet ir rū
pesčiai veidą vagoja. Juk jis 
stovi ir kiekviename krautu
vės lange. Ten, žinia, pilna tų 
kasdieninių dovanų, dažnai 
jų net sunkvežimiu visų neiš- 
veši. Bet senis, virtęs priešven- 
tinio dosnumo simboliu , čia 
nieko neduoda veltui. Ir toks 
gobšus pinigams, kad sugeba 
savo grubiomis ledinėmis ran-

CRADfflSKAS
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 4-1815 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. I. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pinnad., 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.

SUMAŽINTOS 
KAINOS 

DABAR 
PRIEŠ KALĖDAS

e 2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 * 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!U— - - — --- v

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lense?’’
VaL-pagal susitarimą. Uždaryta treč

MOVING
Apdraustas perkraustymaa 

iš įvairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Plaea - 
/Tek: FRonfier 6-1882

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

! Visos programos iš W0PA
1490 kiL A. M.

I • ■■ ■ ' i
' Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 4 

dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-į

I madienj nuo 8:30 iki 9:30 vai.; 
ryto.

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

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

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

Tek: HEmlock 4-2413 
7Ii? So. MAPLEWOOD AVE. 1

CHICAGO. ILL. S0629
■ - ---- ■■ ------------ , . , --------

komis mūsų kišenes iškratyti 
iki paskutinio cento.

Rodos, uždirbame nemažai, 
bet kai tų dovanų reikia gau
siam būriui ir tai ne vien vai
kams, o visai gausiai giminei 
ir geriausiems draugams, tai 
jau ir gerai uždirbdamas ne- 
beišsiversi. Turėsi skubėti į 
santaupų laikymo vietą ar trum 
pam laikui skolintis iš gero 
draugo, kurio dar pilna kiše
nė.

Nors, rodos, ten, kur nėra, 
tiesioginiai imant, tų kalėdi
nių dovanų, tas atsiritęs San
ta Klaus randa darbo ir tarnau 
tojus pardavėjus šildo iki pra
kaito. Skubant, prašant, žiū
rėk, jų kakta rasoja prakaitu, 
kaip karščiausią vasaros die
nelę. Tai nėra šiaip sau iš 
galvos išlaužtas žodis. Aš pats 
tai mačiau, atsilankęs į Ro
mualdo Urbono Delicatessen 
Krautuvę, 3263 So. Halsted 
gatvėje, Bridgeporte.

Norėjau pamatyti savininkų, 
bet jis tuo metu buvo išvažia
vęs biznio reikalais. Šioje krau 
tuvėje pirkėjų ir šiaip kasdien 
gausu, bet dabar tas darbas 
atrodė daugiau, negu padvi- 
gubėjęs iki sūraus prakaito 
besidarbuojantiems. Buvo iš 
karto lyg ir keistoka. Rodos, 
čia tų dovaninių prekių kaip 
ir nėra, bet aš žiūriu, kodėl tas 
prieššventinis judėjimas pasi
darė toks gyvas. Tik sekda
mas pirkėjus, greit susivokiau, 
kodėl taip yra. Tiesa, čia nė
ra tų prekių, kurias vaikams 
Kalėdų naktį Santa Klaus de
da Į vaikų kojines. Nėra žais
lų ir panašių dalyki]. Bet šioje 
krautuvėje yra tai, kas reika
linga mūsų ’Kūčių ir. Kalėdų, 
stalui, Ko ir kitose kad ir di
delėse krautuvėje nerasi. Tai 
visokių rūšių grybai, silkių 
patiekalai, mišrainės, šliži- 
kai ir daug kitokių, kurie rei
kalingi tradiciniam Kūčių sta
lui. iš dvylikos patiekalų. 
Taipgi užsakomi kalėdiniai 
tortai, raguoliai ir visokie ki- 
tokie skanumynai. O ir šiaip, 
kada dabar tiek lakstymo po 
krautuves dėl tų dovanų, daž
nai ne tik viengungiams, bet ir 
šeimininkėms nėra kada nė. tų 
grynai lietuviškų valgių bepa- 
sigaminti. O čia rasi visada ce
pelinų, kugelio, rūgusio pie
no, paršiuko ruliados, visokių 
dešrų bei silkių. Tik imk ir 
valgyk, kas patinka. Tąi-tik- 
rai didelė paslauga šeimini- 
kėms, o viengungiams tai Jau 
geriau nė nereikia,, nors; ir 
kasdien valgyk, kaip prie ve
lykinio stalo.

Romualdą Urboną jau, pa
žįstu senokai, žinau ir jo, gy
venimo istoriją. O gyvenimo 
savitą istoriją turime mes juk 
kiekvienas. Jam Įsidėmėtini 
Įvykiai prasidėjo, kai .dėl ka

ro aplinkybių jis atsidūrė Tre
čiojo Reicho griūvančioje ri
bose, Galima sakyti, jis buvo 
atitrauktas iš mokyklos suolo. 
Ir Trečiojo Reicho vadai ku
riems buvo reikalingos darbo 
jėgos karo pramonei, jo atve
ju nieko geresnio negalėjo iš
galvoti, kaip atiduoti jį už pie
menį vienam stambiam būrui. 
Griūvant Vokietijos mūrams, 
kaip Jeriko sienoms, badmi- 
riauti teko visiems miestų gy
ventojams, o pas ūkininkus 
vis kiek sočiau buvo tam au
gančiam berniukui prasimai
tinti. Ir tų pavojų buvo kiek 
mažiau. Retai kada lėktuvai 
vaikydavo avių'kaimenę, nors 
kartais ir į laukus paberdavo 
švino pupų iš kulkosvydžių. 
Vėliau, jau subręsdamas, dir
bo prie amerikiečių Unros vir
tuvių ir, žinoma, galėjo sočiai 
pavalgyti, ir dar daug ko pa
simokyti. Atvykęs į Ameriką, 
neblogai sugebėjo Įsikurti. 
Prieš, berods, ketvertą metų 
pirko iš Kreivėno, išvykstančio 
Floridon, tuos namus ir šią 
krautuvę. Daug ką joje page
rino, papildė, ir ši jo Delica- 
tesų krautuvė 3263 S. Halsted 
gatvėje yra labai naudinga 
Bridgeporto gyventojams ypač 
lietuviams. Tiesa, jis pats ne
stovi krautuvėje už pardavėjų 
baro. Tik superka, užsako 
prekes ir samdo pardavėjus, 
nes jis turi kitą verslą, ' suriš
tą su prekyba, kur jam ir pel
ningiau bei apsimoka samdy
ti pardavėjus.

Grįždamas galvojau, jog tas 
kalėdinis ratas mus visus su
ka, norime ar nenorime. Nuo 
to sūkurio niekur negali nei 
pabėgti, nei pasislėpti. Nuo 
to Kalėdų Santa Klaus triuški
nančio visus rato, ir šluojančio 
kišenes sukeltais šventiniais vė 
jais tegalėtum tik tada pasis
lėpti, jei pavirstum lokiu ir 
užmigtum. letarginiu miegu, 
iki paliaus skambėję ■ Džingel 
bell... IŠ ‘ « f ,.

nio tranzito darbininkai visoje 
Amerikoje. . Naujausiai jiems 
pakėlus algas dar 5.5%, jie gau
na po $5.27 už vieną darbo va
landą.

MINI-MINI ŽODYNAS

Skelbiama, kad spaudos rin
koje pasirodė nauja Oxfordo žo
dyno laida, kurioje telpa 16,400 
puslapių, nufotografuotų iš to 
žodyno 13 tomų. Paskui tos fo
tografijos sumažintos tiek, kad 
sutilpo 4,200 puslapiuose, sudė
tuose 2 tomuose. Nepaaiškinta, 
kokio didumo tie tomai, tik pra
nešama, kad kartu su žodynu 
parduodamas padidinamasis sti
klas, per kurį tame miniatiūri
niame žodyne galima skaityti 
kaip normalaus didumo laidoje.

UŽUOMARŠA

— Atsiprašau, — sako padavė
ja, imdama pinigus nuo stalo, — 
bet šioje sumoje nieko neįskai
tyta padavėjai.

Užsisvajojęs valgytojas, žvelg
damas nuo skaityto žurnalo:

— Argi aš ir padavėją suval
giau ?

NEMOKAMAS BUTAS
— Pone architekte, matote, 

kad aš nepastoviai gyvenu, gal 
patarsite, kaip man gauti pigų 
butą ?

— Padaryk kokią išdaigą ir 
visai nieko nekainuos.

KELIONĖS NELAIMĖ1
— Aš su savo žmona susipaži

nau važiuodamas automobiliu. 
Vos neužmušiau jos....

— Aišku, kelionėje pasitaiko 
visokių nelaimių...

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 24 ir 6-8 vaL vak. žeštadie- 
oiaie 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

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

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.

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. — 586-1220

gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834
________ _ __■ _ -   —*PETKUS

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. tel*i~ Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
VJ* Aparatai • Protezai, Med. Bap 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

VaL: 9—4 ir 6—8' šeštadieniais 9—i. 
U50 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRoepect 6-5084

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 ................................. —.... - VALST------ ------------------

ZIP CODE_____ ___ ____

Siuntėjo Pavardė, Vardas ............................................................. .

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

f Policijos '• perspėjimas 
išgėrusiam nevairuoti

♦ - * »

. Chicagos policijos superin
tendentas perspėjo, kad per 
šias šventes . .bus -labai griežtai 
kontroliuojami automobiliais 
važiuojantieji, kad nebūtų iš
gėrusių vairuotojų. Pagriež- 
tinta kontrolė prasidėjo jau 
nuo praeito penktadienio ir 
tęsis iki po Naujų Metų sausio 
2vd. vidurnakčio. “Daugelis pi 
liečiu per. šventes užsimiršta, 
kad reikia atsargiai vairuoti. 
Policija šiemet bus budresnė 
kaip pernai”, pasakė policijos 
superintendentas Conlisk.

Chicagoje .šiemet,, iki. šiam 
laikui, automobiliais užmušta 
49 žmonėmis mažiau kaip per
nai.. Pernai užmušta 311, šie
met 262.

CTA šoferių algos
Chicagos tranzito adminis

tracija pripažįsta, kad jos tar
nautojai — CTA autobusų šofe
riai ir greitojo tranzito (elek
trinių traukjnėlių) kondukto
riai. bei kitokį darbininkai yr^ 
aukščiausiai apmokami masi

10750 So. Indiana Avenue

Mirė 1971 m. gruodžio mėn. 
18 dieną, 8:40 vai. ryto, sulau
kęs 84 metų amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje, Telšių aps., Žarėnų pa
rapijoje, Medingėnų filijoje.

Amerikoj išfyveno 59 metus.

Paliko nuliūdusias tris dukte
ris — Sue Garizas ir žentas Jo
seph; Genevieve Christensen ir 
žentas Robert; Helen Lahola ir 
žentas Michael; 8 anūkus ir 6 
■proanūkus; gimines;— Stella 
Magoon ir šeima, ir kun. Kazi
mieras Kaniauskas (Vienoje), ir 

-.kiti giminės, draugai, bei pažįs.
tami.

r Priklausė SLA 63-ciai kuopai, 
:' - - ■

Kūnas, pašarvotas Leonard ko- 
’plyčioje, 10821 So. Michigan 
^Avenue.

Antradieni, gruodžio 21 dieną 
8:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Visų Šventų parapijos 

^bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojamas Lietuvių šv. 
Kazimiero kapinėse.
\ Visi a. a. Walter Pociaus gi
minės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam . pas-: 
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

j? Nuliūdę lieka:
Dukterys ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Leo
nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
tCO 4-2228. k . f

lEUITEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

i anronnKUHmmnmtrtuiHiniHiinHJumnnHtnnifuuwituuiHniuiHHmuniuiimnnnnumimmi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742 J
4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE |

Telefonas: LAfayette 3-0440
I

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS Į

\ . -2 . .. . *

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-11 ><-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS I

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
■HHgpHĮMMIIMWIWHI UH.   LOT .l,?1 ---I1::"!? 1    

> NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 

Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS UIENĄ 

IR NAKTJ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetle 3-3572
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GRAŽIAUSIAI PAMINĖTA SUKAKTIS
siais metais Chicagos lietu-'venimą, įsitikino, kad lietu

viai minėjo kelias didesnes su viai labiausiai buvo skriau-
kaklis, bet gražiausiai buvo 
suorganizuota muziko Jono 
Bvansko ilgu inetu darbo lie- 
tuviškos dainos ir muzikos sri- 

Martinique 
bankete 
bet pa-

tyje minėjimas.
restorane surengtame 
buvo daug kalbėtojų, 
grindinę kalbų pasako 
tojas ir lietuviškos 
draugas Dan Kuraitis.

dainos

Sukaktuvininkui 
ruošėjams ir svečiams 
Kuraitis bankete tarė:

minėjimo
Dan

Kur

Jam

Ten

Ten

lietuvis bebūtų,
kur pražiltų jo galva, 

Lietuva — tai Vilnius, o 
Vilnius — Lietuva, 

skamba bočių dainos,
ten liejasi Neris. 

Gedimino kalnas,
ten Lietuvos širdis

dainų kraštas.
C

dai- 
dai- 
Jis 
jis

Lietuva yra
Lietuvis yra dainius. Jis 
nuoja dalgi kaldamas, jis 
nuoja ir šieną piaudamas. 
dainuoja pabaigtuvėse,

-traukia dainą ir vakaruškose. 
Jis dainuoja ant Šešupės kran
to ir prie Dubysos. Daina lie
tuviui labai daug duoda, dai
na yra lietuvios sielos maistas.

Turime būti dėkingi mūsų 
tautos švietėjams — Kudirkai 
ir Maironiui už jų paskleistas 
lietuviškas dainas. Lietuviška 
daina neleido lietuviui nuskęs
ti rusų, lenkų ir kitataučių jū. 
roję.

Šio šimtmečio pradžioje iš
eivijoje buvo steigiami lietu
viški laikraščiai ir^ statomos 
bažnyčios, bet tuo pačiu metu 
buvo steigiami ir chorai. Cho
ristai mokėsi dainuoti be gai
dų .. Dainos mokytojai skam- 

ybino pianinu vienu pirštu...
Bet šeštadienių ir sekmadie
nių vakarais lietuviška daina 
skambėjo lietuviškose karčia- 
mose.

Dėl tos lietuviškos dainos 
didelis Amerikos rašytojas 
Upton Sinclair ir pasirinko lie
tuvius garsaus savo veikalo 
“Jungles” pagrindam Jis pa
tyrė, kad lietuviai vėliausiai j 
Ameriką atkeliavo, bet jis taip 
pat matė, kad skerdyklose lie
tuviai geriausiai atliko savo 
darbą. Upton Sinclair, betyri
nėdamas Chicagos lietuvių gp-

Geriausia dovana šventėms ir 
Naujiems Metams 

Tai eilėraščių knyga 
"A. KRISTALPON1S"

"VISAS TURTELIS — ŠIMTINĖ' 
Gaunama pas visus Liet, knygų 

platintojus.

4.—
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Rašytojas Sinclair vykusiai 
aprašė lietuviško Jurgio ir 
Onos vestuves. Visa Amerika 
skaitė, kaip Marija, atsiraičiu
si rankoves, 
tuvių puotą, 
navo “Sudie 
ginusias... ”

maitino visą ves
ti visi garsiai dai- 
kvietkeli tu bran-

šiandien, praėjus 65 metams 
nuo “Raisto” pasirodymo, ta 
pati Sinclairio knyga atspaus
dinta kišeninio formato laido
je. Tiktai ji vadinasi ne “Jun
gles”, bet “Packing House”, 

pigiai nusipirkti 
angliškų knygų

Ją galima 
kiekvienoje 
krautuvėje. Toje knygelėje yra 
ta pati lietuvių gyvenimo isto
rija anglų kalboje, bet joje 
tebėra ta pati dainelė lietuviui 
kalboje.

Jeigu šiandien rašytojas Siu 
clair atbustų, tai jis pamatytų, 
kad tos pačios mažos tautelės 
ainiai, kurios jaunimas šimt
mečio pradžioje dainavo be 
gaidų ir kurios muzikos mo
kytojai skambino pianiną vie
nu pirštu, šiandien yra vienin
telė tauta, kuri Amerikoje tu- 

jri savo operą. Amerikoje kitu 
tautų yra daugiau ateivių, bet 
jie neturi savo operos, o lietu
viai ją turi. Turi, nes lietuvio 
sielai daina duoda maisto.

Anoje gadynėje 
steigė savo chorus, 
organizavo savo chorus, 
cagoje Birutės choras

1
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Muziko Jono Byansko 75 metu sukakties minėjimas. Iš kairės į dešinę prie 
stalo sėdi Dan Kuraitis, Al. Brazienė, muz. J Žilevičius, muzikas Jonas By- 
anskas, prie mikrofono kalba dainininkas Algirdas Brazis, sėdi Aldona Olie- 

nė ir Terry Strolienė, muziko Fausto Strolios žmona.

Algirdas Brazis, Raympnd 
Helen Pratt, Fausįtas-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

įįŽj.; , , M ------

CLERK - TYPIST
High School Graduate.

Some Experience Necessary 
PERMANENT POSITION 

(Near South Side Location) 
CALL 226-2010

PATYRUSI BUTO VALYTOJA
Patikima ir turinti rekomendacijas. 
2 dienas savaitėje. Gera transporta- 
cija, netolimoje Chicagos šiaurinėje 
apylinkėje. Skambinti tik šeštadie
niais, sekmadieniais ir pirmadieniais.

Tel. 751-1211.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE? I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA jMACHINE
Sewing machine with cabinet. Auto
matic, zig-zag. button holes etc. Only 
3 months old. Original cost S349.00 

Sacrifice $135 00.
Call JU 3-664C

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

teko chorui vadovauti apie 50 ii', 
metų. Pr;

Jonas Byanskas yra lietuviš- Slroiia), “Birutės” Choro pirm 
inz. Pranui Oliui, paskaitinin
kams Dan Kuraičiui, prof. J. 
Žilevičiui, programos atlikė
jams (solistams Juozui Bra- 
žiui. Genevieve Giedraitis, Al
binai Kaspar Ruther, Kristinai 
Lindquist), Alice Stephens 
nieigaiėių ansambliui, Vyčių 
chorui), kun. P. cinikui (su
kalbėjusiam invokaciją), ta
rusiems sveikinimo žodi (K. 
Steponavičiui, M. Gudeliui), 
ta proqa pateikusiems apie ma 
no veiklą žinių laikraščiams 
(“Draugui”, ^Naujienoms”, 

ii" ir kt.), radijo sto- 
visiems kitiems, kuo 

prie šio

kas Ignas Paderewskis. Skir
tumas tarp Paderewskio ir By
ansko yra tiktai toks: Pade
rewskis gimė turtingoje šeimo
je ir baigė Varšuvos bei Ber
lyno konservatorijas. Mokslas 
jam padėjo aukštai iškilti. Gy
venimo kelias jam buvo rožė
mis klotas. Tuo tarpu Byans- 

li atvažiavo i Amerika V 4-
Lietuvos, čia 

prasimušti,
buvo mums vi

jo tėvai, sunkiai 
augindami Joną, 
minti gerai mo- 

profesijos, 
galėsiąs tapti ir 

norės. Tėvai 
kad neužtenka 

reikia 
geru žmogum, džentel-

ninku buvo nužudyta ir 1,858 
sužeisti. Revolveriais nušauti 
72 policininkai, karabinais 10, 
šautuvais 10, peiliais nudurti 4 
3 užmušti, vienas automobiliu 
pervažiuotas ir vienas sprogs-; 
tania medžiaga nužudytas.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

katalikai 
socialistai 

Chi- 
buvo

Įsteigtas, kad jis tarnautų vien 
tik lietuviškam dievuliui Per
kūnui, kuris besitrankydamas 
po padanges, pranašauja orą. 
Chorui buvo parinktas geriau
sios lietuviškos vaidilutės, kū
renusios lietuvišką ugnelę var
das, o vėliau ji pagimdė mūsų 
tautai garbingą vyrą — Vytau
tą. V

Birutės choras nuo pirmos 
Įsisteigimo dienos taip mokėjo 
savo reikalus vesti,
viename šio choro parengime 
žmonės netilpo Į 
Choras tais laikais statė “Eg
lę’’. “šienapiūtę”, “Išeiviją”, 
“Čigonus”,, “Kaminkrėtį” ir 
kitus veikalus.

kad kiek-

svetaine.

Pirmais choro dirigentais 
buvo Mikas Petrauskas, Strums 
kis, Šimkus, o vėliau jam diri
gavo Antanas Kvedaras, An
tanas Vanagaitis, Antanas Olis, 
Mikas Jezavitas, Kazys Stepo
navičius ir kiti. Vėliausiai Bi
rutės choro vadovybę perėmė 
jaunas Jonas Byanskas. Jam

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA. NOREIKA
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

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. 254-3320

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

V. VALANTINAS

11 ———
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

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

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSEtfINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — J3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Dlinob 80608

✓
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iš pa vergtos 
jiems buvo sunku 
kaip sunku 
siems. Bet 
dirbdami ir 
skiepijo jam
kytis inžinieriaus 
o vėliau jau 
muziku, jeigu 
jam pasakojo, 
būti geru inžinierium, 
būti li
menu.

Jonas Byanskas tėvų neap
vylė. Jis ne tiktai gerai baigė 
Armour Institutą, bet jis rado 
laiko ir energijos baigti Chica
gos muzikos kojėgiją. Jis il
gus metus dirbo Western Elek 
trie bendrovėje inžinieriaus 
darbą, bet tuoųjačiu metu jis 
vadovavo Birutės Chorui. apie 
50 metų, padėjo (Vyčių draugi
jai ir visą laiką 'buvo manda
gus ir garbingas vyras.

Šiandien Byanskas, pažiū
rėjęs i čia susirinkusius ir 
minti metęs Į nueitą kelią, ži
no, kad jaunas savo dieneles 
praleido ne veltui. Lietuvių 
išeivijjoje Jono Byansko var
das buvo minimas ilgiausiai.

Per 70 metų mūsij išeivija 
šiame laisvame krašte išrašė, 
ką tiktai norėjom, iškalbėjo, 
ką tiktai žinojo ir išdainavo, 
ką (tiktai mokėjo. Mums, vy
resniesiems jau laikas pailsėti 
ir užleisti vietą jaunesniesiems. 
Toks jau yra pats kiečiausias 
gamtos Įstatymas. Kitaip nega
li būti.

Šiandien mes čia susirinko
me pagerbti taurii žmogų, ge
rą mūsų tautieti, ištikimą lie
tuvių draugą ir didelį džentel
meną.

Mūsų sukaktuvininkui Jonui 
Byanskui linkiu Ilgiausių me
tų, — baigė savo kalbą Dan 
Kuraitis.

Vėliau minėjimo pirminin
kas dainininkas Algirdas Bra
zis pakvietė kalbėti muziką 
Juozą Žilevičių, Kazį Stepo
navičių, M. Gudeli ir kitus. O 
pats Jonas Byanskas atsiuntė 
šitokį laišką:

MUZIKO JONO BYANSKO 
PADĖKA

Mintyje peržvelgdamas įvy
kius. susijusius su mano pa
gerbimo banketu. suruoštu 
1971. IX. 26 Martinique restora
ne. Čikagoje, ir vartydamas 
inai įteiktą albumą (su eile 
meniškai išdėstytų jame foto
grafijų. laiškų, telegramų, su 
i banketu atsilankiusiu svečiu 
parašais). puikią “Birutės” 
choro ir draugų bronzinę len
telę. meniškai dekoruotą lakš 
tą su Lietuvos Himno įsiuvo- 
mis iš Čikagos Moterų Klubo, 
aš esu labai sujaudintas.

Nuoširdžiai dėkoju šio ban
keto ruošinio komitetui (Al
dona Olis. Genevieve Giedrai

t ims ir 
nors prisidėjusiems 
pagerbimo banketo, palikusio 
man tokius gražius 
mus.

atsimini-
Jonas Byanskas

Illinois universitetas 
padidins mokesčius 25% '
Illinois universiteto prezi

dentas John Cornally pranešė, 
kad studentai ateinančiais me
tais turės daugiau sumokėti, 
bet mažiau gaus mokslo.

Nežiūrint, kad mokestis už 
mokslą numatyta padidinti 
šimtu doleriu, universiteto iš
laidas tenka sumažinti 4 mi
lijonais dol.. sumažinant 5 
nuošimčiais visą mokslo pro
gramą. Dabar Chicago Circle 
už tris bertainius mokestis bus 
3195.

Negana to. bus padidintas 
taip pat mokestis už rezidenci
ją (kambarį ir išlaikymą) 
kanoje.

Ur-

Polio pavojus?
Tllinojaus viešosios sveika

tos direktorius Dr. Yoder per
spėjo, kad esanti rimta gali
mybė, kad artimoje ateityje II- 
lionj gali kilti didesnis polio 
ligos pavojus. Naujausi patik
rinimai parodę, kad 82 nuo
šimčiai priešmokyklinio am
žiaus vaiku nėra imunizuoti 
prieš polio. Dėlto Dr. Yoder 
skatina tėvus pasirūpinti, kad 
nieko neloukdami patikrintų 
pas daktarą savo vaikų iki 18 
metų amžiaus imunizacijos 
stovi. Jis pataria nedelsiant 
įskiepyti ne tik tuos, kurie dar 
nebuvo Įskiepyti, bet ir papil
domai paskiepyti seniau skie
pytuosius.

Kiek šiemet žmonių 
žus per Kalėdų šventę

N’acional. saugumo taryba 
skelbia, kad per ateinančias 
Kalėdų šventes, kurios prasidės 
šį ketvirtadienį nuo 6 vai. va
karo per 78 valandų savaitgalį 
trafiko nelaimėse žus tarp 520 
ir 620 žmonių, o tarp 25 ir 29 
tūkstančiu bus sužeista. 

C

Nužudyta 110 policininkų
Policijos viršininkų interna

cionalinė asociacija skelbia, 
kad per melus, kurie pasibai
gė praeito birželio 30 dieną, 
Jungi. Valstybėse 110 polici-

Rado vėžio virusus
Amerikos Medicinos drau

gija (AMA) metinėje apžval-į 
goję pranešama, kad yra nu
statytas sąryšis tarp vėžio ir j 
virusų. Apie vėžio virusų radi! 
mą pranešimai gauti iš Pietų' 
Kalifornijos, George Washing; 
tono ir Baylor universitetų. I

Tie atradimai didina viltį, 
kad dabar bus galima anks
čiau susekti vėžiu apsirgimus 
ir pagaminti prieš vėžį skie
pus.

— Elzbietą Kardelienė iš 
Montrealio Atsiuntė naujienie- 
čiams toki sveikinimą: “Lin
kiu visiems stiprios sveikatos, 
ištvermės ii- kantrybės dirbant 
sunkų darbą.”

— Vaclovas Sidzikauskas, 
Lietuvos Laisvės Komiteto ir 
Lietuvos Delegacijos Paverg
tųjų Europos Tautų Seime pir
mininkas, palinkėjo Naujie
noms sėkmės Žiemos švenčių 
proga.

— Antanas ir Milda Vaivadai 
palinkėjo Naujienoms sekmin 
gų Naujųjų Metų.

— Vytautas Kamantas, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos pirmininkas, padėkojo 
Naujienoms už lietuvių išeivi
jos reikalų, džiaugsmų ir rū
pesčių kėlimą dienraštyje, ir 
palinkėjo redakcijai, bendra
darbiams ir skaitytojams geros 
švenčių nuotaikos ir geresnių 
1972 metu.

— K. Donelaičio lituanisti
nės mokyklos kalėdinės atosto
gos prasidėjo gruodžio 18 d. ir 
tęsis iki sausio 8 dienos.

— Dail. Janina Marks — “se
nutė”. Teko nugirsti, kad dail. 
Janinos Menkutės Marks vy
resnysis sūnus Sigitas, kurs ati
tarnavęs kariuomenėje apsive
dė ir Texas valstijoje turi gerą 
tarnybą, susilaukė sūnaus ir su 
visa savo jauna šeima buvo at
važiavęs tėvų aplankyti. Janina 
Marks po Naujų Metų išskren
da kelionėn ko ne aplink visą 
pasaulį: bus Australijoje, Nau
jojoj Zelandijoj ir kai kuriose 
Pietinio Pacifiko salose. Jos 
kelionės tikslas ieškoti origina
liausių įvairių primityvių tautų 
liaudies meno pavyzdžių, žada 
susitikti ir su Antipoduose gy
venančiais lietuviais. Melbour
ne, Sydney Australijoje ir Auck- 
lande, N. Zelandijoje. p.

♦ Kun. Povilas Dilys su žmo
na Halina sveikina Kalėdų pro
ga savo draugus ir pažįstamus. 
Vietoje kalėdinių kortelių auko
ja Vasario 16 Gimnazijai Vokie
tijoje. (Pr).

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis run FAia

tNS.tAMCtL 5
State Farm f rre and Casualty Company

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-93:
e

♦ šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga sveikina visus savo drau
gus ir pažįstamus. Dr. Bruno ir 
Aldona Beinortai, Dr. Antanas 
ir Birutė Čiuriai, Dr. Vytautas 
ir Liusė Dargiai. Vietoje kalėdi
nių kortelių aukoja III. Lietuvių 
Gydytojų D-jos Pagelbinio Mo
terų vieneto Stipendijų fondui.

(Pr).

♦ Liet. Tauragės Klubas ruo
šia Nauju Metų sutikimą Mar
quette salėje, 6908 So. Western 
Avenue. Šalta ir šilta vakarienė, 
šampanas ir kiti priedai. Asme
niui 7 dol. Vietas galima rezer
vuoti iš anksto, paskambinant 
šiais telef.: dieną — B. Sebasti
jonui HE 6-4540; vakare — J. 
Zimkui — GR 6-8417. (Pr).

Leokodijos Braždienės 
maisto produktų krautuvė, 
2617 W. 71st St., tel. PR 8-2030 
kasdien gamina šviežią maistą 
ir skanumynus. Veikia kavinė 
ir seklyčia - restoranas. 
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
mų mūsų įvairių tortų, 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.)

DIDELIS 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-

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

3 BUTŲ V& 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 ir^_ 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas 
Aluminum langai. Prie Maria High

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

. 2 PO 4 MŪRINIS, sKiepas ir pasta 
gė, centrinis šildymas, garažas. Rrigb 
ton Parke.

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

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

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quėte Parke.

VALGYKLA su namu ir visais tree 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 "WEST 63 STREET 

436-7878

užim-

butai

Mar-

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūrM 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu 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. gazu. Marquette Parke. S21.500.

APYNAUJIS IV2 aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-ju 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 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 S88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tek: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

NAUJIENAS
LietaTŠi taip© perki r perde 

ir prosai ošino faktai per

NAUJIENAS

/


