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DACCA. — Indijos vyriausybė dar nenusprendė, ar atiduoti 
savo kalinius pakistaniečius bengalams, kurie reikalauja jiems 
teismų -už karo nusikaltimus. Indijos kariuomenės žinioje yra 
50 aukštų buv. Rytų Pakistano valdininkų, jų tarpe pats guber
natorius. Be to, Daccoje suimta apie 1,000 pakistaniečių biznierių, 

■'profesionalų, mažesnių pareigūnų, kurie bijo patekti į bengalų 
rankas. Bengalijoje indai turi apie 100,000 belaisvių pakistaniečių 
kareivių ir nereguliarios kariuomenės narių. Dauguma jų būsią 
išvežti Į Indiją.

Indija paskelbė, kad Rytų Pa
kistane buvo išžudyta šimtai ge
ležinkelio inžinierių ir technikų, 
norint suardyti Bengalijos tran
sporto sistemą. Septynios ben- 
galės moterys sušaukė spaudos 
konferenciją ir papasakojo, kaip 
pakistaniečiai suėmė, kankino ir 
nužudė jų vyrus karo pabaigoj e,_ 
Vis dažniau Bengalijoje pasi
girsta balsų, reikalaujančių kerš
to prieš pakistaniečius veiksmų, 
teismų už bengalų genocidą.

Pakistane paskelbta, kad tei
sininkų komisija svarstys karo 
pralaimėjimo priežastis. Jai pa
skelbus savo tirirnų rezultatus, 
bus galvojama, ar reikia bausti 
buvusios vyriausyj'ės - ministe- 
rius ir kariuomenės vadus. Vie
nas buvęs generolas, turtingas 
biznierius, Pakistane jau buvo 
suimtas, nors valdžia neskelbia, 
kuo jis kaltinamas.

Bengalijos diplomatai tuo tar
pu ieško pasaulyje pripS&njmo 

Nsavo valstybei.. Iki .šįoį tilc In
dija ir Bhutano'karatystė" pripa
žino nepriklausomą Bengaliją. 
Ankstyvo pripažinimo laukiama 
iš Skandinavijos valstybių: Šve
dijos, Norvegijos, Danijos ir 
Suomijos. Vėliau, tur būt, Ben
galiją pripažms Sovietų Sąjun
ga ir jos satelitai. Britanijoje 
Bengalijos specialus pasiuntinys 
Jungtinėse Tautose Abu Sayeed 
Chowdhury buvo atsilankęs į 
darbo partijos konferenciją, ku
rioje jis buvo pristatytas kaip 
“specialus Bengalijos vyriausy
bės pasiuntinys”.

Pakistane žmonės labai kar
čiai pergyvena pralaimėjimą 
prieš visų nekenčiamą “pagonių, 
kai*vių mylėtojų” Indiją, tačiau 
vis daugiau) pasigirsta blaivių 
balsų, sakančių, kad Rytinės Pa-: 
kistano dalies netekimas bus Pa- 
kistanui tik naudingas. Benga
lija neturi pakankamai ryžių sa
vo gyventojams ir Pakistanui 
tekdavo bengalus šelpti. Benga
lijoje nėra jokių žemės turtų, 
ten įvyksta daug potvynių ir 
gamtos nelaimių, kurios tik tuš
tindavo Pakistano iždą. Pakis
tano gyventojai daugiausia pasi
ges Bengalijoj užauginamos ar
batos, kurią labai mėgsta gerti 
visi pakistaniečiai. Pats prezi
dentas Bhutto pasakė savo kal
boje: “Arbatos gėrimo laikas 
pasibaigė”. Pakistano diploma
tai galvoja, kad ateities Pakista
nas ieškos artimesnių ryšių su 
Afganistanu, Turkija, Iraku ir 

. arabų valstybėmis. Tegul sau
Indija turi Bengaliją ir tegul ją 
šeria arba kartu tegul abidvi 
miršta, — pareiškė Pakistano

’Š VISO PASALDO į

SAIGONAS. — Amerikiečių karinė vadovybė paskelbė, kad 
karo aviacija puolė Šiaurės Vietnamo karinius taikinius dvi die
nas iš eilės. Iš pranešimų ir iš vėlesnės komunistų reakcijos pa
aiškėjo, kad šie puolimai buvo nepaprastai dideli, buvo panau
dota apie 350 lėktuvo iš Pietų Vietnamo, Tailandijos bazių ir iš 
dviejų lėktuvnešių “Coral Sea” ir "Constellation”. Tai buvięs pats 
didžiausias aviacijos puolimas nuo 1968 metų, kada prezidentas 
Johnsonas nutraukė šiaurės Vietnamo bombardavima.

i i rys demokratu partijos kandidatai Į prezidento vietą: sen. Muskie, sen. Kennedy ir sen. Humphrey susitinka su 
"March of Dimes" karalaite Carmen Donesa. Atrodo, kad jai geriausiai patinka sen. Humphrey.

PEKINAS. — Sekmadienį Ki
nijos diktatoriui Mao Tse Tun- 
gui suėjo 78 metai. Ta proga ne
buvo jokių demonstracijų ar 
apeigų.

JERUZALĖ. — Izraelio užsie
nio reikalų ministeris Ebanas — 
pareiškė spaudai, kad ateinan- ■ 
tieji metai turėtų būti derybų ’ 
metais.

ČIKAGA' — Vakar tempera- į 
tūra Čikagoje vėl siekė 54 laips- ■ 
nius. Kalėdos Čikagoje praėjo; 
bė sniego, o sekmadieni buvo jr 
55 laipsniai šilimos, kas tai die- i ’' 
nai sumušė 1936 metais turėtą • draudus 
rekordą.

MAZATLAN. — Meksikoje; statytas kandidatu Į prezidentus prieš 
banditai pagrobė milijonierių! j ’ ■ - - - -
bankininką, tačiau jo giminės ne- < paties partijos — krikščionių demokratų atstovų, kurie tada siūlė 
gavo jokio pinigų reikalavimo. Į Ąmintore Fanfani. šiam irgi nepraėjus, prezidentu buvo išrinktas

TORONTO. — Kanados lėk- j visai ne krikščionis demokratas, bet socialdemokratas Giuseppe 
tirtas, sekmadienį ^pagrobtas' iri.Satagapt. ktirijs jau paskelbė, kad baigęs'prėžfdenfo pareigas jis 
nuskraidintas j Kubą, jau su- vėl sugrįš j -aktyvią politiką ir vadovaus socialdemokratams, nors 
grįžo laimingai į Toronto aero
dromą.

ROMA. — Neapolio gyventojai labai patenkinti, kad vienas 
neapolietis,, buvo išrinktas Italijos prezidentu, šios Kalėdos 

Neapolyje buvo dar triukšmingesnės ir, nors policija buvo už- 
------- si. buvo iššaudyta dar daugiau fajerverkų. Prezidentas 

! Giovanni Leone perims pareigas trečiadienį. Leone jau buvo iš- 
’ i 7 metus >r per 15 balsavimų 

gavo daugiausia balsų. Prieš ji tačiau buvo nusistačiusi grupė jo

. . . ą politiką ir vadovaus socialdemokratams, nors
jam jau 73 metai.

O

WASHINGTONAS. — Maisto 
ir Vaistų administracija nustatė 
maistingumo taisykles šimtams 
įvairių “sušaldytų pietų” patie
kalų. Amerikiečiai vis daugiau 
sunaudoja įvairių “greitų” mais
tu, užkandžių, džiovintų ar šal
dytų “snackų”. Dažnai jų mity
binė vertė yra labai žema. Ad
ministracija nustatė, kad šaldy
ti pietūs turi turėti tam tikrą

. Po Saragato išrinkimo Gio
vanni Leone buvo prezidento pa
keltas i senatorius iki gyvos gal
vos, o dabar jis tapo prezidentu.

Prieš Leone balsavo patys de- 
šiniausieji krikščionys demokra
tai. nes jis prisidėjo prie Itali
jos skyrybų įstatymo pravedimo 
jo dabartinėje formoje. Italai 
gerbia I^eone ir. sakoma, kad jis 
politinių priešų turis daugiau sa
vo paties partijoje, negu kitose

tus ir turėjo kartu su komunis-

Pastarieji prezidento rinki- 
■mai labai pakenkė centro-kairės 
partijų koalicijai. Socialistai at- 

kiekį baltymų, daržovių ir javų, sisakė balsuoti už krikščionių de- 
Nustatyti ir privalomi vitami- mokratų kandidatą į preziden- 
nų kiekiai.

Čikagos konferencijoje mity- tais išstatę savo kandidatą, pra
bos klausimams nagrinėti Kali-1 džioje_ de Martino, o šiam ne-
fornijos universiteto profesorius Į praėjus, išstatė Nennį. l'ž Leo- 
George Brigge pareiškė, kad' ne balsavo liberalai ir sociak’e- 
Amerikos katės ir šunys ėda ge- Į mokratai, kurie irgi buvo lig- 
riau balansuotą maistą už žmo- šiolinėje koalicijoje. Komunis- 
nes.. šunų maisto pramonėje;tai jau kalba, kad ateities vy- 
dirba 10 kartų daugiau mitybos [riausybė jau nebebus centro — 
specialistų, negu jų yra žmogaus} kairės vyriausybė, bet bus “cen- 
maisto pramonėje. Pravedu s ty
rinėjimus prieita išvados, kad 
šunų ir kačių maiste yra 44 mais
to elementai reikalingi sveikam 
organizmui. To negalima pasa
kyti apie žmonių valgomus mais
to produktus.

Profesorius paaiškino, kad 
taip yra todėl, kad šunys h- ka
tės ėda, kas jiems paduodama, 
o žmogus valgo, ką nori.

diplomatas NYT korespondentui.

Kuba neatiduos 
pagrobtų laivų

HAVANA. — Kubos premje
ras Fidel Castro, pasiuntęs pre
zidentą Dorticos i Sovietų Są
jungą, pasakė per radiją kalbą, 
kurioje paskelbė, kad Kuba ne
atiduos dviejų pagrobtų jūroje 
laivų, nors prezidentas Nixonas

ir reikalauja laivus sugrąžinti. 
Castro pareiškė, kad vieno tų 
laivų kapitonas Jose Villa Diaz 
jau prisipažino buvęs ČIA agen
tu ir bus teisiamas revoliuci
nio teismo.

Castro kaltina Amerikos žval
gybos agentūrą ir jos organi
zuojamus puolimus prieš Kubą. 
Kapitonas Villa turjs Kuboje 
brolį, dirbantį milicijoje. Broliui 
kapitonas ir papasakojęs apie 
savo ryšius su “piratais”.

tro-dešinės” partijų valdžia, ku
rią parems ir naujieji fašistai.

Spėjama, kad naujas prezi
dentas paves vyriausybe suda
ryti nesėkmingam kandidatui į 
prezidentus Fanfaniui. Jam ne
surinkus pakankamai balsų pre
zidento rinkimuose, krikščionių 
demokratų partijos vadovybė 
pažadėjusi jam premjero vie
tą, jei jis pasitrauks iš kandi
datų ir parems Leones kandida
tūrą. Fanfani su tuo sutikęs.

Šie rinkimai dar pagilino ply
šį tarp socialdemokratų ir so
cialistų, kurie vis dažniau ran
da progą bendradarbiauti su ko
munistais.

Gynybos sekretorius Laird 
paaiškino, kad aviacijos puoli
mus šiaurės Vietname iššaukė 
komunistų nesilaikymas susita
rimo. š. Vietnamas stato kelią 
infiltracijai per demilitarizuotą 
zoną, siunčia kareivius su rake
tomis pulti P. Vietnamo miestų, 
nuola amerikiečiu lėktuvus ir 
rimtai nesideri Paryžiaus taikos 
derybose.

New Yorko kard. Cooke ap
lankė Indijoje bengalų pabėgė
lių stovyklą.

Kalifornijoje gausus lietus 
ir tirpstantis sniegas sukėlė pot
vynius, kurie apsėmė svarbius 
kelius ir juose buvusius auto
mobilius. Buvo iššaukta Tautinė 
Gvardija padėti gelbėti kėliau' 
tojų.

Čikagoje, O’Hare aerodro
me nusileidusiame lėktuve, te
kinių dėžėje buvo rastas 44 m. 
vyro kūnas. Spėjama, kad vyras 
bandė pasinaudoti lėktuvu be bi
lieto, tačiau dėžėje arba sušalo 
arba mirė, pritrūkęs deguonies.

Kinija kaltina Indiją, kad 
jos kariuomenės dalinys gruo
džio 25 d. buvo perėjęs Kinijos 
sieną, o Indijos lėktuvas buvo 
perskridęs į kinų pusę. Kartu 
Kinija kaltina Indiją, kad ji kar
tu su bengalais žudo pakista
niečius Rytų Pakistane.

Japonijos vyriausybė irgi 
nutarė pakelti savo imperato
riaus algą 19%. Neseniai pakel
tas algas gavo Britanijos kara
liška šeima.

BONA. — Vakarų Vokietijoje 
Kūčių dieną mirė istorikas prof, 
dr. Zenonas Ivinskis, buvęs Vy
tauto Didžiojo universiteto pro
fesorius, docentas teologijos-fi
losofijos fakultete, profesoria
vęs Bonos .universitete, Baltų 
instituto vedėjas. Dr. Z. Ivins
kis buvo veiklus katalikiškų or
ganizacijų veikėjas, paskaitinin
kas, žurnalistas, daugelio moks
liniu straipsnių autorius.

Istorikas dr. Z. Ivinskis daug 
metų praleido Romoje, kur Va
tikano archyvuose rinko istori
nę medžiagą apie Lietuvos pra
eitį. Lietuvių Fondas buvo už
sakęs parašyti didelę Lietuvos 
istoriją, pasiremiant naujau
siais istoriniais šaltiniais. Ve
lionis suspėjo paruošti tik pir
mąjį to veikalo tomą, du — liko 
nebaigti.

Zenonas Ivinskis buvo gimęs 
1908 m. gegužės 25 d. Kaušėnų 
kaime, Plungės valsčiuje, Telšių 
apskrityje. Baigęs 1929 m. Lie
tuvos universitetą, studijas dar 
gilino Muenchene ir Berlyne, 
kur gavo daktaro laipsnį. Ve
lionis paliko motiną Čikagoje, 
žmoną Pauliną, sūnų Kęstutį ir 
du brolius: Čikagoje ir Austra
lijoje.

atvyko Floridon
BONA. — Vakar Floridon at

skrido Vakarų Vokietijos kanc
leris Willy Brandt pasitarti su 
prezidentu Nixonu. Susitikimas 
įvyks Key Biscayne vasarvie
tėje. Kancleris numato šia pro
ga turėti po pasitarimų Florido
je trumpas atostogas. Kartu su 
kancleriu atskrido V. Vokieti
jos užsienio reikalų minister’s 
Walter Scheel ir kiti vokie'ių 
pareigūnai.

Bonoje spaudos konferencijo
je Brandtas pareiškė, kad svar
biausias šio susitikimo klausi
mas yra — kaip išlaikyti Ame
rikos ir Europos artimus, drau
giškus ryšius. Kaip pagilinti ir 
išplėsti abiejų kontinentų ben
dradarbiavimą ?

Kancleris Brandtas yra- jau 
trečias Europos valstybininkas, 
susitinkąs, su prezidentu Nixc- 
nu, šiam besirengiant keliauti į 
Pekiną ir į Maskvą. Prieš kiek 
laiko prezidentas Nixonas turė
jo pasitarimus su Prancūzijos 
prezidentu Pompidou ir su Bri
tanijos premjeru Heath.

# Valstybės sekr. Rogers pa
smerkė komunistų Hanojuje ei' 
gesį su belaisviais. Kodėl jie už- į 
laiko laiškus giminėms, kodėl jie 
neskelbia ar žmogus yra gyvas 
ar žuvęs, klausia Rogers, smerk
damas barbarišką elgesį.

Pakistanas paskelbė, kad 
jis nekaltas dėl 200 Daccos in
telektualų žudynių. Tie žmonės 
buvę nužudyti teroristų, vieti
nių gyventojų.

EVANSVILLE. — Indianos 
kalėjimo išsilaužime pabėgę ka
liniai dar ne visi buvo sugaudyti. 
Iš 15 pabėgusių, 4 vakar dar 
buvo laisvi. Jie laikomi pavo
jingais.

MASKVA.—Du sovietų moks
lininkai, rašydami “Pravdoje” 
apie savo erdvėlaivių uždavinius 
Marso planetos orbitoje, sako, 
kad bus ieškoma planetoje šil
tų. drėgnų vietovių, kur galin
ti būti gyvybė.

Garsi Italy filmy artistė Sophia Lo
ren paskutiniame savo filme "The 
Sin" vaidina ligoninėje dirbančia vie

nuoly, j kuria j«imyli pacientas.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje suėjo metinės nuo išgarsin
tų sovietų žydų teismų, kuriuose 
Leningrade, Rygoje ir Kišineve 
32 žydai ir 2 ne žydai buvo pa
smerkti kalėti ilgus metus pri
verčiamojo darbo stovyklose. Ta 
metinių proga 78 sovietų žydai 
parašė vyriausybei protesto laiš
ką ir prašė prezidentą Podgor- 
ną peržiūrėti teismų sprendimus 
ir žydus pakisti.

Kartu iš darbo stovyklų atėjo 
žinia, kad kalinami žyd?: pa

skelbę bado streil:' " ’ uo
sdami prieš sąlygas tose vy
kiose. Pasirodo, kad žydai bu
vo uždaryti su kalinamais buvu
siais nacių kolaborantais. Pas
tarieji esą nusistatę prieš žydus 
ir juos stovyklose skriaudžią.

Žydų grupė reikalauja, kad 
sovietų valdžia įsileistų į dar o 
stovyklas Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus organizacijos at
stovus, kurie galėtų patikrinti 
žydų kalinimo sąlygas.

: Hanojaus radijas paskelbė, 
kad jo gynyba numušė penkis 
Amerikos lėktuvus. JAV karinė 
vadovybė apie nuostolius neskel
bia. tačiau pranešama apie vi
są eilę ieškojimo ir išgelbėjimo 
misijų.

šiaurės Vietnamo spauda ir 
radijas piktai smerkia šiuos ame
rikiečių puolimus, kaltina prezi
dentą Nixona sulaužius Ameri
kos duotą pažadą nebombarduo- 

■ ti šiaurės Vietnamo, kalba apie 
civilių ligoninės sužalojimą ir 
grasina tol neišleisti amerikie
čių karo belaisvių, kol Amerika 
nesustabdys visu karo veiksmu.

Komentatoriai nurodo, kad 
šiuo metu Ho Chi Minko kel"’O- 
se labai padidėjo komunistų ka
riuomenės judėjimas ir karinis 
tiekimas. Amerikos lėktuvai jau 
seniai daužo tuos kelius ir ypač 
kalnų tarpeklius, kuriais tie ke
liai eina. Tačiau paskutiniu me
tu komunistai tų kelių apsaugai 
privežė daug raketų ir priešlėk
tuvinės artilerijos pabūklų. Vis 
dažniau pasirodo ir komunistų 
Migai, kurie kartą net bandę 
pulti Amerikos bombonešį B-52. 
Visi šie komunistų veiksmai pa
didino pavojų Vietname liku
siems Amerikos kariuomenės 
daliniams. Todėl prezidentas lei
dęs sustiprinti oro puolimus prieš 
karinius taikinius šiaurės Viet
name.

New Yorke grupė jaunų vyrų 
Įsibrovė į Laisvės statulos, sto
vinčios Laisvės saloj, vidų ir ten 
užsibarikadavo. Tie vyrai pri
klausą buvusių Vietnamo vete
ranų, nusistačiusių prieš karą, 
grupei. Paminklų administraci
jos pareigūnai bando prikalbin
ti jaunuolius išeiti iš statulos ir 
leisti turistams ją lankyti. Gru
pė nesutinka išeiti, tačiau sako, 
kad ji nesipriešins, jei policija 
bandys ją jėga pašalinti.

Atleidžia iš darbu 
kroatus veikėjus v
BELGRADAS. — Jugoslavi

joje dar tebevalomi kroatų vei
kėjai. Pranešama, kad iš parei
gų pasitraukė Zagrebo karo ve
teranų organizacijos vadovai, be 
to, pakeisti jaunimo savaitinio 
žurnalo du redaktoriai. Centrinė 
Jugoslavijos valdžia, išgąsdinta 
gyvo kroatų nacionalizmo ir au
tonomijos reikalavimų, nutarė 
pakeisti svarbiaueiiis Kroatijos i 
jjryvemmo vadus.

tas Nixonas buvo 
“Time” žurnalo svarbi 
ėjusių metų vyru “r 
year”. Ta proga šio: 
“Time” žurnalo numc 
platų pas ikru 
tu anie jo pa 
muose ir jo ; 
gyvenimą. P 
kad sunkiau 
jo padaryti i

išrinktas 
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preziden-

•'.•ns Bakuose Rū
me ninį, šeimyninį 
7'dcntas pareiškė, 

praėjusių metų 
tarimai buvo ry

girnas ir jo nutarimas rugpiįjj 
mėnesį suvaržyti infliacij-fl 
pradėti naują ekonomir-- | 
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BELGRADAS. -| 
nį Belgrado gatvė. I 
joje, sprogo bomb I 
du asmenis.

WASHINGTON* 
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DOMAS VELIČKA

LIETUVIŠKOJO ŠVIETIMO PREMIJA
Šios rūšies premija, regis, dol. dydžio, skirta lituanisti- 

bus pirmoji lietuviu išeivijos niu mokyklų mokytojų prie- 
švietimo istorijoje. Ji yra 5(K) augliui ugdyti, o tuo pačiu ir

CRANE SAVINGS and Lcran Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

on 
investment

account

mokama dviejy 
metu certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą menes}.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

BEVERLY SHORES LIETUVIŲ KLUBAS
KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina savo draugus ir rėmėjus

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkiu visiems savo klientams, 

bičiuliams ir draugams

KAZYS KARAZIJA
GENERALINIS KONTRAKTORIUS

3748 So. Wood St
Tel.: 376-6342 i

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų linki visiems savo draugams 

ir pažjstamiems

K. JAKUS
10520 S. Michigan Ave. Chicago, Ill. 60628 

Phone PUllman 5-1168

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

CLEM’S LOUNGE
CLEM ir MARY DAUSKURDAI, sav.

2543 W. 45th Street, Chicago, Ill.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St. Chicago, HL 60629. • Tek WA 5-2787 
Dfdall* pasirinkimai fralrly prakly. 

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
; COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 6O62f. — Tol. WA 5-2737 
3333 So. Halitod St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL 

V. VALANTINAS 
————————— ■ i 1A ua»t<

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Plyna Ir aąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiat Ilgų metų patyrimas.

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

b - ............... - - -- -
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Detalė iš P. L. Instituto absolventu vakaro: kalba Rimas Černius, 
lietuviškojo švietimo premijos laimėtojas.

Nuotrauka V. Noreikos

iškelti švietimo reikšmei, kuri 
tebėra nužeminta ligi apgailė
tino lygio. Gi lietuvybės išlai
kymo veikloje lietuviško švie-

sofija, o šeštadieniais dirba 
Č i k agos A u k š t esn i o j o j e Li t u- 
anistinėje mokykloje, čia jis 
dėsto lietuviu kalbų ir litera-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

COOK — 
good salary and benefits.

5 day week.
Own apartment and TV 

or live out.
Phone CL 3-214-1.

REIKALINGA
SAVISTOVI PARDAVĖJA

IMPORTUOTŲ REIKMENŲ 
KRAUTUVĖJE

63-čios ir Kedzie apylinkėje. 
SKAMBINTI 

Tel. 248-2616

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

POLISHER & BUFFER
Job-shop experience needed. 

Piec rate and guaranteed day rates. 
Apply Monday.

PLATE -RITE CO.
4201 No. Ravenswood

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Jrengimal

PARDUODAM!
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNTTURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

• • — ** " ♦-*

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardevimvl

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KĖJIMAIS

DĖL VBŲ INFORJkXCUU, KREIPKITE! I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai •

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTAR1ATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

TIKĖKITE — TIK §11,900 SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

Kaip sapnas realybėje tikras lėlių na
mas. Viskas naujai atremontuota su 
geru skoniu. 4 puikūs kambariai, nau
jai aluminijum apkaltas, romantiška 
gazo šviesa kieme, kabinetinė virtuvė, 
nuo sienos iki sienos kilimai, 2 maši
nų garažas. Savininkas pirko kitą na
mą ir tą turi parduoti tik už $11,900 
ir duoti jums Brighton Parko bargeno • 
kainą. Paskubėkite. Skambinkite 

stebukladariui.

limo reikšmė nėra nė kiek ma
žesnė už reikšme kitu kultūri
nių apraiškų, kurios jau ne 
nuo šiandien premijuojamos.

Šių pirmąją švietimo premi
ją suorganizavo JAV LB švie
timo Taryba bendradarbiau
dama su Pedagoginiu Litua
nistikos Institutu ir Lietuviu 
Fondu.

šiais mokslo metais lietuviš
kojo švietimo premiją laimėjo 
Pedagoginio Lituanistikos In
stituto absolventas Rimas Čer
nius. kaip stropiausiai visus 
trejus metus lankęs ir geriau
siais pažymiais baigęs tą insti
tutą. Premiją jam Įteikė Švie
timo Tarybos pirm. Jonas Ka
valiūnas 1971 m. gruodžio 11 
absolventų vakaro proga Či
kagoje.

Rimas Černius yra gimęs 
1951. IV.L Čikagoje. Šiuo me
tu jis lanko The University of 
Chicago, kur studijuoja filo-

turą.
Kiek žinoma, lietuviškoji 

švietimo premija bus periodi
nė ir, galimas dalykas, palaips 
niui didinama. Ją galės laimė
ti bet kuris P. L. Instituto stu
dentas, stropiai lankydamas 
ir geriausiais pažymiais baig
damas Institutą.

Yra vilčių, jog panaši pre
mija galės būti suorganizuota 
ir šio Instituto neakivaizdinio 
skyriaus studentams. Gi taip 
pat yra vilčių, jog ir visa gy
voji lietuvių visuomenė? išties 
švietimo Tarybai savo pagal
bos ranką kaip visada, taip ir 
dabar, kada lietuviškasis 
analfabetizmas supa mus vi
sus ir iš visų pusių, naikinda
mas lietuvybę. Tą apsupimo 
žiedą galės pralaužti ne kas 
kitas, o tik lietuviškai apsišvie
tusi jaunoji karta.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500
rodė, kad klubo reikalai tvar
kingai vedami ir klubas serai
laikosi finansiškai bei narių!
skaičiumi. Iš praeito paren- MARQUE™ PARKE 5 kambariu 
gimo komisija pateikė apvskai i ceramic vonia. Naujas garažas. Gazo 
tą, iš kurio buvo aišku, ' kad! šilima-
parengimas labai gerai pavy-j__________ 11_______

■ į Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai
BALYS BUDRAITIS

BUD’S- REAL ESTATE

ko ir davė gražaus pelno. Nu
tarta paskirti kalėdines dova
nėles laikraščiams Naujienoms 
ir Sandarai. Kitiems bus pa
skirta vėliau. Perskaityta po
ra padėkos laiškučių nuo mi
rusių narių šeimų už gėles ir 
patarnavimą.

4307 So. KEDZIE, CHICAGO 
TEL. — 254-5551

ŠVENTĖMS DOVANA - SI 7,500
Nepaprasto švarumo ir puikios koky
bės 6 kambarių Townhouse tipo na- 

” atšven-111^’ §erai atremontuotas iš lauko ir 
’ -viduje. Nauja Youngstown virtuvė,

cdmtadieni patekėjimo vamzdžiai, nauja skalbyk- 
' i la I-me aukšte, rūsys, puikūs kilimai.

155-tos ir Richmond apylinkė. Savinin- 
Ikas skuba į Californiją. Įsakė greitai 
parduoti. Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

Susirinkimą užbaigus su tra, 
dicine ‘'Ilgiausių Metų

_ c - • t i viuuje. iNauja x uuiigsiuwii virtuve,
tenie musų geros veikėjos Jo-j nauja ceramic vonia, naujas stogas ir 
sephine Masilionis 
ir prie gardžių vaišių stalo tu-i 
rėjome malonų pasisvečiavimą. 
Išsiskirstėme vieni kitiems lin
kėdami linksmų švenčių.

gi. Jūsas

z —
Geriausia dovana Šventėms ir 

Naujiems Metams 
Tai eilėraščiu knyga

• "A. KRISTALPONIS" 4— 
"VISAS TURTELIS — ŠIMTINĖ"
Gaunama pas visus Liet, -knygų 

platintojus.v
nnn i lan r i ■m-irmn n j

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. Tek YA 7-5930 | 

hm i i i iii

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVĖ

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje nuo 9 ryto 
iki 7 vai. vak. Atvežus iš toliau, gaus 

nuolaidą. Darbas garantuotas.
STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

Žagariečiu Klubas
Žagarės Draugiško klubo 

priešine tinis susirinkimas ir 
naujos valdybos 1972 metams 
rinkimas Įvyko po Kalėdų sek
madieni. gruodžio 26 d, Hol
lywood salėje, 2417 W. 43rd 
St. Pradžia 1 vai. po pietų.

Praeitas klubo susirinkimas 
lapkričio 28 d. buvo pradėtas 
viena valanda anksčiau, nes 
reikėjo salę užleisti kitam su
sirinkimui.

Pirmininkas Povilas Masi- 
lionis, atidaręs susirinkimą, v.
pranešė liūdną žinią ir papra
šė' atsistojimu pagerbti miru
sius narius, Frank Martinkų ir 
Walter Zelavic. Mirusiųjų šei
moms pareikšta klubo užuo
jauta.

Raštininkas Juozas Ketura
kis paskaitė protokolą, kuris 
kartu su kitų valdybos nariu 
pranešimais buvo priimtas.

Iš valdybos pranešimų pasi-

Atsiusta paminėti
Adomo Varno garbingo am" 

žiaus 93 metų sukaktuvėms be
veik specialiai išleistas Lietuvių 
Dienų 1971 metų gruodžio mė
nesio numeris. Viršelio 1 pusi, 
užima V. Maželio padaryta ju
biliato foto nuotrauka. Tekste 
dail. Miko šileikio str.: Dail. A. 
Varno nuopelnai ir dail. Zeno
no Kolbos ir V. Kasniūno pasi
kalbėjimai su jubiliatu. Apsčiai 
iliustruota Ad. Varno tapybos 
reprodukcijomis.

Toliau yra Penktosios mokyto
jų studijų savaitės aprašymas, 
Zentos Tenisonaitės novelė Įtam
pa, J. Tininio iš vokiečių, anglų 
ir prancūzų kalbų vertimėliai. 
Laisvojo pasaulio lietuviai gy
dytojai ir kt.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. TVER AS
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

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Alėtų 
Linkime mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems

V. & S. DISTRIBUTORS
Importo ir vietinio maisto prekyba 

Telef. 376-6336
4621 So. Hermitage Ave., Chicago, Ill. 60609

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Alėtų proga 
sveikinu ir linkiu visiems mano užeigos 

lankytojams, draugams, o taip pat ir visiems 
padoriai nugeriantiems kuo linksmiausių 

švenčių ir laimingų 1972 metų.
LIUDAS STUKAS 
Lietuviška užeiga

3207 So. Halsted Street Chicago, Ill.
----——      ................ .. r

— šiandien 9 vai. ryto prasi
deda oficialus Sylvania išparda
vimas Gradinsko krautuvėje. 
Toks išpardavimas yra vieninte
lis visuose metuose. Jj planuoja 
ir remia Sylvania fabrikai. Gra
dinsko krautuvė yra fabrikų 
Įgaliota krautuvė. Dėlto kainos 
labai sumažintos — net visu 150 
dol. kai kuriems aparatams. 
Tad dabar pats geriausias lai
kas Įsigyti televiziją, radio, hi-fi 
stereo, patefoną ar magnetofo
ną. Adresas: 2512 W. 47 Street, 
Chicago, Ill. Tel. FR 6-1998. 
Krautuvė atdara kasdien ligi 
6 vai. vak., pirm, ir ketvirt. ligi 
9 vai. vak. (Pr).

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
naujienas

XXXXXXXZXXXXZXXXZXXIZXXXXX
DĖMESIO!

KARPENTERIS
Porčiai — Garažai su durim — 

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

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

J OE ŠUKYS
TEL. — 582-7595

XXX1XXX TJLXXJUJLXXXXXXXXXXXX

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE“

DIDELIS TURTAS — ST7.000 nua 
mos į metus iš atskirų butų su baT 
dais. Jaukūs 2 aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už $46,000.-.

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

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga- 
zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
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 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— $42.700.

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

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

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

PLEKUS BUNGALOW, Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti, 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais iren 
gimais. .. Judri vieta. . į

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET“ 

436-7878

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. $21.500.

APYNAUJIS 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. S52.000.

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus if perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas 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
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

Deliestiota, gali snigti.
Saulė teką 7:17, leidžiasi 4:27.
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DACCA. — Indijos vyriausybė dar nenusprendė, ar atiduoti 
savo kalinius pakistaniečius bengalams, kurie reikalauja jiems 
teismų -už karo nusikaltimus. Indijos kariuomenės žinioje yra 
50 aukštų buv. Rytų Pakistano valdininkų, jų tarpe pats guber
natorius. Be to, Daccoje suimta apie 1,000 pakistaniečių biznierių, 

^profesionalų, mažesnių pareigūnų, kurie bijo patekti į bengalų 
rankas. Bengalijoje indai turi apie 100,000 belaisvių pakistaniečių 
kareivių ir nereguliarios kariuomenės narių. Dauguma jų būsią 
išvežti Į Indiją.

Indija paskelbė, kad Rytų Pa
kistane buvo išžudyta šimtai ge
ležinkelio inžinierių ir technikų, 
norint suardyti Bengalijos tran
sporto sistemą. Septynios ben- 
galės moterys sušaukė spaudos 
konferenciją ir papasakojo, kaip 
pakistaniečiai suėmė, kankino ir 
nužudė jų vyrus karo pabaigoje,. 
Vis dažniau Bengalijoje pasi
girsta balsų, reikalaujančių kerš
to prieš pakistaniečius veiksmų, 
teismų už bengalų, genocidą.

Pakistane paskelbta, kad tei
sininkų komisija svarstys karo 
pralaimėjimo priežastis. Jai pa
skelbus savo trrimų rezultatus, 
bus galvojama, ar reikia bausti 
buvusios vyriausyjiės -ministe- 
rius ir kariuomenės vadus. Vie
nas buvęs generolas, turtingas 
biznierius, Pakistane jau buvo 
suimtas, nors valdžia neskelbia, 
kuo jis kaltinamas.

Bengalijos diploniątąįjtuo tar
pu ieško pasaulyje prijiažinimo

i savo valstybei.. Iki ši,qĮį tiS In
dija ir Bhutan6~karalysfė pripa
žino nepriklausomą Bengaliją. 
Ankstyvo pripažinimo laukiama 
iš Skandinavijos valstybių: Šve
dijos, Norvegijos, Danijos ir 
Suomijos. Vėliau, tur būt, Ben
galiją pripažins Sovietų Sąjun
ga ir jos satelitai. Britanijoje 
Bengalijos specialus pasiuntinys 
Jungtinėse Tautose Abu Sayeed 
Chowdhury buvo atsilankęs į 
darbo partijos konferenciją, ku
rioje jis buvo pristatytas kaip 
“specialus Bengalijos vyriausy
bės pasiuntinys”.

Pakistane žmonės labai kar
čiai pergyvena pralaimėjimą 
prieš visų nekenčiamą “pagonių, 
karvių mylėtojų” Indiją, tačiau 
vis daugiau} pasigirsta blaivių 
balsų, sakančių, kad Rytinės Pa
kistano dalies netekimas bus Pa
kistanu! tik naudingas. Benga
lija neturi pakankamai ryžių sa
vo gyventojams ir Pakistanui 
tekdavo bengalus šelpti. Benga
lijoje nėra jokių žemės turtų, 
ten Įvyksta daug potvynių ir 
gamtos nelaimių, kurios tik tuš
tindavo Pakistano iždą. Pakis
tano gyventojai daugiausia pasi
ges Bengalijoj užauginamos ar
batos, kurią labai mėgsta gerti 
visi pakistaniečiai. Pats prezi
dentas Bhutto pasakė savo kal
boje: “Arbatos gėrimo laikas 
pasibaigė”. Pakistano diploma
tai galvoja, kad ateities Pakista
nas ieškos artimesnių ryšių su 

^Afganistanu, Turkija, Iraku ir 
. arabų valstybėmis. Tegul sau

Indija turi Bengaliją ir tegul ją 
šeria arba kartu tegul abidvi 
miršta, — pareiškė Pakistano 
diplomatas NYT korespondentui.

pagrobtų laivu
HAVANA. — Kubos premje

ras Fidel Castro, pasiuntęs pre
zidentą Dorticos į Sovietų Są
jungą, pasakė per radiją kalbą, 
kurioje paskelbė, kad Kuba ne
atiduos dviejų pagrobtų jūroje 
laivų, nors prezidentas Nixonas
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PEKINAS. — Sekmadieni Ki- v Į
nijos diktatoriui Mao Tse Tun- •'* eOn
gui suėjo78metai. Taprogane- 
buvo jokiu demonstracijų ar b
apeigų. į ——m^... .,.v.—

T _ t „ v • |Trys demokratu partijos kandidatai į prezidento vietą: sen. Muskie, sen. Kennedy ir sen. Humphrey susitinka su
JERUZALE. Izraelio uzsie-I "March of Dimes" karalaite Carmen Donesa. Atrodo, kad jai geriausiai patinka sen. Humphrey.

nio reikalu ministeris Ebanas ’ 
pareiškė spaudai, kad ateinan- Į 
tieji metai turėtų būti derybų 
metais.

ČIKAGA. — Vakar tempera- į 
tūra Čikagoje vėl siekė 54 laips- i 
nius. Kalėdos Čikagoje praėjo į 
be sniego, o sekmadieni buvo jų, neapolietis, buvo išrinktas Italijos prezidentu, šios Kalėdos 
o5 laipsniai šilimos, kas tai die- j Neapolyje buvo dar triukšmingesnės ir, nors policija buvo už- 
nai sumušė 1936 metais turėtą draudusi, buvo iššaudyta dar daugiau fajerverkų. Prezidentas 
rekordą. i Giovanni Leone perims pareigas trečiadienį. Leone jau buvo iš-

MAZATLAN. — Meksikoje. statytas kandidatu i prezidentus prieš 7 metus ir per 15 balsavimų 
banditai pagrobė milijonierių gavo daugiausia balsų. Prieš ji tačiau buvo nusistačiusi grupė jo 
bankininką, tačiau jo giminės ne- Į paties partijos ■ 
gavo jokio pinigų reikalavimo, j Ąmintore Fanfani

TORONTO. — Kanados lėk- j visai ne krikščionis demokratas, bet socialdemokratas Giuseppe 
tuvas. sėkmadieni pagrobtas ir Satagapt.'kuris jau paskelbė, kad baigęs'prėŽtaento pareigas jis

su- vėl sugrįš i aktyvią politiką ir vadovaus socialdemokratams, noi’s 
jam jau 73 metai.

nuskraidintas i Kubą, jau 
grižo laimingai i Toronto aero
dromą.

M. JOS

.r

ROMA. — Neapolio gyventojai labai patenkinti, kad vienas

— krikščionių demokratų atstovų, kurie tada siūlė 
i. šiam irgi nepraėjus, prezidentu buvo išrinktas

. Po Saragato išrinkimo Gio
vanni Leone buvo prezidento pa
keltas i senatorius iki gyvos gal
vos, o dabar jis tapo prezidentu.

Prieš Leone balsavo patys de- 
I šiniausiej i krikščionys demokra- 
jtai, nes jis prisidėjo prie Itali
jos skyrybų Įstatymo pravedimo 
jo dabartinėje formoje. Italai 
gerbia Leone ir, sakoma, kad jis 
politinių priešų turis daugiau sa
vo paties partijoje, negu kitose 
partijose.

Pastari e j i pr ez i d en t o ri nk i- 
mai labai pakenkė centro-kairės
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SAIGONAS. — Amerikiečių karinė vadovybė paskelbė, kad 
karo aviacija puolė šiaurės Vietnamo karinius taikinius dvi die
nas iš eilės. Iš pranešimų ir iš vėlesnės komunistų reakcijos pa- 

j aiškėjo, kad šie puolimai buvo nepaprastai dideli, buvo panau- 
j dota apie 350 lėktuvo iš Pietų Vietnamo, Tailandijos bazių ir iš 
j dviejų lėktuvnešių "Coral Sea” ir “Constellation”. Tai buvjeEa pats 
didžiausias aviacijos puolimas nuo 1968 metų, kada prezidentas 
Johnsonas nutraukė šiaurės Vietnamo bombardavimu.

BONA. — Vakar Floridon at
skrido Vakarų Vokietijos kanc
leris Willy Brandt pasitarti su 
prezidentu Nixonu. Susitikimas 
įvyks Key Biscayne vasarvie
tėje. Kancleris numato šia pro
ga turėti po pasitarimų Florido
je trumpas atostogas. Kartu su 
kancleriu atskrido V. Vokieti
jos užsienio reikalų minister’s 
Walter Scheel ir kiti vokiečių 
pareigūnai.

Bonoje spaudos konferencijo
je Brandtas pareiškė, kad svar
biausias šio susitikimo klausi
mas yra — kaip išlaikyti Ame
rikos ir Europos artimus, drau- 
giškus ryšius. Kaip pagilinti ir 
išplėsti abiejų kontinentų ben
dradarbiavimą ?

Kancleris Brandtas yrą- jau 
trečias Europos valstybininkas, 
susitinkąs su prezidentu' Nixo- 

Į nu, šiam besirengiant keliauti į 
Pekiną ir i Maskva. Prieš kiek 
laiko prezidentas Nixonas turė
jo pasitarimus su Prancūzijos 
prezidentu Pompidou ir su Bri
tanijos premjeru Heath.

Hanojaus radijas paskelbė, 
kad jo gynyba numušė penkis 
Amerikos lėktuvus. JAV karinė 
vadovybė apie nuostolius neskel
bia. tačiau pranešama apie vi
są eilę ieškojimo ir išgelbėjimo 
misijų.

WASHINGTONAS. — Maisto | 
ir Vaistų administracija nustatė 
maistingumo taisykles šimtams 
Įvairių “sušaldytų pietų” patie
kalų. Amerikiečiai vis daugiau 
sunaudoja Įvairių “greitų” mais
tu, užkandžių, džiovintų ar šal
dytų “snackų”. Dažnai jų mity
binė vertė yra labai žema. Ad
ministracija nustatė, kad šaldy
ti pietūs turi turėti tam tikrą' partijų koalicijai. Socialistai at- 
kiekį baltymų, daržovių ir javų. I sisakė balsuoti už krikščionių de- 
Nustatyti ir privalomi vitami- mokratų kandidatą Į preziden- 
nų kiekiai.

Čikagos konferencijoje mity- tais išstatę savo kandidatą, pra
bos klausimams nagrinėti Kali- džioje__de Martino, o šiam ne-
fornijos universiteto profesorius Į praėjus, išstatė NennĮ. l'ž Leo- 
George Brigge pareiškė, kad i ne balsavo liberalai ir socialde- 
Amerikos katės ir šunys ėda ge-■ mokratai, kurie irgi buvo lig- 
riau balansuotą maistą už žmo- sielinėje koalicijoje. Komunis- 
nes. šunų maisto pramonėje-, tai jau kalba, kad ateities vy- 
dirba 10 kartų daugiau mitybos riausybė jau nebebus centro — 
specialistų, negu jų yra žmogaus j kairės vyriausybė, bet bus “cen- 
maisto pramonėje. Pravedus ty
rinėjimus prieita išvados, kad 
šunų ir kačių maiste yra 44 mais
to elementai reikalingi sveikam 
organizmui. To negalima pasa
kyti apie žmonių valgomus mais
to produktus.

Profesorius paaiškino, kad 
taip yra todėl, kad šunys ir ka
tės ėda, kas jiems paduodama, 
o žmogus valgo, ką nori.

tus ir turėjo kartu su komunis-

ir reikalauja laivus sugrąžinti. 
Castro pareiškė, kad vieno tų 
laivų kapitonas Jose Villa Diaz 
jau prisipažino buvęs ČIA agen
tu ir bus teisiamas revoliuci
nio teismo.

Castro kaltina Amerikos žval
gybos agentūrą ir jos organi
zuojamus puolimus prieš Kubą. 
Kapitonas Villa turįs Kuboje 
brolį, dirbantį milicijoje. Broliui 
kapitonas ir papasakojęs apie 
savo ryšius su “piratais”.

tro-dešinės” partijų valdžia, ku
rią parems ir naujieji fašistai.

Spėjama, kad naujas prezi
dentas paves vyriausybe suda
ryti nesėkmingam kandidatui į 
prezidentus Fanfaniui. Jam ne
surinkus pakankamai balsų pre
zidento rinkimuose, krikščionių 
demokratų partijos vadovybė 
pažadėjusi jam premjero vie
tą, jei jis pasitrauks iš kandi
datų ir parems Leones kandida
tūrą. Fanfani su tuo sutikęs.

Šie rinkimai dar pagilino ply
šį tarp socialdemokratų ir so
cialistų, kurie vis dažniau ran
da progą bendradarbiauti su ko
munistais.

EVANSVILLE. — Indianos 
kalėjimo išsilaužime pabėgę ka
liniai dar ne visi buvo sugaudyti. 
Iš J5 pabėgusių, 4 vakar dar 
buvo laisvi. Jie laikomi pavo
jingais.

A Gynybos sekretorius Laird 
paaiškino, kad aviacijos puoli
mus šiaurės Vietname iššaukė 
komunistų nesilaikymas susita
rimo. š. Vietnamas stato kelią 
infiltracijai per demilitarizuotą 
zoną, siunčia kareivius su rake
tomis pulti P. Vietnamo miestų, 
puola amerikiečių lėktuvus ir 
rimtai nesideri Paryžiaus taikos 
derybose.

New Yorko kard. Cooke ap
lankė Indijoje bengalų pabėgė
lių stovyklą.

<£■ Kalifornijoje gausus lietus 
ir tirpstantis sniegas sukėlė pot
vynius, kurie apsėmė svarbius 
kelius ir juose buvusius auto
mobilius. Buvo iššaukta Tautinė 
Gvardija padėti gelbėti kėliau* 
tojų.

4* Čikagoje, O’Hare aerodro
me nusileidusiame lėktuve, te
kinių dėžėje buvo rastas 44 m. 
vyro kūnas. Spėjama, kad vyras 
bandė pasinaudoti lėktuvu be bi
lieto, tačiau dėžėje arba sušalo 
arba mirė, pritrūkęs deguonies.

A Kinija kaltina Indiją, kad 
jos kariuomenės dalinys gruo
džio 25 d. buvo perėjęs Kinijos 
sieną, o Indijos lėktuvas buvo 
perskridęs į kinų pusę. Kartu 
Kinija kaltina Indiją, kad ji kar
tu su bengalais žudo pakista
niečius Rytų Pakistane.

Japonijos vyriausybė irgi 
nutarė pakelti savo imperato
riaus algą 19%. Neseniai pakel
tas algas gavo Britanijos kara
liška šeima

■MASKVA.—Du sovietų moks
lininkai, rašydami “Pravdoje” 
apie savo erdvėlaivių uždavinius 
Marso planetos orbitoje, sako, 
kad bus ieškoma planetoje šil
tų, drėgnų vietovių, kur galin
ti būti gyvybė.

BONA. — Vakarų Vokietijoje 
Kūčių dieną mirė istorikas prof, 
dr. Zenonas Ivinskis, buvęs Vy
tauto Didžiojo universiteto pi*o- 
fesorius, docentas teologijos-fi
losofijos fakultete, profesoria
vęs Bonos jumvęrsitetfe, IBaltų 
instituto vedėjas. Dr. Z. Ivins
kis buvo veiklus katalikiškų or
ganizacijų veikėjas, paskaitinin
kas, žurnalistas, daugelio ruoks- 
linių straipsnių autorius.

Istorikas dr. Z.-Ivinskis daug 
metų praleido Romoje, kur Va
tikano archyvuose rinko istori
nę medžiagą apie Lietuvos pra
eiti. Lietuvių Fondas buvo už
sakęs parašyti didelę Lietuvos 
istoriją, pasiremiant naujau
siais istoriniais šaltiniais. Ve
lionis suspėjo paruošti tik pir
mąjį to veikalo tomą, du — liko 
nebaigti.

Zenonas Ivinskis buvo gimęs 
1908 m. gegužės 25 d. Kaušėnų 
kaime, Plungės valsčiuje, Telšių 
apskrityje. Baigęs 1929 m. Lie
tuvos universitetą, studijas dar 
gilino Muenchene ir Berlyne, 
kur gavo daktaro laipsnį. Vė- ■ 
lionis paliko motiną Čikagoje, j
žmoną Pauliną, sūnų Kęstutį ir metinių proga 78 sovietų žydai 
du brolius: Čikagoje ir Austrą- parašė vyriausybei protesto laiš- 
lijoje.

šiaurės Vietnamo spauda ir 
radijas piktai smerkia šiuos ame
rikiečių puolimus, kaltina prezi
dentą Nixona sulaužius Ameri
kos duotą pažadą nebombarduo
ti šiaurės Vietnamo, kalba apie 
civilių ligoninės sužalojimą ir 
grasina tol neišleisti amerikie
čių karo belaisvių, kol Amerika 
nesustabdys visų karo veiksmų.

Komentatoriai nurodo, kad 
šiuo metu Ho Chi Minko k?N”O- 
se labai padidėjo komunistų ka
riuomenės judėjimas ir garinis 
tiekimas. Amerikos lėktuvai jau 
seniai daužo tuos kelius ir ypač 
kalnų tarpeklius, kuriais tie ke
liai eina. Tačiau paskutiniu me
tu komunistai tų kelių apsaugai 
privežė daug raketų ir priešlėk
tuvinės artilerijos pabūklų. Vis 
dažniau pasirodo ir komunistų 
Migai, kurie kartą net. baudę 
pulti Amerikos bombonešį B-52. 
Visi šie komunistų veiksmai pa
didino pavojų Vietname liku
siems Amerikos kariuomenės 
daliniams. Todėl prezidentas lei
dęs sustiprinti oro puolimus prieš

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje suėjo metinės nuo išgarsin
tų sovietų žydų teismų, kuriuose 
Leningrade. Rygoje ir Kišineve 
32 žydai ir 2 ne žydai buvo pa
smerkti kalėti ilgus metus pri
verčiamojo darbo stovyklose. Ta

Valstybės sekr. Rogers pa
smerkė komunistų Hanojuje ei" 
gesi su belaisviais. Kodėl jie už
laiko laiškus giminėms, kodėl jie 1 
neskelbia ar žmogus yra gyvas i 
ar žuvęs, klausia Rogers, smerk
damas barbarišką elgesį.

Pakistanas paskelbė, kad 
jis nekaltas dėl 200 Daccos in
telektualu žudvniu. Tie žmonės 
buvę nužudyti teroristų, vieti
nių gyventojų.

Garsi italy filmy artistė Sophia Lo
ren paskutiniame savo filme "The 
Sin" vaidina ligoninėje dirbančią vie

nuoly, j kurią jsimyli pacientas.

ką ir prašė prezidentą Podgor- 
ną peržiūrėti teismų sprendimus 
ir žydus pakisti.

Kartu iš darbo stovyklų atėjo 
žinia, kad kalinami žyde* pa.

j skelbę bado stre:v uc-
; darni prieš sąlygas tose . vy
kiose. Pasirodo, kad žydai bu
vo uždaryti su kalinamais buvu
siais nacių kolaborantais. Pas
tarieji esą nusistatę prieš žydus 
ir juos stovyklose skriaudžią.

Žydų grupė reikalauja, kad 
sovietų valdžia įsileistu Į dar > 
stovyklas Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus organizacijos at
stovus, kurie galėtų patikrinti 
žydų kalinimo sąlygas.

4

kroatus veikėjus v
BET.GRADAS. — Jugoslavi

joje dar tebevalomi kroatų vei
kėjai. Pranešama, kad iš parei
gų pasitraukė Žagrele karo ve
teranų organizacijos vadovai, be 
to, pakeisti jaunimo savaitinio 
žurnalo du redaktoriai. Centrinė 
Jugoslavijos valdžia, išgąsdinta 
gyvo kroatų nacionalizmo ir au
tonomijos re:kala\imų. nutari' 
pakeisti svarbiausius Kroatijos 
gyvenimo rad is.

name.
New Yorke grupė jaunų vyrų 

Įsibrovė Į Laisvės statulos, sto
vinčios Laisvės saloj, vidų ir ten 

sibarikadavo. Tie vyrai pri
musą buvusių Vietnamo vele
nų. nusistačiusių prieš karą, 
upei. Paminklų administraci- 
< pareigūnai bando prikalbin- 
jaunuolius išeiti iš statulos ir 
s!i turistams ją lankyti. Gru- 
nesutinka išeiti, tačiau sako,

kad ji nesipriešins, jei policija 
bandys ją jėga pašalinti.

gr 
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Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

____ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _____

LIETUVIO QYDYTOJO KOVA SU
.g . BL0GAVALIA1S MILIJONIERIAIS
I' 'G Kai kUrre vadinamieji minkštais kontaktiniai akims 

užkrėsti bakterijomis.
Okulistas Albert T. Miliauskas

eliami lietu- 
|ydy"tęj\ nuopelnai kovoje 
llogiat^l Ais Ynili j onieriais 
įmonių {apsaugo j imą
javojingajužkrėstų 'minkšJ

tų k||itaktinhĮ:st“ikhi, kuriuos tie 
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Passbook Accounts 
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ONE YEAR MATURITY

Mrs. PHIL PAKEL, President
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' $1000 OR MORE 

‘.MATURITY »’

Chicago Savings
~ ’’ tnd lota Asiociitlei

gyd} tojų; ttr|ugijcšL fATnerįėąn 
A cat; niy,<4Ft'Qphth’alnjolėįy and 
Otol i •yn&olb^y) nirių sūvižia- 
vinu i. ‘^piė'gydjibjh'prariėši-; 
mus .|ame suvažiavime rašo me
dicinai skirtas žumalas-Chromc 
P iškišę Management,'Vol. 5 Nof 
12, ^^jfeėrtnrilL’psl. 25.11La
bili ^iugu, 
vio" 
su . 
už 
nuo

krašt^FrtnJieą,' taip -^pavojingus 
savo gaminius. 'Štai ta to lietu
vių akių gydytojo T." Miliaus
ko kova su minėtais nežmoniš
kais turtuoliais". < "

_ Lietuvio, gydytojo pranešimas 
^".■^yUgydytojų suvažiavime

Akių gydytoj ąs-okulistas Al- 
-ibėrtdr^'SĮ.įiaiiskaš dirba Los Ari- 
. gėles mieste besirandančiam" Ca- 

forniJo’s- universiteto akių sky? 
^šhje^tJiflek^Steiii Eye Institute 
_^f J^e^Uųiyersity of California 
ai' Los Angeles). Jis minėtam 

^jJtiytčjtFi suvažiavime pranešė, 
^^^i^ąU-^priė’ dabartinėje šio 
’krašto rinkoje pardavinėjami 
“minkšti” kontaktiniai akims

stiklai yra užkrėsti pavojingo
mis dvejopomis bakterijomis — 
svarbesnės jos vadinasi Psudo- 
monas aeruginosa. Kaip jis tą 
tų stiklų apkrėtimą susekė? Na
gi, visai paprastai: jis gydė vie
nos moteriškės akies rageną 
(ęornea) — joje esančią negero
vę naudodamas minėtus minkš
tus — hydrofilinius kontakti
nius stiklus. Tie stiklai buvo už
krėsti bakterijomis ir tai ligo
nei labaįpablogėjo matymas. Po 
penkių Sienų panešiojus minė- 
iįfs . stiklus, ligonei ėmė ta akis 
pūliuoti ii* labai skaudėti.
F Gyd. Miliauskas tuojau tą li
gonę ėmė gydyti su antibioti
kais ir.pasiuntė akies pūlius bak- 
teriologiškam ištyrimui. Pasi
rodė, kad jos akys užkrėstos dve
jopomis bakterijomis: Psudomo-

pačios bakterijos buvo rastos ir 
dėžutėj, kurioj ji tuos kontakti
nius stiklus laikė. Nežiūrint stro
paus gydymo, tos pacientės akis 
sugijo randu ragenoje. Taigi, jos 
ta akimi rega buvo visam laikui 
sugadinta.
Ieško akies užkrėtalų šaltinio

?Fu sekęs, kad kontaktiniai sti
klai ir jų dėžutės yra užkrėstos 

■su minėtom dviejų rūšių bakte
rijom, gyd. Miliauskas nuvyko 
pas tą optometristą, kuris tai li- 

-gėnei tokius stiklus pardavė. Jis

DĖDĖS ŠERNO GYVEMMO BKUOŽM
. .y RA GERIA LSI A : DOVANA

** ^aifyre^iHiėji' Amenkos lietuviai Juozą Adomaitį - .Dėdę šerną 
’ pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 

Dabartie gali paskaityti gražiai surašytą Dė- 
gyveninių. Jiems biisųdoniu prisiminti senus lai

kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs Lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą -Vienišo^žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 

Jie?pra(ižiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa- 
zŪHijo; o'naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
lAūkė; lengvas; vaizdus gražia literatūrine- forma pasakoji- 
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie- 

ir jų kjf.ta. ideehigine veikla.
rt - Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 

Į Juoztį^Ajdoniaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame- 
rikosįjįuEtitvių Istorijos t irau gi ją,.Chicago, 1562 m. 206 psl„ 
x ama 2/doL-

‘^^ilNAMA ’•NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Londono Karališkos Fotografę Draugijos parodoje pirmą prizą laimėjo ši nuotrauka "Džiaugs
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ištyrė vienuolika stiklų ir sura
do, kad iš jų devyni buvo užkrės
ti minėtomis dviejų rūšių bakte
rijomis. Tada gyd. Miliauskas 
tikrino tokius stiklus dviejose tų 
stiklų gamyklose — Californi- 
joj — ir susekė, kad ir ten mi
nėti minkšti kontaktiniai stik
lai buvo minėtomis dviejų rūšių 
bakterijomis užkrėsti. Tada mi
nėtas gydytojas bakteriologiš- 
kai ištyrė penkis tokius stiklus 
pagamintus jau trečios kompa
nijos esančios Čalifornijoje.

Milijonieriai nesiliauja 
žmones sirgdinę

Kai gyd. Miliauskas paaiškino 
fabrikantams savo tyrimų davi
nius ir prašė visų trijų tų stik
lų fabrikantų išimti iš rinkos pa
vojingų stiklų pardavinėjimą — 
manot milijonieriai paklausė — 
kur tau. žmonių akių žalojimas 
jiems vien menkniekiu rodės. 
Bet gyd. Miliauskas nenusilei
do kaip dažnas iš mūsų apsileis
tame — nepajėgtume taip tei
singai stoti kovon su blogiu. Čia 
Kalėdose gyd. Miliauskas mums 
davė tikrai kalėdišką pavyzdį, 
šitaip su Visokiausiu blogiu visi 
mes turime kovoti iki pergalės, 
o nepaskęsti menkuose malonu
muose vien savo kailį gelbėda
mi. Už tai ir žengiame vis di
desnėn pražūtin taip elgdamiesi.

Fabrikantams nė nesiryžtant 
užkrėstus stiklus iš rinkos išim
ti, gyd. Miliauskas pranešė visą 
reikalą šio krašto Vaistų ir Mais
to priežiūros įstaigai (Food and 
Drug Administration — FDA). 
Mūsiškis gydytojas tvirtino tai 
įstaigai, kad čia su tokiais stik
lais pavoju n statoma visuomenė. 
Dviem tokių stiklų gamyklom 
FDA įstaiga įsakė atsiimti visus 
rinkoje paleistus dar neparduo
tus stiklus. Trečiai tokių užkrės
tų stiklų gamyklai FDA neįsa
kė atšaukti — išimti iš apyvar
tos stiklus, nors gyd. Miliaus-

UP TO 
520,000.

^SAFETY 0Fx 
YOUR SAVINGS

INSURED

kas, ir ten buvo radęs juos už
krėstus pavojingom bakterijom. 
Išeina, tvirtino gyd. Miliaus
kas, kad iki dabar tūli Califor- 
nijoj pacientai nešioja užkrės
tus stiklus. Jie apie tai nė neži
no.

Fabrikantai skuba 
uždirbti milijonus

Kadangi minėti minkšti akims 
stiklai pasirodė esą labai pato
gūs, tai jie buvo rinkon leidžia
mi paskubomis — nepakankamai 
buvo stipri jų gamybos priežiū
ra, neatsakantis jų išsiuntimas, 
sandėliavimas ir valymas. Pagal 
gyd. Miliausko pasiūlymą, rei
kia tuos minkštus stiklus laiky
ti tokiam skystyje, kuris užmuš
tų bakterijas ir negraužtų akių. 
Įdomu, kad minėti užkrėsti 
minkšti stiklai buvo tik Califor- 
nijos trijų fabrikantų gamybos. 
Kitose šio krašto vietose irgi ga
minami minėti stiklai: Griffin, 
Bausch ir Lomb kompanijų — 
jų gaminiai neužkrėsti.

Dar prieš savo minėtą prane
šimą gydytojų suvažiavime, gyd. 
Miliauskas suruošė spaudos kon
ferenciją. Jis joje pareiškė, kad 
Californijos fabrikantai darbuo
jasi tik tos valstybės įstaty
mam būdami atsakingi — ant jų 
neturi galios federalinė valdžia 
— minėtoji FDA. Už tai, pagal 
gyd. Miliauską, federalinė val
džia būtinai turi paimti kontro
lę per savo Food and Drug Admi
nistration: visi minkšti kontak
tiniai stiklai turi būti atsakan
čiai gaminami ir užlaikomi — ki
taip daugelis žmonių pagadins 
savo akis.

Išvada. Nors labai puikus 
yra šis kraštas ir jo žmonės, bet 
vis pasitaiko nesąžiningų pelna- 
gaudžių, kurie visai neboja žmo
nių sveikatos. Tokius tūri val
džia labai griežtai žaboti. Kad ir 
kaip daug čia mes matome blo
gybių, bet vis vien šis kraštas 
yra nepalyginamai žmoniškes- 
kesnis už daugelį kitų. Už tai 
visi budėkime, mokykimės iš ki
tų patyrimų, švieskimės — tik 
tada mes pajėgsime sveiką kailį 
išnešti iš čionykščių nesąžinin
gų fabrikantų, šia proga mūsų 
tautietį — žmonišką ir šviesų 
gydytoją okulistą Albertą T. Mi
liauską sveikiname ir jam dėko
jame už kalėdiško žmogaus pa
vyzdį. Visi ryžkimės šiose Ka
lėdose žengti tokio gydytojo pė
domis: kovokime su blogiu pir
miausia savyje. Talkinkime ar
timui daugiau kalėdinės dvasios 
įsigijant. Tik pavyzdys patrau
kia. Liaukimės sekę tokiais pa
sakoriais, kurie tik pamokslau
ja, o savais darbais tuos savus 
pamokslus iš pamatų griauna. 
Pradėkime, pvz., ne milijonie
riams savus ūkius užrašyti, bet 
eikime talkon savam seneliui pir
muosius pavyzdinius sau — lie
tuviškajai visuomenei priklau
somus namus pasistatydami. To
kių iki šiol mes neturime. Tad 
j gražiausią talką visi iki vie
nam, ypač šiose šventėse neapsi
leiskime. Kovoti su senelio var
gais imkime panašiai, kaip gyd. 
Miliauskas kovojo už žmogaus 
akių šviesą. Ta tokia kova yra 
čia labai sunki -— net aiški tie
sa šia sunkiai įgyvendinama. Už 
tai nelaukime, kol lietuvio sene
lio namai bus kitų pradėti sta
tyti — tik tada tikėdami prisi

dėti. Reikia pradžioje remti to
kių namų statybą, kitaip ji ne
galės pajudėti dar kitą šimtą 
metų, kaip iki šiol nusidavė mi
lijonui mūsų tautiečių šiame 
krašte besirandant. Gana tokios 
nekalėdiškos elgsenos: pradėki
me judėti visi vienas kitam ran
kas padavę į gėrio pusę — juk 
save geravaliais mėgstame lai
kyti. Tad įrodykime savą prana
šumą gėriu prieš kitus tik savais 
elgesiais, o ne palaidu liežuviu.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Dėl kojose skausmų nepaeina, 
o vis vien su cigarete draugaująs

Klausimas. Gerb. Daktare, gel
bėk mane: esu tik 57 metų, o 
jau nepaeinu iš skausmų kojose. 
Abi kojas skaudėti ima kiek 
paėjus, bet labiausiai kairioji. 
Kojos abi aptirpusios ir skaus
mingos. Būdavo skausmai paė
jus pusę bloko ar pastovėjus vie
ną valandą. Dabar kojose skaus
mai atsiranda net sėdint. Vos. 
tik pasėdžiu kelias minutes — 
ir kairė koja aptirpsta. Aš jau 
apsipratau, su kojų aptirpimu
— jau greit bus mėtau Bet aš 
nesuprantu, kodėl dabar jas ėmė 
skaudėti. Vos palipu du — tris 
laiptus ir baigta su manimi: vy
ras turi ateiti ir mane pusiau už
nešti laiptais, man kita ranka 
laikantis turėklo: negaliu stotis 
ant kairės kojos iš skausmo. Aš 
dešimt metų dirbau fabrike kaip 
inspektorė gamyboje ir rūkiau 
iki virš dvidešimt cigarečių pa
roje nuo 20 savo amžiaus metų
— nuo baigimo HS. žinau, kad 
tai blogas įprotis, bet aš rimtai 
nemėginau mesti. Gydytojas sa
kė, kad bloga kraujotaka kojose. 
Jis patarė naujas gyslas įdėti — 
jokio kito gydymo nesą.

Aš bijau operacijos: ji sudė
tinga ir didelė. Gydytojas neduo
da jokios garantijos, kad bus ge
riau po tokios operacijos. Tai kas 
man daryti, patarkite, Gerb. 
Daktare.

Atsakymas. Klausyk savo 
gydytojo — nėra kitos išeities 
dabar. O visi kiti mokykimės 
gyvenimo išminties iš šios mo
teriškės nelaimės. Ji per ciga
retę neteko kojų: pradžioj tirpo 
jos, po to ėmė skaudėti, dabar 
artinasi gangrena. Tai vis pris- 
kretimas kojų arterijų ir dėl to 
nepakankamas kraujo pritekėji- 
mas į kojas. Cigaretė čia yra pa
grindinis kaltininkas. Už tai vi
si šiose Kalėdose ryžkimės savu 
pavyzdžiu nežudyti mažutėlių. 
Mažutėliais čia suprantama 
kiekvienas jausmais pavargęs 
artimas, nepajėgiąs atsilaikyti 
nuo nesveiko įpročio. Tikrai ka
lėdiškas žmogus apseina be ci
garetės.

Mėginkrt kovoti su skleroze — 
pagerėti gali skausmai kojose 
net iki pakankamo pajėgumo 
vaikščioti. Elkis, kaip jau čia 
buvo ne sykį sakyta. Už tai atei
tyje išsikirpkite šiuos praneši
mus ir turėkite po ranka, kad 
reikale galėtumėte su nauda pa
siskaityti. Elkis sekančiai: 1. Su 
skleroze kovok visais įmanomais 
būdais, jų visų čia nekartosime. 
Tik svarbiausius dalykus pažy
mėsime. Be riebalų maistas. Nu
mesk svorį iki normos. Tvarkyk 
savo turimas negeroves, kaip cu-

rastųsi. 2. Mesk rūkius, ir ne-, 
būk rūkorių kambaryje, bent 
šešiems mėnesiams — tiek laiko 
turėto nikotino įtaka dar žalos- 
Tamstą. 3. Iš vaistų — imk 
Favabid capsules, kas šešios va
landos po vieną. Orazinc (žinė 
sulfate) capsules, 220 mg., po 
vieną pavalgius kas aštuohips 
valandos. Vitamino E, bent tūk
stantį vienetų per dieną. Val
gyk mielių (gali šviežių) bet'de
vynis gramus per dieną. Daržo
vių — vaisiij dubenimis kabyk.1 
Baltymų daug naudok: be rie
balų pieno milteliai, pasukos," rū- 
gusis pienas, be riebalų varškė; 
toks sūris, liesa mėsa: virta, tti-š 
syta. Apseik be raudonos" "mė
sos ir kaulų sriubos —- buljoho; 
Tik paukštienos (be odos) sriu
bą galima naudoti. Dar pieniš
kas, daržovių vaisių sriubas val
gyk. Graifruktų sunką (be cuk
raus, be konservuojamų medžia
gų) gerk litrais. Išsitirk, ar vi4 
tamino C pakanka: jo trūkumą 
-visada-reikia Visų pirmą j>raša-j 
linti. Jokių saldumynų ir čūk-j 
rauš nevartok. Dar hormonų mi-t 
šinį su mineralais naudok: taį 
Alertonic’vaistas, po vieną vaL 
gomą šaukštą prieš valgį, tris" 
kartus per dieną. Išsitirti reikią 
kraujo “tirštumas” — jei’ ręį- 
kės, naudosi prieš padidintą krė4 
šėjimą vaistus — antikoagulan- 
tus. Dar imk jodą tabletėmis — 
Potassium — Iodide 
cin, bent po vieną 
parą.

Tai bendras vaizdas;

Jau, atspausdinta

sj»n-

tvarkymas turi'eiti .patyrusio ir 
žmoniško gydytojo Žinioje. Pa
sakysit, tai kam čia tas pasakas, 
rąšąąjyd aš nė vieno vaisto be 
gydytojo negausiu, .čia aprašy
ta tvarkymasis, kad’ žmonės 
orientūotų'si, Teas dėdasi feism? 
gam mediciniškam^pąsaulyje.; 
Tai, nelygi nant, apie lai sVf iais- 
viiose kraštuose kalbą, kad žmč^ 
nės pradėtų vaduotis" is Vergijų, 

priespaudųn^er^ė,^ypačj 
per cigaretę padįdijitQjįiį^tąjy+-j 
sų, Užjausią- jpatjp^ Regaus 
sau suburtoji
gat .maitinwtis, ; ^i^amav,'į>aoj‘ 
mažens jos nesisaugant, ^ąbap-1 
tinės medicinos pajėgumu-r-zpar-» 
tarjmū ’nėšinaaubjant.^Tad" visi* 
šiose kalėdose5" dž£imifmS’ Įįaa-.. 
j£rn -±l?Sveikė^fam;^ottf,' M: 
hu ir jausmais stipresniam’g^-- 
veriiriiui' savais elgesiais'. Para
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AieKsd Amorose
Chicagos lietuvių gyvenimą ir 
viršeliais S10.U0, minkštais 
jos Dra-gija.

Lietuvių
nyėios, Įsteigti 
pasaulietiški chorai, 9 
jos. Duoti 
kitų organizacijų atlikti 
kai ir kt - >

Norintieji šią knygą
Orderi -;2 -S.'CCI’S .šaitv-r';

AM E R! KOS Ll ETUVIŲ^
vardu ir ■■ pasiųsti: - -

1739 So. HALSTED ST.,_CHięĄGO,

aprašytas pirmas ' 'Chicagpįa 
njos, jų suorganizifez)>l%ai 
i laikraščiai, kurių viwy&av 
chorai, 9 bažnytiniai ‘ ir 314 
lokument'uotr katafikišktp- še 
rijų atlikti" darbai, ištemps
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Money

;l®fSI ■

How
you don’t -

. his daddy is
A YOUNG bey who^e lather - V-.Letof&Wrifei 

xx is missing can’t.under-.
stand when he hears people 
saying things like...
“the prisoner-of-war questbh iš. 
a political issue”
“this is not a war. so how can
there be prisoners of war?”

AQ he knows is .that his -- 
father is “missing in action”and k would 
that nobody can tell him where »- Hanoi to answec, 
hisfathecisandhowhisfetheris. k

This message to Hanoi—this _______ 
message to die people of the -^f” 
world—is in behalf of the chil- J:

held in secret captivity in North 
Vietnam; South Vietnam, Laos ' 
and Cambodia

Of course, we all want die 
. war to end and the prisoners to. 
be released as soon as possible.

But meanwhile there is no 
need for Hanoi and its allies to 
delay even a day in answering

TORT
I PLEA

.AND ITS

Open your prison

now?

Amcricm / Advertising contributed ^u...
Red Cross /C, '. ‘
National League of Families of American Prėaneis* SMbM 

z x ana Missing in Southeast Asia.
1608 “K" Street, MW, Washington, D.Q20006X ^ ’
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MIDLAND

duoda gyvy.

HIGH RATES

BRIGHTON HO*.

Jr; Srit- ic --vysi million© dolerių kapitalą. 
irjr-eiVSfc 'Kiekvienas lietuvis čia gali 

apdraudes nuo $100.00

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PER ANNUM

$5000 or more 
certificates

2 year min.

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

Aukštesnysis teismas 
įHįTžv. Jve^apo baž- 
sSwfconnteto nuo-

UNIYEST TAŲFYMO 

SĄSKAITOMS

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

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Visos nebe- 
parapijos buvę 
dėl kunigu trū-

ANC LOAN ASSOClaTšCž

ARCHES AYI
CHICAGO, ILLINOIS

PHONEi

šiuo metu kun. Valadka, kelių 
knygų autorius, kaupia medžią* 
gą nepriklausomos tautinės lie
tuvių bažnyčios isterijai. J. Pr.

(Pabaiga)

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

atestacija lietu 
Tai luo 

kurs niekaip nedali atsi

uA Interdiktą, vėl pa- 
^^žiąk^reipės^ teismą. 

Įš^įkinb, kad įmonės 
ąti yyį^upu by-

Atsisveikinanf su svetinga klebonija ir nepamirš
tamu Wyoming Slėniu. Naujienų red. J. Pronskus 
su Skrantcno Lietuviu Tautinės kataliku Bažnyčios 

klebonu kun. Mykolu Valadka.
Passbook Savings 
All accounts com' 
pounded daily — 

paid quarterly
turi savo solidžią mūrinę baž
nyčią su sale apačioje parengi
mams ir susirinkimams, klebo
niją ir netoli užmiestyje turi sa
vo kapines ir sodą piknikams. 
Parapijos turtas seniau'vertin
tas Į $200,000, bet šiuo metu 
būtų daug daugiau vertas.

Knygoje “Lietuvių Katalikų 
Tautinė Bažnyčia. Scrantono 
Parapija 1913—1949. Scranton, 
Pa.”, apie tos bažnyčios pradžią 
be kt. rašoma-: i

“Pirmame skyriuje mūsų baž
nyčios veiklos aprašymo palietė
me kovą milžino su paprastu 
maineriu darbininku, už jo tei
sių apgynimą. Mes žinome, kad 
tas milžinas turėjo užpakalyje 
savęs kardinolus, vyskupus, ku
nigus, vienuolius, klebonus, mi
sionierius, didžiausius pastatus, 
mokyklas, katedras ir svetimas 
bažnyčias, kurie' visi jį rėfjjė. 
Antroje gi pusėje buvo bemoks
lis mainieris darbininkas, su rfia- 
žu .uždarbiu žmogus, kurio nie
kas nerėmė be jo paties.

Nuvargintas teismuose to mil
žino, kuris nors ir atėmė nuo 
žmonių nuosavybę, bet jų nenu
galėjo, lietuviai nutarė organi
zuoti savo parapiją ir pasista
tyti savo bažnyčią. Jie pradėjo 
iš nieko. Neturėdami nieko, nu
varginti ir nubiedninti jie pra
deda darbą pagal savo geriau
sias išgales. Organizuojasi, ren
ka komitetus, daro rinkliavas ir 
1914 metais nusiperka nuosavy
bę rugsėjo 26 dieną, šiaurinėje 
Scrantų miesto dalyje. Nepajėg
dami pilnai užmokėti, jie išduo
da morgičių $7,000 sumoje Sta
siui Kurauskui. Vėliau, po 4 me
tų, jo paskolą perima Antanas 
Stanynas. Jie perka nuosavybę 
jau ne vyskupo, bet trustee-var
du. Trusčiais-patikėtiniais jiems 
buvo: Jonas Aponas ir Jokūbas 
Bokunas. Tuo metu, 1914 me
tais, nusiperka sau atsiras ka
pines dėl tos šeimos, kuri su jais 
vargo, gyveno, dirbo. Ir kad jie 
būtų vienoje vietoje mirusiųjų 
šeimoj kaip bendradarbiai ir 
vienos idėjos draugai”.

Toliau surašyti 53 pirmųjų 
Lietuviu Kataliku Tautinės Baž-

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Veikliausias tautinių parapi
jų steigėjas buvo kun. S. Mic
kevičius, kurs pats vienas buvo 
tokias parapijas įsteigęs Worces- 
teryje, Providence, Pittsburge, 
Wilkes Barre, Lawrence ir Scran
tone. Be to lietuviškos tautinės 
parapijos buvo Philadelphijoje, 
Pa., ir Westwilleje, Ill. Viso bū
ta astuonių nepriklausomų pa
rapijų. šiandien bėra dvi — 
Skrantone ir Lawrence, Mass. 
Sako, žmonės mielai norėtų tu
rėti savus dievnamius ir savo 
aukomis pasistatytas bei išmo
kėtas parapijų nuosavybes ap
saugoti nuo atėmimo, bet kad, 
sako, kunigų nėra 
egzistuojančios 
likviduotos tik 
kūmo.

Tai nekokia 
vių kunigų profesijai 
m as 
palaiduoti nuo bambos žarnelės 
(umbilical cord) ir kaip gi ga
lės, kad per ją už ištikimybę 
Romai galima tikėtis pakėlimų,

'•^tfgĘs;feyįo Vyskupui'Kr- 
’paŠventiti. 1912.

s-yškųpo Jloba-
JĮjąžnyčia' buvo 

'-'fyf) r- ’ Apskrities 
.nitais? bažnyčią

- Tada pa-

Tautinei Katalikų Bažnyčiai 
priežastį ir pradžią davė Vatika
no konsiliumas (visuotinis Ro
mos Katalikų Bažnyčios susi
rinkimas) 1870 metais paskelb
damas popiežiaus “neklaidingu
mo” dogmą. Kadangi dalis ka
talikų teologų ir pasauliečių su 
tokia dogma nesutiko, jie 1871 
metais Miunchene sušauktame 
kongrese pradėjo nuo Romos ne
priklausomą katalikų bažnyčią.

Senosios kartos lietuviai atei
viai jau nuo seniai bandė apseiti 
be italų ir airių, tai yra be Ro
mos popiežių ir jų skiriamų vys
kupų. Pirmoji lietuvių tautinė 
katalikų bažnyčia buvusi įsteig
ta 1902 metais Waterbury, o 
1903 m. net dviejose vietose — 
Baltimorėje, Md., ir DuBois, Pa., 
o 1913 m. Chicagoje.

Istorijoje skyriuje
Lietuvių Kataliką 

13^ apieSkran- 
r j Bifein kovos su

Teko būti Scrantono lietuvių 
katalikų tautinės bažnyčios sek
madienio pamaldose, kurios sa
vo jubiliejine proga buvo labai 
iškilmingos, visiškai kaip bū
davo Lietuvoje per “didžiuosius 
atlaidus”: su choru, adoracija, 
skambalais ir smilkalais, su še
šiais mišioms patarnaujančiais 
“klapčiukais” ir viskas grynai 
lietuviškai be jokio lotyniško ar 
angliško priemaiša1©. Be to mi
šias atnaušaujantis kunigas Va
ladka ir už tėvynę Lietuvą pa
simeldė.
Amerikos lietuvių tautinė baž
nyčia savo laiku turėjo ir savo 
spaudą. Pav. kun. Mickevičius 
1917 metais Lawrence leido “At
gimimą”, kun. Grytėnas Scran-

nyčios Scrantone pionierių var
dai ir pavardės.

Knygos skyriuje “The Ele
ven Great Principles of the Li
thuanian National Catholic 
Church punktas vienuoliktas pa
sakyta: 11. The People Own All 
Church Property.

The owners and controllers of 
National Catholic Church pro
perty are the Lithuanian people 
who build, maintain and believe 
in that Church. Bishops and 
priests are its guardians with 
the consent of the people”.

— Sek pasaką, mamyte, ;
Apie senus Laikus, * ' •’ • -7.
Kai aitvarai, ir laumės
Skrajojo po laukus... A

S. Petersonienė ’
' ~S1‘* '*■ '

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami. ne mažiau kaip ‘žaidimai «ĮP 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui: ‘ . 'Vj--

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos it
NU KĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi. gausiaiiltps* 
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol, -

2. Vanda Franktenė • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, BSMkį 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 ■ psl,
tas leidinys. $1,50. ' .. , '■ .

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. N’Dafl.-V. Simįg;
ievičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80. L . N į j .

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUME. 17 eilėrsšSų, kai“
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje.- • Labai gražus ■ leidiny®, 
didelio formato, Metais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo muštruotą, 
psL, kaina 5 dol. • -.7 7 j-. L5

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.,-$i,Q0- -
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet.. Mokytojų- S-gos preiįn- 

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dąil. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol. - - -

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota daiL Z. -Scxieikien.& 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.7 Lį

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. J 
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaisli; 

ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn. ? L.L
NAUJIENOS,

Lietuviu Tautinės'kataliku parapijos Die- 
hš- bažnyčią- Hi Įrašu: "Užbaigta 
T. Bažnyčia pe vardu Apveiz-

SKAITYK *HAUJII»AŠ- 
JOS TEIKIA GERIAGSIAftį 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

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.

bylą 
'^eįsmą”. 

■?. apie

■tii/mii, titulų irgarantuo- 
< Senųjų ateivių ga- 
* j e dčjo jiastangas lietu- 
aikyti “unijoje su bendro 

n > Broliais” lenkais; nau- 
tCvią gentkartę jie duti- 
e stengiasi lietuvius ko 

i matyti suanglintus tau- 
virinimo katile. Seniau 

ryžosi, priešinosi, jautė 
u tautinės savigarbos, 
m tik pavėjui linksta ir 

mzeiniu šliaužia. Kokia C.hica- 
.-oje buvo proga parodyti tauti
nę savigarbą, kai arkiodiocezi- 
jos monsinjorai su savo duobka
siais pasikėsino išniekinti lietu
vių amžinojo atilsio vietą — šv. 
Kazimiero kapines ir nekreipė 
dėmesio į lietuvių masinius pro
testus, piketus ir demonstraci
jas. Nė vienas kunigas pusės 
burnos neatvėrė, o kai kurie “už 
gardaus valgio šaukštą” išnie- 
kintojams talkininkavo!...

Raginkite 
augti ‘ taupykit

tr labai.pigią TERM apdraudą:
apdrwxkc? S3b0 mokesčio metams.

APDRAŪDA naudinga visokio amžiaus asme-
^AaŪ,KLUBŲ ir draugilv n«-

’ tiiXC-X teridentai ės apdraudos mokestis $2.00
UiSžtia. • j

Vyskupo Jono Ritėno kapas Skrantono Lietuviu Tau
tinės Katalikų Bažnyčios parapijos kapinėse.

tone leido “Tautos Sargą”, o 
kun. Valadka 1931 m. Scranto
ne leido “Tautos Balsą”, -kurį 
1933 m. atnaujino Lawrence.

s^^i|irose .Aavo Chita-1 Skrantono lietuvių tautinę baž
nyčią įdėta 10 eilučių, būtent: 
“1914 buvo įsteigta lietuvių tau
tinė bžn., kurioje pamaldos at
liekamos lietuvių k. Tautinės 
bažnyčios’ steigėjas ir pirmas 
klebonas buvo kun. St. Mickevi
čius; 1962 Tautinei bžn. vado
vauja kun. M. Valadka. Prie šios 
parapijos veikia mokykla ir šios 
organizacijos: Jaunų vyrų drau
gystė, Adoracijos šv. Sakramen- 
t©. draugystė, Jaunų moterų 
draugystė, Merginų draugystė, 
Berniukų (mokyklinis) klubas 
ir Birutės choras”, čia išvardin
tų draugijų sąrašas reikalingas 
papildyti Vytauto draugija, Bi
rutės ir Cecilijos draugijomis ir 
Ąžuolo Lapo draugystė. Doku
mentuose pasakyta, kad Skran- 
tono lietuvių Dievo Apveizdos 
Tautinę Bažnyčią vyskupas Ho- 
dur pašventino 1912 m. vasario 
12 d. Kunigai iš eilės buvo Sta
sys A. Mickevičius, Petronis, 
Jasinskas, Tauta, Jonas Grytė
nas, Sinkevičius, Aleknavičius, 
Žukauskas ir nuo 1929 metų iki 
dabar kun.. Mykolas Valadka. 
Parapija turi apie 250 šeimų 
su apie 1,000 narių parapijonų,

UNIVERS
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Sovietų vergai dirba karo jėgoms
Praeitą pavasarį komunistų partijos vadai priža

dėjo visiems Sovietų Sąjungos gyventojams sumažinti 
karo pramonę ir padidinti krašto gyventojams būtiniau- 
šių prekių gamybą. Iki praeito pavasario, t. y., iki pa

skelbto 1971 ■— 5 metų plano, 75% visos sovietų pramo
nės dirbo kariuomenei ir karo reikalams. Gyventojams 
dirbo tiktai 25% visos sovietų pramonės.

Sovietų valdžia Rusijoje ir okupuotų kraštų gyven
tojams duoto pažado neišpildė. Dar nepasibaigė pirmieji 
penkmečio metai, o sovietų valdžia jau pakeitė savo pla
nus. Prie Harvardo Universiteto yra rusiško gyvenimo 
studijų centras, kuriam suplaukia didokas žinių skaičius 
apie gyvenimą komunistų valdomoje imperijoje. Praei
tą ketvirtadienį Chicago Tribune paskelbė Harwardo 
Universiteto mokslininko Sidnay I. Ploss pranešimą apie 
Brežnevo ir Kosygino pažadus padidinti gyventojams 
būtiniausių prekių gamybą. Instituto surinkti duomenys 
rodo, kad sovietų valdžia duoto žodžio nesilaiko ir karo
pramonės nesirengia mažinti.

Sunkiosios Sovietų pramonės atstovai — aukštieji 
sovietų karo jėgų vadai, — patyrę apie Kosygino praktiš
kus žingsnius planams vykdyti, pradėjo rašyti apie Ame
rikos agresingumą ir reikalą stiprinti sovietų karo jėgas.

Kariuomenei, jūrų laivynui ir policijai dirbo visa 
sunkioji pramonė. Rusai gamino šautuvus, kanuoles, ra
ketas, aprangą ir maistą tiktai ginkluotoms jėgoms. Gy
ventojai, dirbusieji karo pramonei, gaudavo tiktai 25% 
sovietų pramonės gaminių. Kosyginas kovo mėnesį pri
žadėjo padidinti gyventojams labiausiai reikalingų pre
kių gamybą 7%, ir tuo pačiu metu sumažinti karo me
džiagos gamybą.

ūkyje. Brežnevas jau anksčiau buvo sutikęs neskriausti 
karo pramonės, o Kosyginas taip 'pat padarė “nuolai
das”. Lapkričio 29 dienos Pravdos įžanginis jau kalbėjo 
apie nuolaidas, kurias padarė žmonės, norėjusieji padi
dinti lengvąją pramonę. Partijos vadovybė nutarė su
stiprinti krašto ūkį ir Sovietų Sąjungos karo jėgas.

Rusų okupuotos Lietuvos lengvoji pramonė pirmais 
šių metų mėnesiais suspėjo pagaminti vynuogėms raugti 
reikalingų stiklinių vamzdelių, bet ateinantiems metams 
vamzdeliai bus gaminami tiktai karo pramonei. Sovietų 
Sąjungos vynas eis eksportui, karo jėgoms ir įtakin-
gesniems komunistams, o Kaukazo pašlaitėse gyvenan
tieji gruzinai patys sau vyno negalės pasigaminti. Apie 
drabužių, odos gaminių ir maisto gamybą gyventojams 
teks užmiršti, nes visos krašto jėgos bus skiriamos tik
tai sunkiajai pramonei, pirmon eilėn gaminančiai nau

jau gegužio mėn. Maskvoje esančio Marksizmo — Lėni- r jausius ginklus.
nizmo Instituto atstovai pradėjo įrodinėti, kad neverta Metų pabaigoje rusų okupuotos Lietuvos gyventojai 
-daryti nuolaidų krašto gyventojams. Kaip jie gyveno iki tikėjosi rasti .daugiau prekių maisto krautuvėse, kaip 
šio meto, taip jie galės gyventi ir toliau. Bet karo pra-’’jiems pavasarį buvo prižadėjęs Kosyginas, bet metų pa- 
monės susilpninimas gali atsiliepti visai sovietinei stuk--baigoje paaiškėjo, kad lengvoji pramonė, bendrai paė- 
tūrai. Imus, padidės tiktai 2.3%. Lietuviai prigamino stiklinių

-Prasidėjo kova dėl žaliavų .paskirstymo sovietų pra-! vamzdelių gruzinų vynuogėms raugti, bet jie nepaga- 
monėje. Kosyginas birželio mėnesį dar (paskelbė, kad mino pakankamai bulvių, kopūstų, rugių, pieno ir mė- 
lengvoji pramonė padidės 6.4%. Ne 7%, kaip metų pra-'sos. Į kolchozų sandėlius suvežtus javus jau išvežė rusai, 
džioje buvo prižadėjęs, bet šiek tiek mažiau. Bet Kosy-'Jie baigia vežti ir pašarus. Lietuviai ir šiais metais galės j 
ginas nepajėgė atlaikyti savo pozicijų. Michailas Susi o-’ džiaugtis pavasarį viešai paskelbtu dar vienu apgaulin- 
vas, įtakingas komunistų partijos centro komiteto na-'.gu komunistų pažadu. I

trims mėnesiams$6.00 
vienam mėnesiui$2.00
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metams $22.00 
pusei metų  $12.00 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago. 
DI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

. Per spaudą praėjo liūdna ži
nia: 1971 m. spalio 16 d. Vil
niuje mirė kompozitorius, lietu
vių liaudies muzikos instrumen
tų geriausias žinovas, — Jonas 
Švedas. Gimęs jis buvo 1908 
m. spalio 9 d. Liepojoje, Latvi
joje. Kai pasibaigė pirmasis 
pasaulinis karas, kai Lietuva ir 
Latvija tapo nepriklausomomis 
respublikomis, jos atsirubežia- 
vo valstybės sienomis. Nemažai 
lietuvių iš Latvijos grįžo į Lie
tuvą. O į Latviją lietuviai ca
ro laikais vyko ten miestuose 
darbo ieškodami, bei nusišalin
dami nuo aršios caro žandarų 
valdžios, kuri Latvijoje nebuvo 
tiek žiauri, kaip Lietuvoje, slo
pinusi lietuvių tautinę veiklą.

rys ir Stalino politikos šalininkas, pritarė karo vadams. 
Rugsėjo pabaigoje jis pareiškė, kad kraštui gresia ato
minis karas, todėl reikia jam tinkamai pasiruošti. Žalia
vų paskirstymo klausimu nusileido ne tiktai Brežnevas, 
bet ir Kosyginas. Vietoje laukto lengvosios pramonės 
padidėjimo 7%, bus leista ją padidinti tiktai 2.3%. Tai 
reiškia, kad krašto gyventojai negaus ne tiktai pakan
kamo maisto kiekio, bet jie neturės drabužių, apavo, su
lėtės gyvenamų namų statyba, bus mažiau maisto ir įvai
riausių kasdieniniam gyvenimui būtinų dalykų, kaip vi
nys, siūlai, skepetaitės, šukos, skalbiamos mašinos, te
levizijos ir kitos prekės.

Pirmuose pasitarimuose Kosyginui pabandžius griež
čiau ginti lengvąją pramonę, sovietinėje spaudoje pasi
rodė rašinių, suabejojusių Kosygino vadovybe krašto

Į Ylakių valsčių, grįžo ir Jo
no švedo tėvai. Iš pradžių jie 
apsigyveno Stripinių kaimo kam
pelyje Trintoriais bei Tritonais 
vadinamame. Senovėje tie Tri
tonai parapijos knygose buvo 
minimi, kaip atskiras vienetas 
— lyg atskiras kaimas. Kai iš 
sakyklos kunigai užsakydavo ka
lėdojimą, tai (dar mano vaikys
tėje) pabrėždavo, jog tokią ir to
kią dieną kalėdos Stripinių kai
mą ir Trintorius. Vėliau, nepri
klausomos Lietuvos laikais Tri
tonai ar Trint oriai iš oficialaus 
žodyno dingo, panašiai kaip iš 
savivaldybės raštinės dingo dvie
jų herbų “unija”. Kai ėjo lais
vės kovos, tai buvo visi, ir že
maičiai ir aukštaičiai, šaukiami prie ginklo. Valsčiaus raštinėje 

kabojo du herbai — žemaitiškoji 
meška ir lietuviškasis žirgvai- 
kis — raitelis, arba vytis. O 
kai valdžia nusistovėjo, tai že
maitiškoji meška iš valsčiaus 
raštinės pradingo, liko tik tas 
žirgvaikis, dėl kurio ir dabar kai 
kas ginčus veda — ar jis geres
nis anų, 'nepriklausomybės lai
kų, ar dabartinis — stilizuotas?

Iš valsčiaus ir iš parapijos 
raštų dingo ir tie Trintoriai ar 
Tritoriai, kuriuose švedai iš Lie
pojos grįžęs buvo apsigyvenę, 
liko tik Stripinių kaimas, Stri
pinių seniūnija. Žmonės kalbė
davo, jog tas Stripinių kaimo 
galas, rubežiavęsis su Medva- 
lakės miškeliu, su Milvydžių kai
mu, teturėjęs tik tris sodybas: 
Garbenių, Jonauskų ir dar tre
čiąją, kurios šiandien savinin
kų nebepamenu, bet joje Švedai 
sustojo. Sodybos buvusios tvo
romis atitvertos, tad nuo to tas 
kaimo galas ir gavęs trijų tvorų 
— Tritorių vardą, o vėliau žmo
nių šnekoje iškreiptai Trinto
riais pavadintas.

Iš Trintorių Jonas Švedas pra
dėjo lankyti Ylakiuose mokyklą. 
Pažintis buvo nuo anų mokyklos 
laikų. Jis už mane vyresnis ket
vertą metų, bet lygaus amžiaus 
su mano vyresniuoju broliu Pe
tru. Jiedu buvo klasės drau
gai. Kai aš įstojau į Ylakių vi
durinės mokyklos pirmąją kla
sę, tai Jonas švedas ir mano bro
lis Petras buvo ketvirtoje kla
sėje.

Alums, vaikams, Jonas švedas 
buvo labai įdomus — jis jau ta
da puikiai pianinu skambino, da
lyvavo mokytojo Antano Simu
čio suorganizuotame mokslei
vių orkestrėlyje, kurs grojo mo
kyklos vakarėliuose. O ir jau
nystės paišdykavimas Jono šve
do sukosi apie muziką, apie pia
niną. Mokykloje buvo Įprotis 
laikas nuo laiko sušaukti mo

Colorado valstijoje, netoli Idaho Springs, yra penkias mylias.besitesiąs tunelis. Jis skaito
mas pats ilgiausias pasaulyje. Jis pradėtas kasti 1893 metais, bet dabar jau nenaudoja
mas. Paveiksle matome Argo dirbtuvę, valančią iš kalno iškastus reikalingus mineralus.

kinius į vieną klasę ir išrėžti pa
stabas, pamokymus ir kit. Me
tų ketvirčiui pasibaigus, kai iš
dalydavo mokinio dienynus su 
pažymiais ir su pastabomis, kaip 
kuris mokinys mokosi, taip pat 
reikėdavo visos keturklasės mo
kiniams susirinkti į vieną salę. 
Kol mokytojai sueidavo, moki
niai įvairiai paišdykaudavo, o 
Jonas švedas pianinu skambin
davo. Tai buvo jo nelegalus veik
smas, nes pagal mokyklos tvarką 
pianinu naudotis tegalima buvo 
tik specialų leidimą gavus ir nu
statytu laiku. Taigi, taip vog
čiom pianiną padaužęs ir paju
tęs, jog jau mokytojai ateina, 
Jonas švedas sprukdavo atsisės
ti į suolą.

Chorvedys Ylakiuose

Ylakių keturklasę baigęs Jo
nas švedas išvažiavo į Klaipėdą, 
įstojo mokiniu ar studentu į-kon
servatoriją. Jo tėvas gavo darbą 
Šakių pašte ir iš Ylakių išvyko 
į šakius. Be Jono, jie dar du vai
kus turėjo: Stasį, dabar chemi
jos inžinierių, gyvenantį Chica- 
goje ir dukterį, kurios vardo ne
bepamenu. Jono brolįs tStasys 
buvo vienmetis su manim, abu 
buvova klasės draugai, kai Šve
dai išvyko į šakius.

Ylakiuose buvo jų giminių. Iš 
Klaipėdos anais laikais (apie 
1924 m.) nukeliauti į šakius bu
vo labai ilga, varginanti ir iškaš- 
tinga kelionė. Jonas švedas 
švenčių ir vasaros atostogų at
vykdavo į Ylakius pas savo dėdę 
(iš motinos pusės) Macijauską. 
Čia jis suorganizuodavo atosto
ginį chorą. Tuo laiku Ylakiuose 
vargoninkavo Longinas Stul
ginskis, buvęs ir muzikos mo
kytoju vidurinėje mokykloje. Jis 
mielai leisdavo Jonui švedui cho
rą sutelkti, nepaisydamas, kad 
ir jo bažnytinio choro kai kurie 
nariai dainuoja Jono švedo atos
toginiame chore.

Moterų balsų pagrinde buvo 
keturios seserys Tau j enytės: Ju
zefą, Stasė, Kazė ir Bronė. Iš vy
rų tolimiausią kelionę į repeti
cijas padarydavo Juozas Varap- 
nickas, iš Gėsalų kaimo, Anta
nas Paulauskas (vėliau Kaune 
prie Karo muziejausjir prie Pa
rodos gatvės turėjęs'maisto pro
duktų krautuves), Jono geras 
draugas, mano brolis Petras, na, 
ir mudu du jau iš Mažeikių gim
nazijos atostogų parvykę du kai
mynai — Vladas Garbenis (da
bar Čikagoje gyvenąs) ir aš. Bu
vo ir daugiau choristų, kurių 
nebeatsimenu. Po kiekvieno va
karėlio,. po kiekvieno “koncer
to” nusifotografuodavome, bet 
nė vienos fotografijos nebeturiu, 
jos pražuvo karo metu. Jono 
Švedo archyve tokių nuotraukų 
turėtų būti išlikusių.

Jono švedo jau tada būta pra
dedančio kompozitoriaus, liau
dies dainų harmonizuotojo. Jis 
pats sakydavo," jog konservato
rijos profesūra ragina rinkti 
liaudies dainas, užrašyti muzi
ką. Ir tokie Ylakiuose jo atos
toginiai ’ ^chorai, šaulių > būrio 
rengtuose parengimuose viešu
mon išėję, jam esanti gera prak
tika ir gera rekomendacija kon
servatorijoje. Dainuodavome 
daugiausia dvibalses, paties Jo
no švedo harmonizuotas, liau
dies daineles.

Kai 192*8 metais Jonas Šve
das baigė Klaipėdos konservato
riją, o vėliau persikėlė į Kauną 
Valstybės Teatrą muzikantu — 
trombonistu, mūsų santykiai 
nutrūko. Susitikau jį tik 1932 
m. rudenį Kaune. O tai jau ne
be kelionė po Ylakius. Kitame 
tęsinyje — Sudiev, Jonui švedui 
Kaune susitiktam I

SKAITYK PATS IR PARAGINS .
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

A. YTLAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS 

3
Sudaryta katalikų mokyklų reformos 

komisija ilgokai galvojo, svarstė, dirbo vi
sai, berods, apie tai visuomenės neinfor- 
muodama. Nei pati niekur, atrodo, apie 
tuos reikalus nesiinformavo iš kitų būtinų 
šaltinių. Neklausinėjo nei mokinių tėvų, 
kokia kalba reikėtų mokvti tose mokvklo- 
se jų vaikus. Neturėjo sąlyčio nei su pa
rapijų komitetais — organizacijomis. Gal 
tai darė todėl, kad sprendimas jau buvo 
padarytas anksčiau, negu ji pati buvo pra
dėjusi svarstyti, kokias reikia daryti re
formas parapinėse mokyklose ir kaip pa
kelti jose mokslo lygi. Pagaliau toji ko
misija paskelbė savo rekomendacijas dėl 
parapinių mokyklų reformų. Visoms ne
gerovėms pašalinti buvo rekomenduoja
ma visus dalykus dėstyti vien tik anglų 
kalba. Gimtajai kalbai jose nebuvo pa
likta nei kampininko vietos.

Žinoma, arkivyskupas tas rekomenda
cijas priėmė ir patvirtino, nesitikėdamas 
reakcijos iš mokinių tėvų pusės. Tėvams 
buvo palikta tik rūpintis tų mokyklų iš
laikymu.

Nuo tada jaunosios kartos lietuvių kal
bos mokėjimas kaip kirviu buvo užkirs
tas. Gerai kalbančių lietuviškai čia gimu
sių lietuvių galima sutikti tik tų tarpe, ku

rie buvo lankę parapines mokyklas dar 
prieš tą nelemtą mokyklų reformą.

Ir šios kolonijos tautinės kultūros ap
mirimas ir lietuvių kalbos sunykimas kaip 
tik pareina nuo tos reformos parapinėse 
mokyklose. Senajai kartai pasenus ar iš
mirus nebuv’o juk kas galėtų tęsti lietuviš
kos veiklos darbą. Tik dėl to ir aš čia ra
šau, kad geriau būtų galima suprasti, kas 
atsitiko su ta taip gražiai žydėjusią lietu
vių kolonija. Bet grįškime į tuos laikus, 
kada lietuviškos mokyklos reikalas nulė
mė ir pačios Aušros Vartų lietuvių para
pijos Įsikūrimą.

Kaip žmonių sakoma, pasikieminėjęs, 
pasikalbėjęs su šios lietuvių kolonijos se
nosios kartos gyventojais, kiek jų buvo ži
noma. daugiau surasti nusėlinau prie Vil
niaus Aušros Vartų parapijos ir mokyklos 
pastato. Tenka pastebėti, jog ir mokykla 
ir bažnyčia telpa po vienu stogu. Bažny
čios patalpa apačioje, o mokykla viršuje.

Saulė jau tuo metu buvo pakrypusi Į 
vakarų pusę. Gatvė, tikriau sakant, dvi
dešimt trečias pleisas. kiek akys užmatė, 
buvo tuščias. Nei važiuoto, nei pėsčio 
žmogaus nei vieno nešinate. Diena buvo 
dar karštoka ir be vėjo, tad ir dulkės nesi- 
blaškė ir tarsi ilsėjosi prilipusios prie gat
vės grindinio. Tik mažame prie mokyklos 
kieme tarp kreida išbraižytų kvadratų žai
dė keti mažamečiai vaikai. Keletas jų bu
vo daugiau nei saulėje Įdegusiais veidais. 
Matyti, tai pietiečių vaikai, kurių dabar 
šioje apylinkėje gausiai gyvena. Tik vie
nas iš jų buvo gal kokių dvylikos metų 

berniukas geltonplaukis, mėlynakis, net ir 
veidas ne per daug nuo saulės dar Įdegęs. 
Savaime pynėsi galvoje mintis, kad tai 
lietuviukas, gal jau net ketvirtajai kartai 
priklausąs. Nekalbinau, neklausiau to 
žvalaus berniuko, ar jis lietuvių kilmės.

Vaikai žaidė šūkavo, o aš skaičiau sie
noje tur būt iš cemento išlietą lentą su 
Įrašu: Lietuviška mokslainė, Vilniaus 
Aušros Vartų S. M. P. parauvijos A. D. 1906. 
Dairiaus prie pastato, ar nebus kito įrašo 
sienoje, kur būtų minima ir bažnyčios sta
tymo data. Ne, kito įrašo nebuvo. Pasi
tenkinta tik tuo vienu.

Man rodos, kad tas mokyklos įrašas 
lentoje geriausiai ir išryškina ir paliudija 
šios parapijos atsiradimo pagrindus. Juk 
lietuviškas katalikiškos mokyklos būtinu
mas nulėmė ir pačios parapijos tada įsis- 
teigimo reikalą. Kai anuomet lietuviai jau 
gausokai buvo susibūrę McCornucko fab
rikų rajone, jie panoro Įsteigti čia ir pa
rapiją. Tačiau atsirado nenugalimų kliūčių. 
Gal būt, ir pačių steigėjų padarytos neap
galvotos pastangos susilaukti paramos tam 
reikalui iš jau įsisteigusių lietuviškų pa
rapijų klebonų dar labiau pasunkino jų 
pastangas. t

Kaip mums byloja pageltę dokumen
tai ir užsilikę užrašai, toje apylinkėje pir
mieji organizatoriai buvo Antanas Ro- 
domskis ir Bernardas J. Vabrinskas. Tai 
buvę, to meto akimis žiūrint šviesūs vy
rai. Antanas Rodomskis buvo gerai pra
mokęs ir anglų kalinis, nes atvykęs į J. A. 
Valstybes 1.881 melais jau ne trumpą laiko 

tarpą buvo tarnavęs ir Čikagos policijoje. 
Be to, jis buvo ir buvusio 1865 metų suki
lėlio kun. Jurgio Kolesnininko giminaitis. 
Tiesa, tas pirmasis šv. Jurgio parapijos 
klebonas jau nebeklebonavo ir buvo dėl 
ten parapijos žemės neužrašymo vyskupi
jai patekęs į vyskupo nemalonę. Tikėtis 
iš jo paramos nedaug tebuvo vilties.

Taigi šių vyrų pastangomis 1904 metais 
pas Joną Jaukštį susirinko gausus būrys 
vyrų, kurie pasitarę išrinko tarsi dvylika 
apaštalų, ukėsais vadinamų, komitetą, 
kurio pareiga buvo rūpintis įsteigimu šio
je vietovėje lietuvių parapijos. Bet tos 
dvylikos apaštalų pirmosios pastangos bu
vo nesėkmingos. Jie pirmiausia kreipėsi į 
jau veikiančių lietuvių parapijų klebonus. 
Būtent švento Jurgio ir Dievo Apvaizdos 
klebonus. Bet nei švento Jurgio klebonas 
Malas Kriščiūnas, nei Dievo Apvaizdos kle-s 
bonas Steponavičius tokiam jų sumanymui 
nepritarė. Numanu ir kodėl. Jų parapijos 
buvo nedideliame nuotolyje. Tos kolonijos 
gyventojai atlikinėjo jų parapijose religinę 
praktiką. Naujai parapijai įsisteigus, ten 
gyveną lietuviai savaime atpultų. Dar ko 
gero, ir dalis jų pačių parapiečių galėtij 
pagal darbo sąlygas ten nusikelti. Be to, 
kuris gi klebonas neturėtų noro būti di
desnės tikinčiųjų kaimenės vadovu. Ypač 
jei tai gali turėti reikšmės ir pačitj jų para
pijų geresniam stoviui materialiniu at-. 
žvilgiu.

Nereikia taip pat pamiršti, kad tas jų 
nuotolis nebuvo jau toks didelis. Tik du 
trys kilometrai atstumo. Abu klebonai 

buvo atkilę iš Lietuvos ir jiems buvo žino
ma, kad iš kaimų tikintieji į savo para
pijų bažnyčias nebijojo klampoti ir po 
10 —15 kilometrų.

Tad tos pastangos nedavė jokių vaisių, 
ir gal per tuos klebonus pasiekė ir vysku
po ausis. Kai jie nuėjo pas arkivyskupą 
Jokūbą Edvardą Quigley, išgirdo veik tą 
patį. Esą, yra lietuvių parapijos. Jų jau 
yra Čikagoje trys, ir jos dar skolų neišsi
mokėjo. ■ ” - *

Tie ūkėsai grįžo kaip musę kandę, bet 
rankų nenuleido. Jiems didino dar rūpestį 
vaikų mokymas lietuviškoje mokykloje. 
Jiems rodėsi, jog tokia mokykla galima 
geriausiai suorganizuoti prie parapijos. 
Eidami jau antru kartu pas arkivyskupą, 
jie pradėjo iš kito galo. Išdėstė, kad mo
kyklinio amžiaus vaikų jų kolonijoje jau 
yra virš šimtinės. Reikia būtinai lietuviš
kos mokyklos, ir jie tokioje mokykloje 
nori auklėti savo vaikus katalikiškoje dva
sioje. Tai juk, esą, Įmanoma pęr parapi
nę mokyklą. < V’ “

Arkivyskupo būta šviesaus vyra. Jis 
gerai žinojo, kad diecezijoje parapijos 
susidaro tautybių pagrindu. Aišku, su
prato, jog katalikiškas auklėjimas yra ly
giai svarbus, kaip ir pačių parapiją stei
gimas. ’ * • < -*

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti < 
“NAUJI E N A S”
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OR. ANKA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2S5S W. 63 rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect B-3229 
Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076 

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

Rez. tel. 239-4633

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 —m ti -iv
Telaf.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. 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*t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 338-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šešta d. tiktai susitarus.

Rez.: GI 84)873

DR. W. EiSIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

IŠ ČIKAGOS JŪRŲ ŠAULIŲ VEIKLOS
Gen. T. Daukanto vardo Jū-i 

rų šaulių Kuopa Čikagoje sa
vo veikla kopia jau į devintus 
metus. Nors, tai, palyginus, 
yra trumpas laiko tarpas, bet 
per tuos metus, kai viskas su
sisumuoja, nemažai atlikta. 
1963 metais įsikūręs pirmas 
jūrų šaulių vienetas neturėjo 
nei lėšų, nei uniformų, nei tur
to, nei atvirai kalbant, per di
delio pritarimo visuomenėje, 
nes tai buvo kažkas naujo ir 
mažai buvo žinoma visuome
nei, kad dar Nepriklausomoje 
Lietuvoje, Klaipėdoje, buvo 
įsikūrę pirmieji Lietuvos Jūrų 
Šauliai, kurie turėjo savo jach 
tą ir raižė Baltijos Jūrą, ap
lankydami tolimus uostus ir 
reprezentuodami Lietuvą. Dėl 
Klaipėdos Krašto ir uosto nete
kimo ir vėliau sekusios sovie
tų okupacijos, šis Nepriklau
somos Lietuvos Jūrų šaulių 
gyvavimas buvo trumpas, todėl 
jie nespėjo prigyti mūsų visuo
menėje. todėl daugelis visai 
net nebuvo girdėję, kad kas tai 
panašaus yra buvę.

Pirmieji jūrų šaulių gyvavi
mo metai Čikagoj e l>uvo neleng 
vi. Įsikūrus šiam vienetui, rei
kėjo išdirbti uniformas, ženk
lus, vėliavas, įvairias taisyk
les ir nuostatus, o paskui žiū
rėti, kad kaip nors galima bū
tų įsigyti nuosavą laivą, kuris 
su lietuviška jūrine vėliava ir

GRADINSKAS

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. s

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

METINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Kainos sumažintos 
150 dol.

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

Ofise tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980]

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraud*

ŽEMA KAINA
R. g E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-80631V
MOVING

Apd ra ustas perkra ustym as 
iš įvairi y atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Placa 

Tel.: FRontier 6-1882

DR. FRANK PLtCKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lensed
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIRUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2060 
Naujas rez. telef.: 448-5545

>-------------------------------------------------------------------------------------------

SOPHIE BARCUSs
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

'• Tį Visos programos is W0PA, ‘
j 1490 kil. A. AL j

1 Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma ( 
dienio iki penktadienio 11—12 Į 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-j 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai

I ryto.
i

TeU HEmlock 4-2413
7L»9 So. MAPLEWOOD AVE.

I CHICAGO. U-L. %ti29
J I

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 

2-4 vai. po piety ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. telK^ Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDA5-PROTEZISTA5

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalbi kojom 
(Arch Supports) ir t. L

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
U5O West 63 r d St^ Chicago, LIL 60629

Telafu PRospect 6-5084

A FORFSiS FUTUR1
IS IN YOUR HANDS

Scnoker*i ABC K Ahrrw

jūrų šaulių vimpilais liudytų 
šiame krašte, kad lietuviai ir
gi yra jūrinė tauta. Per trum
pą laiką buvo sukeltos reika
lingos lėšos ir įsigytas nuosa
vas gana didelis laivas, o kuo
pos nariai — uniformuoti, 
drausmingi ir veiklūs — vyrai 
tuoj atkreipė į save mūsų tau
tiečių dėmesį, kurie mėgsta 
šalia šauliškos veiklos laivus, 
vandenis ir jūrines keliones. 
Pradėjo steigtis jūrų šaulių 
vienetai. Po čikagiečių, Cice
ro apylinkėje įsikūrė antra 
jūrų šaulių kuopa, sekanti 
kuopa gimė Detroite, po to 
tolimame Montrealyje ir pas
kutinė — Toronte. Visi turi 
vienodas uniformas, ženklus, 
pareigi] laipsnius, visur plėve- 
suoja vienodos vėliavos ir vim 
pilai.

Prie Liet, šaulių S-gos T. 
Centro Valdybos yra įsteigtas 
Jūrų šaulių Skyrius ir geroką 
dalį pačios Centro Valdybos 
sudaro jūrų šauliai.

Pasibaigus plaukiojimo se
zonui, Gen. T. Daukanto Kuo
pos jūrų šauliai , kaip ir kiek
vienais metais, šiemet vėl iš
kėlė iš vandens savo kuopos 
laivą, apvalė, nuėmė branges
nius daiktus, k. a. baterijas, 
kompasą, radijo, ugnies gesin
tuvus, gelbėjimo juostas ir kt. 
priemones ir, apdengę dideliu 
brezentu bei aprišę virvėmis, 
paliko jį žiemos poilsiui Glea
son Marina laivų dokuose, Ca
lumet uosto rajone.

Rudenį, susitvarkius su lai
vu, prasideda žiemos veikla su 
parengimais, susirinkimais ir 
žiemos išvykomis. Reikia ge
rokai pasukti galvas, kokiu 
būdu sukelti lėšas, kurios rei
kalingos laivo išlaikymui, re- 
.montui, laivo priemonių pa
gerinimui ir pagaliau mums 
reikalingų lietuviškų organi
zacijų parėmimui.

Gen. T. Daukanto Jūrų šau
lių Kuopa šiemet savo žiemos 
veiklą pradėjo visuotiniu savo 
narių susirinkimu, kur senoji 
valdyba padarė praeitos veik
los ataskaitą, revizijos komi
sija pranešė apie kasos knygų 
ir turto reviziją, o po to tapo 
išrinkta nauja valdžia, šis Či
kagos jūrų šaulių visuotinis 
susirinkimas įvyko š./m. gruo
džio mėn. 12 d. Jaunimo Cent
re pakilia nuotaika ir vienin
gumo ženkle.

Garbės visai kuopai suteikė 
LšST Centro Valdybos 1-jo vi
cepirmininko jūrų š. Karolio 
Milkovaičio ir C. V-bos Nario 
— Jūrų šauliu Skyriaus vado
vo j. š. Mykolo Vitkaus (net iš 
Detroito) dalyvavimas šiame 
susirinkime, į kurį jie buvo 
raštu pakviesti.

Susirinkimo eigoje senoji 
valdyba pasiūlė, kad už nuo
pelnus šaulių veikloje, kuriant 
šią jūrų šaulių kuopą ir visą 
jūrų šaulių judėjimą, o taip 
pat už ilgametį darbą šioje 
kuopoje jos narys j. š. Mykolas 
Maksvytis būtų pakeltas į kuo
pos garbės narius, kam visas 
susirinkimas vienbalsiai pri
tarė.

Dviejų metų kadecijai nua- 
ju kuopos pirmininku išrinktas 
j. š. Bronius Klimavičius ir kiti 
nariai, į kuopos valdybą bei 
revizijos komisiją. Susirinki
mui baigiantis, S-gos L vice- 
pirm. j. š. K. Milkovaitis išreiš
kė pasitenkinimą kuopos darb
štumu, sukeltų lėšų gausumu, 
tvarkingu atsiskaitymu ir kny
gų vedimu, o taip pat kuopos 
gyva veikla ir vieningumu. Po 
himno ir vėliavos išnešimo, vi 
si dalyviai susirinko j. š. Vinco 
Zinkaus namuose bendrų vai
šių į kurias atsilankė pats 
LšST pirmininkas š. Vincas 
Tamošiūnas iš Detroito, kuris 
kaip tik įvairiais tarnybos rei
kalais iš vakaro buvo atvykęs 
su j. š. M. Vitkum į Čikagą.

Šių metų gruodžio mėn. 19 
d., j. š. M. Mikėno namuose Įvy
ko naujai išrinktos kuopos v- 

<bos posėdis, kurio eigoje buvo

Miami, Floridos, kačių parodoje buvo gerai įvertintas šis retos veis
lės katinas Sfinksas, šios rūšies katės gimsta plaukuotos, tačiau po 

kiek laiko plaukai nukrinta ir katinas lieka visai plikas.

pasiskirstyta pareigomis ir ap
tarti kuopos reikalai, bei atei
ties veikla, šalia kuopos pirm, 
j. š. Br. Klimavičiaus V-bą su
daro vicepirm. 51. Maksvytis, 
sekr. Juozas Ulevičius, ižd. Jo
nas Klimas, moterų sekcijos 
vadovė — Lydija Klimienė, pa
rengimu vadovas N. Martin- 
kus, sporto — šaudymo ir jau
nimo vadovas — Klaudijus 
Pumputis, kuopos laivo kapi
tonas — M. Maksvytis, spaudos 
ir informacijos vadovas — VIa 
das' Navickas,' "parengimų ko-
misijos narys — Vincas Kul
bokas ir laivo priežiūros komi
sijos narys Vincas Zinkus, o 
laivo mechanikas — Mykolas 
Mikėnas. Tad per ateinančius 
du metus šie jūrų šauliai vado
vaus Gen. T. Daukanto Jūrų 
šaulių Kuopai Čikagoje.

Baigiant norisi,priminti, kad 
ši jūrų šaulių kuopa nors ir ne 
per gausi savo nariais, tačiau 
buvo sėkminga savo veikloje. 
Per savo kadenciją senoji kp. 
v-ba surengė 8 Įvairius paren
gimus, kurie davė kuopai gry-

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GĖLININKAS
(PDTRAMENTAS)

I Linksmumo arba liūdesio valanda** 
gražiausios gėlės ir vainikai ancor 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. /

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/?)
I 5525 So. Harlem Ave. — 586-1220
I . , — i i ■ ■

TĖVAS 1R SUNOS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS Į
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

. r r- -■ ■

paaukojo LSS Čikagos Jūrų 
Skautų Laivo fondui $100.00 
Šios kuopos nariai, patys ilgus 
metus dirbdami prie kuopos 
laivo, žino supranta, kiek rei
kia laiko, lėšų, pastangų ir ener 
gijos tokiems užsimojimams, 
todėl buvo visiems mums ma
lonu patirti, kad pagaliau LSS 
-gos Jūrų Skautai Čikagoje 
yra įsigiję labai vertingą toli
mo plaukiojimo fiberglasinę 
būrinę jachtą su pagelbiniu 
motoru, dėl. ko sveikiname 
vadovus, kurie tai įvykdė.'

on Pier 3 kartus surengė “Jū
ros Dieną”, atliko visą eilę 
trumpesnių ir ilgesnių kelio
nių ežeru, gausiai dalyvavo 
tautinėse šventėse, minėjimua 
se, paraduose ir kt tautinėse 
iškilmėse bei parodose. Savo 
aukomis Tėvu Jėzuitu Na
mams, Lietuviai Televizijoje, 
Altui, Bražinskų gelbėjimui, 
LšST C. V-bos parėmimui ir 
kt,. kasmet ne tik neatsiliko 
nuo daug didesnių ir senesnių 
šaulių kuopų, bet kai kur net 
pralenkė. Kuomet Lietuvos 
Skautų Sąjungos, Jūrų Skau
tų Įgaliotinis Čikagoje, j. v. 
sktn. B. Juodelis kreipėsi į šią 
kuopą su prašymu paremti jų 
pastangas, kad jų jaunimas 
galėtų greičiau įsigyti naują 
jachtą, ši jūrų šaulių kuopa

Spaudos Informacija

APIPLĖŠĖ KNYGYNĄ
Visi, kas knygas skaito, žino 

Kroch-Brėntono didžiulį knygy
ną 20 S. Wabash avė. Ketvirta
dienio vakarą 9 valandą vienas 
plėšikas su šautuvu Įėjęs Į krau
tuvę suvarė Į kasininko būdelę 
septynis ten rastus tarnautojus 
ir šautuvo buože apkūlęs parei
kalavo iššaukti knygyno vedėją, 
kad atidarytų pinigų spintą. Ve
dėjui atskubėjus banditas suda
vė ir jam buože per galvą ir kai 
šis spintą atidarė, pasiėmė apie 
$40,000. Pinigus bekemšant, 
pradėjo "skambėti alarmo signa
lai ir tuč tuojau policija pradėjo 
belstis į duris, bet plėšikas vi
sus suvaręs į knygyno rūsį pats 
pabėgo.

J. l i i i iiiX

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ |
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS’

' I

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
Kaina $1.50154 pusi, knyga.

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti i ‘‘Nąinieoas’V tai .prašomas persiųsti. čeki 
arba "Money Ortėiri.'p/M«lant 20 ė'įferrftinthTttrt pašto, tokiu adresu:

1739 SO. KAUSTEI) STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

4 
4
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EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS ?. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AJR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chtcagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-340]

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So, LITUANICA AVĖ. Tel.: YAras 7-lI.ki-U39

(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
3354 Sn. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

i
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KA&YBAr LAISVAS. Sėtuvių tautos
KLAUSYTOJAS? istoriją, literatūrą ar pedago-

Pedagogfniam Lituanistikos 
; Institutui paskelbus spaudoj 
„apie organizuojamus vakari- 
iip’us-kursus lituanistinių ino- 
^kykių .mokytojų eeįuuii įsigyti 
-ir skelbime pridėjus, jog tuos 
/kursus- galės lankyti ir laisvi. 
•klpuSytojai, keletas asmenų 
,į mus kreipėsi, klausdami, kas 
yra laisvas klausytojas.

4 Nesileisdami j platesnį šios 
į/sąvokos aiškinimą, šiuo atve

ju norėtume pasakyti tik liek, 
\.kiek*šis klausimas liečia minė- 
vtus pedagoginius lituanistinius 

Jjkupsus. *
r' j tuos kursus stojantieji as- 
;,*menys laisvais klausytojais 
■ bus taikomi tokie, kurie negal- 
2-voja būti mokytojais ir dėl to 
^nemanor eiti visą- tų kursų pro- 
; ,gramą, o lik jos dali, pavyz
džiui lietuvių kalbą, rašybą, 
skyrybą sintaksę), tarti bei kir

čiavimo pagrindus. šie daly- 
bai^juk'-reikalinga mokėti ne 
4ik ihp^yiogui, bet ir kiekvie- 
įtąnv^ąįkraštininkui,; vaidinto-

guuuš'liaryftusž ! ’
Jęi susirinks bent minimu

mas studentu, kursai numato
mi pradėti 1972 m. sausio vidu
ry.

Registruotis šiuo adresu: 
Domas Vęička, 
5911 S. Maplewood Ave. 
Chicago, III., 60629.
Tel. r 737 — 9131 vakarais nuo 
7 iki 10 vai.)

Instituto Vadovybė

I 5 CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ j

:! Policija prašo 
piliečių talkos

Chicagos policijos superinten
dentas James Conlisk kreipiasi 
Į visus čakagiečius pagelbėti po
licijai kovoti su nusikaltimais 
tuc tuojau pranešant policijai 
apie piktadarystes.

ųui, kSIbčtojūi. Šiais dalykais,' 
"kiek tuo tarpu teko patirti, 
pbene labiausiai ir domimasi.
X Laisvasis;'^klausytojas lygiai 
kfaip pat nevaržomai galės pa- 
Iširinkti ir kitus kursuose eisi- 
i ■ ■ -- t- y.

' Dar 1964 metais buv. polici
jos superintendentas 0. W. Wil
son yra pradėjęs programą, pa
vadintą “Operation Crime
check”. Tos programos šūkis 
yra .“Paskolink man savo akis

Lorna Luft, dainuojanti Brodvėjaus "Premisas, Promises" 
pastatyme yra jau antra garsios dainininkės Judy Garland 
duktė, nuėjusi motinos pavyzdžiu į teatro biznį. Kita duk
tė,. Liza Minelli jau išgarsėjo filmuose ir scenoje. Viršu

je, dešinėje, Judy Garland portretas.

: KNYGOS ANGLŲ KALBA

REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui j Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS(MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE Į

PETRAS KA2ANAUSKAS, Frezidentaa

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST.,’CHICAGO

Telef. 434-4660

N A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai oku 
?guoto|e Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
,4t- S* - - _ - -
s . J. JasmHias, A KISS IN THE. DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių
■ aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
15Q psL Kaina $2.50. . '• c

ĮL ‘ - ’ . ’ ' 5 7* ' ' • fe • •
?. Kriftiįonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
'4£ado, Rastenių vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.
fe'-' Dr. Jvexas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
taufą bruožai, paliečiant to’ laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00. y

Dauguma siu knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
iįūnigiaę perlaidą. ...... ..

? NAUJIENOS ■ •
? Cfe fe 1T39 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

ir ausis”. Dėlto superintenden
tas prašo piliečius pastebėtą ntf 
sikalstamą darbą darant ar pa- 
darius ko greičiausiai telefonuo- 
ti policijai telefonu PO 5-1313 
arba rašyti pranešimą, adresuo
jant policijos departamentui 
Post Office Box 5-1313. Kas ne
nori pasirašyti, gali pranešimą 
siųsti ir be parašo. Policija kiek
vieną pranešimą ištirs, ir juo 
pranešimas greičiau gaunamas, 
juo’ daugiau galimybių piktada
rį pagauti.

Pernai 1970 metais policijos 
departamentas gavo iš piliečių 
3,796,710 pranešimų, iš kurių 
2,173,994 buvo šaukimas polici
jos pagalbos.'? "

PLĖŠIKAS NUŠOVĖ ŽMOGŲ

šį pavasari’iš Graikijos imi
gravęs Kristos Kiros, 46 metų, 
prieš savaitę susilaukęs žmonos, 
ketvirtadienio naktį vykdamas į 
darbą National Backery kepyk
loj, 5001 W. Polk st., buvo už
kluptas dviejų plėšikų ir bandy
damas pabėgti ties 4848 W. Ar- 
thington avė. buvo nušautas. Ki- 
roš, susilaukęs iš Graikijos dvie
jų sūnų ir žmonos, rengėsi su 
visa šeima švęsti pirmas links
mas Kalėdas... 'žudikas pabėgo 
nepagautas.

Union prašymu, pareikalavo Chi
cagos miesto butų valdybos 
(Housing and Urban Develop
ment) departamento, kad per 60 
dienų paruoštų planą kaip ir 
kur pastatyti tam tikrą kiekį 
vad. pigiųjų namų baltųjų pilie
čių gyvenamuose rajonuose. Sa
vo įsakyme teis. Austin pareiš
kė, kad tokių narnų statymo pla
nas gali apimti visus 6 Chicagos 
užmiesčių apskričius.

SAO PAULO LIETUVIAI
RIKIUOJASI ATVAŽIUOTI

“Mūsų . Lietuva”, Sao Paulo 
leidžiamas lietuviu savaitraštis 
savo rugsėjo 30 d. nr., kurs Chi- 
cagą pasiekė tik šiomis dieno
mis, įžanginiame be kitko rašo:

1972 metų uždaviniai nemaži, 
šalia kasdieninių lietuviškų dar
bų ir švenčių, norima siųsti bent 
16 šokėjų grupę į Tautinių šo
kių šventę Čikagoje, ir atstovų 
būrį į antrąjį PLJK. Metų pra
džioje vyks dvi stovyklos — vai
kų ir jaunimo. Birželio mėnesį 
vėl paroda S. Paulo centre.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

. f MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
; SOI W. Wth St., Chfcaęo, IIL 406W. — Tel. WA 5-2737

33M So. HaltHd St., Chicago, IIL 60608. — Tai. 254-3320
Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai CertifikataL
. ; Z ‘ V. V A L A N T I N A S

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
r Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

- Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
ŽOT2 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

i..i . .  -

IR KITAM PENKIOLIKINIUI 
NEPAVYKO — NUŠAUTAS

Grand Crossing policijos nuo
vados patrulis James Fornuto 
ketvirtadienį išgirdo žmogų šau
kiant ir pamatė du pusbernius 
bėgant. Kai pasivijęs prie 76 
st. ir Exchange avė., Fornuto 
bandė pusbernius suimti, vienas 
staiga 6 colių, peiliu užsimojo 
jam smeigti, bet patrulis spėjo 
jį peršauti. Nušautasis atpažin
tas — Robert Smith, 15 metų 
amžiaus, gyvenęs 304 E. 131 st. 
Apiplėštasis žmogus paliudijo, 
kad Smith ir, jo sėbras ką tik 
buvo jį apiplėšę.

JAUNO PLĖŠIKO IŠGĄSTIS

Pradedantis, bet jau “pasižy
mėjęs” penkiolikametis plėšikas, 
kurio pavardės kaip nepilname
čio neskelbiama, praeitą ketvir
tadienį turėjo, tur būt, didžiau
sią siurprizą visoje savo ligšio
linėje “karjeroje”. 1

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

COOK — 
good salary and benefits.

5 day week.
Own apartment and TV 

or live out.
Phone CL 3-2144.

KELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

POLISHER Ą BUFFER
Job shop experience needed. 

Piece rate and guaranteed day rates.
Apply Monday.

PLATE-RITE CO.
4201 No. Ravenswood

Chicagos miesto centre jis die
nos metu čiupo vienos dailios 
leidės rankinuką, bet ta “leidė” 
staiga pasivertė uniformuotu po
licininku ir čiupo patį plėšiką. /tu rr*A

Tai būta policijos patrulio Ja
mes Browne, kurs užsidėjęs mo
terišką paniką, užsivilkęs savo 
žmonos maksi — apsiaustą ir 
pasiėmęs jos rankinuką išėjo 
plėšikų medžioti ir pagavo ne 
tik šį penkiolikametį, o ir jo sė
brą, bandžiusi nusinešti su pen
kiolikamečiu besigrumiant že
mėn nukritusį rankinuką.

Tardant vagišiai prisipažino 
per praeitas keletą savaičių pa
darę septynis panašius apiplėši
mus.

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublic 7-1941

t________________________________________________ _

A. G. AUTO REBUILDS 
j Čia .automobiliai išlyginami ir nuda 
įžomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3513-24 W. 63rd Street, Chicago, III. j 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav |

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo 

mos į metus iš atskiru butų su bal
dais. Jaukūs 2 aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už S46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. $38.500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga~ 
zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai Garažas. Arti ofiso. $34.000.

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

9 KAMBARIŲ modernus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. Židinys. 
Šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

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

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

"■ 1 ■

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

k,________
. II IIH1JL X . -ITT _I_____ Bijai, L

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pašto 
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigh 
L«dn Parke

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

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

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar
que te Parke.
? VALGYKLA su namu ir visais Iren 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878
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KIEK DAR ŽMONIŲ ŽUS 
IKI NAUJŲ 1972 METŲ

Nuo praeitų metų gruodžio 31 
dienos, iki šio gruodžio 19 d., pir
madienio, Cook apskrityje nuo 
automobiliu žuvo 516 žmonių, iš 
jų vien tik Chicagos mieste 266 
žmonės žuvo ir 36,618 buvo su
žeista. Norint gauti šiokį tokį 
supratimą apie nelaimės didu
mą, reikia įsivaizduoti 266 kars
tų eilę ir 36,618 sužeistų, suluo
šintų bei sužalotų žmonių mi
nią...

RASIŲ MAIŠYMAS
TEISĖJO ĮSAKYMŲ

Federal, distrikto teismo tei
sėjas Richard Austin, ^Įsirem
damas American Civic Liberties Nauja filmų aktorė Angel Tompkint gavo pagrindinį vaidmenį "Kan- 

»as City Prima" filmą, kur, atrodo, jai nereikia nešioti daug drabužių.

J. Petrėnas išėjo pensijon
Tėvynės redaktoriui Juozui 

Petrėnui atsistatydinus ir išė
jus pensijon, 1971 m. gruodžio 
16 d. SLA Pildomoji Taryba, 
pasitarus su SLA švietimo ko
misija, Tėvynei redaguoti pa
skyrė redakcinę komisiją, ku
riai pirmininkaus centro sekre-
torius Algirdas Budreckis. 
Taupumo sumetimais Tėvynė 
laikinai išleidžiama kas antrą 
savaitę.

SLA Pildomojo Taryba

— Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto absolventų vakaro 
proga Instituto piniginei padė
čiai sustiprinti paaukojo: dr. 
Antanas ir Elena Razmai — 
8100.00. Donatas ir Stefanija 
Šukeliai — 825.00. Lietuviško
jo švietimo rėmimas yra rėmi
mas kultūrinės lietuvybės. Be
raštė lictuvvbė būtu akla ir 
nebylė.

— Saulių S-gos CV nariai: — 
Vladas Išganaitis, Stasė Cece- 
vičienė ir Algirdas Budreckas 
švenčių proga aplankė sergan
čius šaulius ir Įteikė jiems do
vanėles.

— Balys ir Emilija Pakštai 
Kalėdų švenčių proga prisiun
tė Naujienoms $10.00 skaudai 
paremti. Ačiū.

APYNAU.TTS 2-jų butų gražus mūr.. 
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. $21.500.

APYNAUJIS IV2 aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. S3S.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 $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning 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
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

Listvra: teip© peria r pardtk>la 
tr progai Bnmo tirtai per


