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i 81A NAUJAS TAIKOS SAL
SEN. MUSKIE ŽADA NAUJĄ PRADŽIĄ 

.WASWNGTONAS. — Sen. Edmund Muskie antradienį for
maliai paskelbė savo kandidatūrą demokratų partijos nominavi- 
mui į prezidentus ir pažadėjo vesti Ameriką į “naują pradžią” — 
“New Beginning”. Jau seniai mes nepakankamai padarome įvai
riose srityse. Mes ginkluojamos, tačiau neturime saugumo, esa
me turtingi, tačiau nepanaikiname skurdo, žadame gerovę ir 
kainu pastovumą, o gauname infliaciją, nuvertintą dolerį, pre
kybos deficitą ir 6% bedarbių., kalbėjo sen. Muskie.

< * • , ' š į ' .
į Neoficialiais apskaičiavimais, 

j sen/ Muskieį į laikomas stipriau- 
į siu; demokxdtu' kandidatu į pre
zidentus, o jų:yra nemažai: sen. 
George McGovern, sen. Henry 

Uąękson, sens -Vance Hartke, me
tras Sam Yoity iš Los Angeles, 
'meras John Lindsay iš New Yor- 
ko, sen. Herbert Huinphrey, ku
ris savo kandidatūrą turi pa
skelbti pirmadienį ir negrė at
stovė iš Brooklyno-Shirley Chi
sholm. Be jų, Aląbamos guber
natorius George Wallace žada 
kai kuriuose pirminiuose rinki
muose užsiregistruoti kaip de
mokratų partijos- narys. Kandi
datuoja ir buvęš sen. McCarthy.

Sen. Muskie yra vienintelis 
demokratų kandidatas, kuris 

.žada dalyvauti visų 22 valstijų 
pirminiuose rinkimuose. Pir
mieji bus New Hampshire kovo 
7 d. ,ir Floridoje kovo 14 d. Ala- 
bamos gubernatorius Wallace 
jau užsiregistravo į Floridos pir
minius rinkimus, kuriuose jis 
gali padaryti kitiems demokra
tų kandidatams-daug’sunkumų. 
Paskutiniuose rinkimuose .Wall
ace gavo Floridoj ė;-28.5^ visų 
balsų. Pirminiuose rinkimuose 
1964 m. Wallace gavo Wiscon- 
sine apie 33.7% demokratų bal
sų, Indianoje — 29,9% ir Ma- 
rylande net 42.8% visų demo-. 
kratų balsų.

Sen.-Muskie savo kalboje kelis 
kart pabrėžė “New Beginning”. 
Tai bus, matyt, jo rinkimų ©bal
sis. Prezidentas Kennedy kal
bėdavo apie “New Frontier”, o 
prezidento Roosėvelto obalsis bu
vo “New Deal”. Prezidentas L. 
Johnsonas turėjo “Great Socie
ty”. Sen. Muskie pareiškė kal
boje, kad jis stoja į . varžybas 
ne tiek norėdamas pakeisti pre
zidentą, kiek — pakeisti Ameri
ką.

Išėmė ginklus 
iš helikopterių

SAIGONAS. — Karinė JAV 
vadovybė P. Vietname nutarė iš
imti ginklus iš karo sanitarijos 
helikopterių/ Jie naudojami su
žeistiems išvežti iš mūšio lau
ko. Pakeista ir tų helikopterių 
spalva: iš karinės, dengiamosios 
spalvos su mažais raudonais kry
žiais, dabar jie bus visai balti 
su dideliais raudonais kryžiais.

Per Vietnamo karą komunis
tai numušė 141 pirmosios pagal
bos helikopterį, juose žuvo 114 
įgulos narių ir 26 sužeisti karei
viai. Tikimasi, kad naujus he
likopterius komunistai mažiau 
apšaudys.

. Du negrai laikė 
9 baltus vergus

WASHINGTON AS. — Du ne
grai buvo apkaltinti federalinia- 
me teisme pagal seną baudžia
vos ir vergijos įstatymą, pri
imtą 1909 metais. Negrai kal
tinami, kad jie laikė devynis 
baltus žemės ūkio darbininkus 
prieš jų valią ūkio darbininkų 
stovykloje ir vertė juos dirbti 
vaisių soduose.

iŠ VISO PASAULIO
♦

PHILADELPHIA. — Buvęs 
Penn Central geležinkelio finan
sų tvarkytojas ir du jo biznio 
draugai buvo apkaltinti apga
vystėmis ir išeikvojimais, kurie 
siekia 21 mil. dol. Bendrovė per
nai bankrotavo. z

SAN DlėGO. — Prezidentas 
Nixonas paskelbė laivų dirbtu
vės darbininkams, kad vyriau
sybė padės pastatyti tris didelius- 
tanklaivius, 54.6 mil. dol. ver
tės. Iš viso bus statoma 200 mil. 
dol. vertės laivu. Darbu atsiras 
15,000 darbininkų.
'”w^HINGTONAS. — Nauja
sis marinų komendantas gen. 
Cushman pareiškė, kad jo. svar
biausias uždavinys gauti kuo ge
riausius vyrus savanorius į ma
rinų korpusą ir garantuoti ne
grams marinams lygias teises.

MASKVA. — Vakar turėjo 
prasidėti valdžios kritiko Vladi
miro Bukovskio teismas.

NEW YORKAS. — Valstijos 
seimelis' New Yorke pakėlė mo
kesčius 407 milijonais dol. .New 
Yorko mieste keliavimas auto
busais ir traukiniais pabrangs 
5 centais.

NEW YORKAS. — Sovietų 
žvejų laivas “Andrejev”-jūroje 
susidūrė šių kitu sovietų laivu 
ir jam buvo pramušta 10 pėdų 
ant pėdų skylė. Jis buvo atvilk
tas Į Gravesend įlanką, taisymo 
darbams, kuriuos atlieka pati 
laivo Įgula.

‘PEKINAS. — Kinijos val
džios paskelbtas bendraraštis 
pabrėžia glaudžius ryšius tarp 
partijos ir kariuomenės, kuri 
esanti proletariato- diktatūros 
pagrindinis ramstis.

HONOLULU. — Nuo šekmd- i 
dienio Amerikos karo laivyno 
jūreiviai daugiau nebegaus tra
dicinių karių serijos numerių, 
kurie kiekvienam kariškiui bu
vo duodami nuo 1917 m. Dabar 
ir kariuomenėje bus išduodami 
socialinio draudimo numeriai.

NEW DELHI. — Indijos-Pa- 
kistano karo metu nuskendo in
dų fregata, skirta kovai prieš 
povandeninius laivus, žuvo !161 
įgulos narys. Į laivą pataikiusi 
torpeda, tačiau Pakistanas ne
sigiria tą fregatą nuskandinęs. 
Kalkutos laikraštis spėlioja, kad 
indų laivą galėjęs torpeduoti 
Amerikos povandeninis laivas. 
Amerikos ambasada šią žinią 
griežtai paneigia.

Aplankė S. Kudirką
Gauta žinia, kad Sibiro kan

kinį Simą Kudirką neseniai bu
vo aplankiusi jo žmona Genelė. 
Abu pasikalbėjo. Genelė paliku
si Simui šiltas kojines ir piršti
nes. Norėjusi palikti vilnonį 
megztinį ir riebalų. Deja, Si
mui l nebuvo leista palikti nei 
megztinio, nei riebalų. (E)

Keli baltieji buvo negrų pri
mušti, kai jie norėjo iš stovyk
los pasišalinti. Darbininkus pri
mušę, du negrai atėmė jų dra
bužius, kad jie negalėtų pabėgti.

Astronautas William Pogue ir inžinierė Stephanie Smith, Denverio Martin Marietta Įmonės kon- 
struktorė apžiūri erdvės stoties - laboratorijos vieną dalį. Erdvės stotis susidės iš penkių daliu.

Jos visos bus baigtos iki kitu metu pavasario.

MIRĖ KAZIMIERAS OLEKA
"Teisininkas Oleka'mirė Miunchene, (Vakarų Vokietijoje, 

1971 m. gruodžio mėn. 13 dieną eidamas 92 metus. 1972 m. kovo 
mėn. 4 dieną būtų sulaukęs 92 metų. Lietuvoje Oleka buvo 1-jo 
ir 2-jo demokratinio seimo narys, atstovaudamas Ūkininkų Są
jungai, Krikščionių Demokratų bloke. Ernesto- Galvanausko dvie
juose kabinetuose jis ėjo Vidaus Reikahi Ministerio pareigas.

Laidotuvės įvyko š. m. gruo
džio mėn. 16 diena. Laidotoviu 
apeigas atliko ktin?’Ji Končius, 
buvęs Balfo pirtnimnkas, buvęs 
tuonfet1 Alnihc^ne; asistuojant 
kun. dr.^prel. 'Avižai, Miuncheno 
lietuvių klebonui. Kun. kan,' j. 
Končius savo atsisveikinimo žo
dy velionį gražiai vertino, iškel
damas velioniės Kazimiero as
menį’ir jo veiklą, nes' esant Izi- 
toriui Rugieniu! Balfo Įgalioti
niu Vokietijai, Kazimieras dė
ka buvo vienas iš Balfo patarė
jų. J. Augustaitis gausiai su
sirinkusiam Miuncheno lietuvių 
ir vehonies. bičiuliu būriui kal
bėjo apie jo nuopelnus lietuvių 
tautai ir valstybei, i . . ■

Velionis paliko'savo rašytus 
atsiminimus, kurie dėl įvairių 
priežasčių dar neatspausdinti, 
bet, kaip patirta, neužilgo-pasi
rodys. Po Kazimiero Olekos mir
ties, buvęs taip veiklūs Zana
vykų Klubas dabar visai nusto
jo veikęs. • ' ■

Kazimieras Oleka buvo ilga
metis, pastovus Naujienų ben
dradarbis.

Suomijos rinkimai-
HELSINKIS.Suomijos par

lamento rinkimai didelių pakei
timų neatnešė. -Manoma, kad ir 
nauja vyriausybė bus sudaryta 
iš keturių centro ir kairės parti
jų: socialdemokratų, kurie turi 
didžiausia atstovu skaičių — 55, 
ūkininkų partijos, liberalų ir šve
dų liaudies partijos.

Ūkininkų centro partija išlai
kė savo turėtus 36 atstovus, šve
dų partija prarado 2 ir dabar tu
rės 10 atstovų, liberalai prara
do vieną ir turės 7. Komunistų 
liaudies demokratinė lyga laimė
jo 37 vietas, viena daugiau, ne
gu turėjo. Konservatoriai pra
rado tris vietas ir turės 34.

Buvusioji koalicija turi tiek 
pat atstovų, kiek turėjo — 108 
iš 200 vietų.

TEHERANAS. — Prie Irano 
jūroje dingo laivas su 80 žmo
nių, kurie gabeno Quataro val
dovo medžioklės įrankius, jų tar
pe 160 sakalų. Laivas nuskendo 
Persijos įlankoje.

Jauniausias meras 
miegojo ant grindų 
-AYRSHIRE. — lowos mies

tely Ayrshire pirmadienį buvo 
inauguruotas jauniausias Ame
rikos meras, 19 metų Jody Smith. 
Į gimnazijos sporto salę susirin
ko 273. asmenys,.— daugiau, ne
gu miestelyje yra gyventojų. 
Naują merą telefonu pasveikino 
ir prezidentas Nixonas. Suvažia
vo daug giminių iš kitų valstijų. 
Naujo mero motina pareiškė po 
baliaus: “Mere, tau teks miegoti 
ant grindų, tavo-kambarys rei
kalingas tetai ir dėdei”.

Naujas meras gali išduoti ta
vernų Jeidimus, bet pats gerti 
dar negali. Jis gali atlikti su
tuoktuvių apeigas, tačiau pats 
negali be tėvų sutikimo tuoktis. 
Jis laimėjo rinkimus 83 balsais 
prieš 35, kurie balsavo už senąjį 
merą, sulaukusį 70 metų. Nau
jas meras yra trumpais plau
kais, konservatyviai apsirengęs. 
Jis pažadėjo miesteliui daugiau 
gerų kelių ir teisingą valdžią.

♦ •Vakar palaidotas prancūzų 
aktorius Maurice Chevalier. Lai
dotuvėse dalyvavo ir Monako 
princesė Grace.

SAIGONAS. — P. Vietname 
šių metų pradžioje liko 157,000 
amerikiečių kareivių.

Buvęs senatorius , Eugene McCarthy 
jau paskelbė, kad Us sieks demokratę 
pa rtii ošinami naci jos f prezidento vktę.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Cook Apskrities rinkimų 
priežiūros komitetas priėmė tei" 
sėjo Berg kandidatūros petici
jas ir atmetė skundus, kad peti
cijose esą daug neteisingų pa
rašu. .4

♦ .

♦ Prezidentas Nixonas davė 
leidimą erdvės agentūrai NA- 
SA’i statyti erdvėlaivį, kuris 
skraidys iš žemės į erdves ir at
gal. Projektas kainuos virš 5 
bil. dol.

♦ Peru lėktuvo nelaimės vie
ta, vienai laimingai išlikusiai 
mergaitei papasakojus, buvo ras
ta. Dar nežinia, ar yra ir dau
giau gyvų. '

♦ Policija Miami surado di
delę siuntą heroino, kurio vertė 
47 mil. dol. Suimti du svetimša
liai. ' . 7^^

♦ Čikagos sveikatos Įstaiga 
įspėja, kad šv. Luko ligoninėje 
yra keturi pacientai, sergą Azi' 
jos gripu. , Peorijoje jau buvo 
devyni susirgimai, o taip pat Mi- 
chigane, Indianoje ir Wiscon- 
sine..,

♦ Ponia Nixoniene baigė vi
zitą Liberijoje ir atvyko į Ganą.

♦ Japonijos premjeras Šato 
išvyko vakar į Kaliforniją, kur 
susitiks su prezidentu Nixonu. 
Apie 800 jaunų komunistų To
kijo aerodrome protestavo prieš 
šią kelionę.

Šalta prezidento 
televizijos studija 
WASHINGTONAS. — Artė

jant rinkimams, daugeliui kan
didatų teks dažniau pasirodyti 
televizijoje. Tai nėra toks pa
prastas dalykas. Neseniai bu
vusį prezidento Nixono interviu 
televizijoje su CBS korespon
dentu Rather aprašo NYT kores
pondentas Robert Semple. Kartu 
su prezidentu studijoje dalyva
vo du televizijos specialistai, ku
rie apžiūrėjo visus pasiruošimus. 
Grimuotojas aptepė prezidento 
veidą kosmetikos košėje, vadi
nama “7-N”. Košelė paslepia 
odos porus, raukšles ir juodus 
barzdos plaukus.

Salė, kurioje buvo filmuoja
ma, temperatūra buvo atšaldyta 
iki 35 laipsnių. Vėliau nuo TV 
lempų termomentras pakilo iki 
65 laipsnių. Tokioje temperatū
roje nebuvo rūpesčio, kad pra
kaito lašai prasiveržtų pro gri
mą.

HANOJUS REIKALAUJA NEBEREMTI 
SAIGONO VALDŽIOS ; KARIUOMENĖS

SAIGONAS. — Šiaurės Vietnamas paskelbė naujas sąlygas 
Amerikai, jei ji-nori atgauti savo lakūnus, laikomus nelaisvėje. 
Hanojaus radijas paskelbė, kai Amerika turi ne tik pati sustab
dyti karo veiksmus ir išvežti visus amerikiečius kareivius iš Viet
namo, bet ji turi nutraukti “vietnamizavimo” planus, kurie esą 
ne kas kita, kaip agresijos karo tęsimas marjonečių kareiviais, 
vadovaujant Amerikai, remiant Amerikai ginklais, ir tiekimu. 
Vietnamizavimąs turi būti sustabdytas, jei Amerika nori atgauti 
savo tautiečius, sako Hanojaus valdžia. Į;

i. Iš 92 keleivių
' • ■ v

vienas liko gyvas
LIMA. —Peru džiunglėse vie

na vokiečių kilmės mergaitė iš
sigelbėjo, nukritusi su keleivi
niu lėktuvu gruodžio 24 d. Juli- 
ane Koepcke,17 metų*amžiaus, 
lėktuvui nukritus, buvo be są
monės, tačiau atsipeikėjus'i pa
matė, kad ji apsupta lėktuvo 
skeveldrų ir negyvų žmonių kū
nų. Ji nutarė keliauti per-džiung- 
les. Pasiėmusi ? .didelį - pyragą, 
kurį ji su motina vežė tėvui do
vanų (motina žuvo su kitais ke
leiviais -Juliane brido per pelkes, 
plaukė per patvinusias upes, kol 
priėjusi didesnę upę, pasidarė 
iš medžio stuobrių ir vijoklių 
plaustą ir juo pasileido plaukti 
upe žemyn.

Ją ant plausto pastebėjo du 
miško kirtėjai ir ištraukė bė'są-' 
monės iš upės. Pasiimto pyra
go jai; užteko trims dienoms. 
Septynias dienas ji nieko neval
gė. šiuo metu drąsi mergaitė 
taisosi ligoninėje nuo nuovar
gio, alkio ir įvairių sužeidimų, 
gautų lėktuvo katastrofoje ir 
kelionėje džiunglėse. Lėktuve 
be jos buvo dar 91 keleivis. Jų 
likimas nežinomas.

Jos tėvas dr. Hans Koepcke 
yra garsus Peru paukščių spe
cialistas, gyvenęs toje šalyje 20 
metų. Jis su dukterimi daug 
kartų yra buvęs Peru džiunglėse.

Bažnyčios remia 
ginklų pramonę

NEW YORKAS. — Tautinės 
Bažnyčių Tarybos raportas kal-x 
tina 10 protestantų bažnyčių, 
kad jos nusikalsta moralei ir 
socialiniam teisingumui inves- 
tuodamos savo pinigu'; : tokias 
pramonės šakas, k.iics .- ’-'liną 
ginklus. Investacijos siekian
čios 1.5 bil. dol. Korporacijos, 
kurių akcijose sudėti bažnyčių 
pinigai, pernai pagamino gink
lų už 10 bil. dol. Toks ginklų 
pramonės rėmimas nesiderinąs 
su bažnyčių paskirtimi.

Washingtone didžiausia kata
likų šalpos organizacija National 
Conference of Catholic Charities 
paskelbė, kad šalia šalpos dar
bų organizacija pradės politinio 
aktyvumo darbus. Bijoma, kad 
toks nutarimas pakenks organi
zacijos atleidimui nuo pajamų 
mokesčių. Nežiūrint to, bus ple
čiama socialinė veikla butų tei
sių, šalpos teisių, politinio spau
dimo kongresui srityse.

♦ Sausio 21 d. Egipto užsie
nio reikalų ministeris Riad lan
kysis Kinijoje.

♦ Dvi bombos sužalojo Ar
gentinos peronistų partijos mo
terų skyriaus pastatą, kur bu
vo apsistojusi ir Perono žmona 
Isabel Martinez, atvykusi iš Is* 
pan įjos.

.< Hanojaus radijas pabrėžia,, 
kad, Amerikai užąispyrusiai tę
siau! karą, dar daugiau amęfi- 
kiečių kareivių ;zus be reikalo ir 
dar ilgiau amerikiečiai karo nu
sikaltėliai nemąįĄĮs savo šeimų.

Pranešimai iŠ Saigono vėl kal
ba apie naujus‘šiaurės Vietna
mo bombardavimus. Pranešama, 
kad vėl buvo pastebėti komunis
tų lėktuvai prie š. Vietnamo ir 
Laoso sienos. Laoso gynybos 
ministerija paskelbė, kad komu
nistų lėktuvai susprogdino svar
bų-tiltą tarp Vientiane ir Luang 
Prabang miestų.'- Laose pastebė
ti du sovietų gamybos Mig lėk
tuvai, kurie paremia šiaurės 
Vietnamo pėstininkų puonm..s.

-Iranas skundžiasi 
Jungtinėms Tautoms

NEW YORKAS. — Iranas pa- 
.siskundė Jungtinėms Tautoms, 
kad; Irakas sudarė pavojingą pa
dėtu ištremdąmas virš.. 60,000 
iraniečių iš savo teritorijos. 
Daug jų gyveno Irake ilgus me
tus, kiti buvo nuvykę neseniai 
aplankyti šventų musulmonų 
vietų.

Irako ambasadorius Jungtinė
se Tautose atrėžė, kad išvežti 
buvo tik tie, kurie perėjo sieną 
į Iraką nelegaliai.

Irako ir Irano santykiai buvo 
nutraukti, kai Iranas užėmė Per
sijos įlankoje tris nedideles sa
las, pasitraukus iš jų britų įgu
loms.

Bombos siuntiniuose
TEL AVIVAS. — Izraelio cen

triniame pašte dirba speciali 
bombų išardymo komanda, ku
ri patikrina visus siuntinius iš 
užsienio. Prieš šventes daug 
siuntinių, adresuotų Izraelio vy
riausybės ir parlamento nariams, 
atėjo su bombomis viduje. Bom
bos sprogsta siuntinėlius atida
rant. Vienas policijos sprogme
nų ekspertas buvo sunkiai su
žeistas. Neabejojama, kad siun
tinius siunčia arabų agentai. 
Daugiausia siuntinių buvo pa
siųsta iš Vienos, Austrijos.

Bombos būtų pareikalavusios 
ir daugiau aukų, jei ne įspėji
mas, gautas iš Interpol (tarp
tautinės policijos organizacijos) 
Paryžiuje. Visi izraelitai buvo 
įspėti neatidarinėti įtartinų siun
tinių iš nepažįstamų žmonių.

Ar bus gintaro?O
Lietuvoje keliamas klausi

mas; ar turėsim savo gintaro? 
Pirmoji pramoninė gintaro ka
sykla Juodkrantėje buvo pra
dėjusi veikti 1850 metais, pra
ėjusio šimtmečio pabaigoje ka
sykla buvo ir prie Palangos.

Dabar pasitenkinama jūros 
bangų išmetama ir iš Jantarno- 
je. Rytprūsiuose, gaunama ža
liava. šiuo metu niekas Lietu
voje nei nesvarsto tų kasyklų 
reikalų reikalo, tuo tarpu, kai 
lietuviško gintaro, kad ir Juod
krantėje. turėtų atsirasti. (E)



NAUJUOSIUS METUS PRADEDANT
: Išradėjus Naujuosius metus 
pravartu peržvelgti praėjusių 
metų darbus, gerus ir blogus 
išgyvenimus, sėkmes ir nesėk
mes, patikrinti, kokios tam 
buvo priežastys, atseit, patir
ti, ar kartais per paties apsi
leidimą bei per aklą savimi 
pasitikėjimą įvyko tos negero
vės. Nesibijant prisipažinti 
suklydus, verta iš to pasimo
kyti naujuosius, metus prade
dant.

Šiais demoralizacijos klestė
jimo laikais, kada dorovė ken
čia paniekinimą, kada nesu
tramdomas blogis tyčiojasi iš 
gėrio kaip laimėtojas, kada ra
mybė yra ardoma ne tik moto
rizuotųjų . ,su,sisiekijno priemo
nių, bet ir netikrumo jausmo 
nuo' sušetonėjusio žmogaus 
bet kada gresiančio pavojaus, 
tai ir Naujuosius metus sutin
kantį linksmybes, sveikini
mus, linkėjimus lydėjo pas- 
slėptas susirūpinimas, ar jie 
lems gerovę ar blogis įgaus 
dar lakesnius sparnus.

Tąčiau nuolatinė palydovė 
— viltis skatina kovoti dėl bū
vio. ' kuris teiškia kovą. Todėl 
sveikos dvasios žmonės kovo
ja. Ne tik kovoja už egzisten
ciją išeivijoje, bet ir už savo 
tautiečių laisvę tėvynėje

Lietuviai amžiais išugdė ko
vos dvasią ir aktyviai ar pasy
viai kovoja čia ir tėvų žemėje. 
Praeitieji, metai čia parodė lie
tuvybės labui energingai vestą 
kultūrinę kovą spaudos, radi
jo, lituanistikos mokyklų, dai
nos. muzikos , ir vaizdinio 
meno priemonėmis, nekalbant 
apie apgalvotus politinius vi
suomenės atstovų veiksmus.

Prieauglio auklėjimui buvo 
įkurtas jaunimo teatras. Jeigu 
įsenovės civilizuotuose kraštuo
se teatras buvo laikomas gyve
nimo mokykla, tai yra pagrin
do jį tokiu laikyti ir dabar. 
Vaidinimai vaikams visada yra 
tokio didaktinio turinio ir yra 
auklėjimo priemonė.

Alvudas prieš dešimtmetį 
Įkūrė vaikų teatrą, kuris tebe
veikia. šalia suvaidintų pen
kių premjerų su pakartoji
mais šio teatro nariai atlieka 
radijo valandėles kartą mėne
sy Sophie Barčus radijo pro
gramoje, metiniuose parengi
muose ir per šventes. Dabar 
yra ruošiama šeštoji premjera.

Vaikų teatro pirmieji vaidin 
tojai išaugo. Į jų vietas ateina 
kiti, kurie noriai vaidina. Su 
jais vaikų teatro vedėjas Al
fas Brinką paskutinius praei
tu metu du sekmadienius atli- 4.

INSURED]
UP TO ZJf

Mutual Federal 
avinas and Loan

SAVE AT

2212 Wr CERMAK'ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter; Kazan aristas,/P’sesiseęnt ■■ ’ Pho^e 847-7747

r ON SAVINGS CERTIFICATES 
U -? OF $10,000. OR MORE 
' 2 YEAR MATURITY

Per Annum

Paid and REGULAR
Compounded a J /0 PASSBOOK
QUARTERLY o>7 ACCOUNT

Per Annum

NOW INSURED TO $20,000.

ko programą Lietuvių Televi- 
zijoję. Sekmadienį prieš Ka
lėdas, gruodžio 19 d., prie dai
lininko Juozo Kiburo dekora
cijos su sniege paskendusia 
bažnyčia^ varpams skambant, 
vaikai susispietę apie Kalėdų 
eglutę, Anelės Kirvaitytės iš
mokyti, giedojo Kalėdines gies 
mes. čia juos ištiko ir staig
mena — atsilankė svečias iš 
Lietuvos (Kalėdų Senio pavi
dale) su dovanomis,. Papasa
kojęs apie liūdną vaikučių 
buitį Lietuvoje be švenčių 
džiaugsmo ir be dovanų bei 
patyrinėjęs apie vaikų gerą el
gesį ir drausmingumą, visus 
apdovanojo lietuviškomis kny
gelėmis ir pasakų plokštelė
mis.

Vaidino šie vaikai: Andrius 
Sobieskis, Kęstutis Černiaus
kas, Audrius Rukšėnas, Ramo 
na Smilgaitė, Rūta ir Rita Čes- 
nauskaitės, Vytas Matusevi
čius, Algirdas Pileckas, Rūta 
Normantaitė, Audrius Viktorą 
ir k t.

Sekmadieni po Kalėdų gruo
džio 26 d. tame pat sąstate vai
kų teatras pasirodė taip pat su 
Kalėdine programa. Dekora
cijos vaizdavo Betlėjaus vie
tovę su prakartėle ant šieno 
gulinčiu Kūdikėliu, Motina 
Mariją; ir Juozapu. Vaikai su
klaupę giedojo giesmes garbin
dami užgimusį Jėzuli.

Tiek pirmoje, tiek antroje 
programoje prieš vaikų pasi
rodymą Alfas Brinką paskaitė 
Kalėdų švenčių prasmės api
būdinimą, 
grožį bei 
skatinančią

DETROITO NAUJIENOS

iškėlė jų 
didžiąją 
žmoniją 

niam tobulėjimui.

mistinį
misiją.
dvasi-

— Detroito jaunieji kultūri
ninkai įvairiose miesto dalyse 
bibliotekose bei didesnėse biznio 
vietose Kalėdų bei Naujųjų Me
tų proga įstatė eglutes, papuoš
tas šiaudinukais. Amerikiečių 
spaudos atstovai atkreipė dė
mesį, aprašė trijuose laikraš
čiuose (Detroit News ir kituo
se).

— Detroito studentai sausio 
mėn. 15 d. Lietuvių namuose ruo
šia koncertą, kurį atliks jauni
mo pajėgos iš Chicagos ir To
ronto. Po koncerto bus užkan
džiai ir šokiai. Gros V. Petrausv 
ko orkestras “Atžalynas”.

— Windsoro mergaičių kvar
tetas, vadovaujamas V. Tautke- 
vičienės, giedojo kalėdines gies
mes ir buvo parodytas Kalėdų 
pirmą dieną specialioje televizi
jos programoje. Kvartetas pa
sigėrėtinai atliko giesmes.

— Lietuvių Namų Draugijos 
metinis susirinkimas Įvyks sau
sio mėn. 23 d. 12 vai. savuose 
namuose, Dariaus-Girėno klubo 
metinis susirinkimas Įvyks sau
sio mėn. 30 d. 12 vai. Lietuvių 
namuose. Jūrų šaulių “švytu-- 
rio” kuopos metinis susirinki
mas įvyks sausio mėn. 30 d. 12 
vai. Lietuvių lamuose.

— Detroito Naujųjų Metų su
tikimas Įvyko'trijose vietose: 
Lietuvių Namu. Draugijos ir Da
riaus-Girėno klubo savuose na
muose, L. B. Mercy kolegijos 
salėje ir Lietuvių klubo V. Ver- 
nor Avė. savuose namuose. (Vi
sur buvo pakankamai svečių ir

visur Naujieji Metai linksmai 
sutikti.

— Amerikos Lietuvių Tary
ba, kovodama dėl Lietuvos lais
vės, dėjo visas pastangas, kad 
būtų sustabdytas lietuvių tau
tos naikinimas, trėmimai, rusi
fikacija, grąžinti iš vergų sto
vyklų ištremtieji ir kalinamieji, 
paruošė peticiją ryšium su Lie
tuvos okupacija, religijos per
sekiojimu Simo Kudirkos nutei
simu. Peticiją norima įteikti 
prez. R. Nixonui- prieš jam iš
vykstant į Sovietų Rusiją. Mi
nimos peticijos blankai yra gau
nami DLOC valdyboje. Prašomi 
visi detroitiečiai ant minėtų 
blankų pasirašyti. Taip pat pra
šoma, kas gali, parašus rinkti 
ir iš amerikiečių. Blankus gali
ma gauti pas DLOC valdybos 
narius t; EL Paurazienę, V. Ta-

mušifiną ir A. R. Sukauskus. 
Blankai su parašais grąžinami.

— Detroito St. Butkaus šau
lių kp. kultūros sekcija rengia 
sausio mėn. 9 d. 12:30 Lietuvių 
namuose dviejų gnygų prista
tymą: Marijos Sims ir Anato
lijaus Kairio. Apžvalgines pa
skaitas skaitys V. Alantas ir L. 
Gražulienė. Iš pristatytų kny

gų skaitys ir dėklanauof !.]S. 31- 
rutytė, R. Juškaitė, V. Ogilvis 
ir K. Gricius. Dainuos, solistė 
Danutė Petronienė. A. Miežis

SKAITYK -NAUJIENAS* - 
TOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISING VISI AS 2’NIAS

f----------------------;
Kas tik turi gera skonį,

Viską perka pas Lieponį!LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
: FURNITURE CENTER, INC. |
• AAarquett? Pk., 621 1 So. Western, PR 8-5875 j 

Vedėtas J. LIEPONIS
Kirmadiemais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kilom dienom nuo t 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaiDĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BKU021U
YRA GERIAUSIA DOVANA ' ,

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klpusėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dfr 
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai-j 
kus ir ^pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs hetuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Kuko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su musų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
| Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame- 
] rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 

kaina 2 dol. * .
GAUNAMA -NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

augti - taupykite
\~Raginkite savo apylinkę

Pas mus laupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
uekh asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
ik padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 
trtroinetię ir parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
l<imėnesio diena, neša nuošimčius nuo mė

Jeigu Lietuviai Televizijoje 
turėtų daugiau laiko (valan
dą) ir talkos, tai galėtų kartas 
nuo karto suyaidinti pamoki
nančius veikalus ir tas daug 
pasitarnautų jaunimui.

Deja, laikas — pinigai, o pi
nigų maža. į

Praeitais melais lietuviškasis 
jaunimas, berbds, parodė daug 
sumanumo ir ryžto gelbėti 
tautieti Simą Kudirką iš vergi
jos protestais, demonstracijo
mis. piketais ir telegramomis. 
Pasireiškė jis‘ taip pat Brazins 
kų ir Simokaičių. bylose.

Yra tad pagrindo-tikėti, kad 
jis bus tiek pat veiklus ir šiais 
metais. O. Algminienė

As a reminder to save... *
FREE 8-pc. Sit’n Sip
ceramic cup & saucer set

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

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

UNIVEST taupymo

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

IVERSAL
- -  " _..r   - -■    - ■          - -

s SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
18(HI So. Halsted St Chicago, I1L 60608

viena stipriausiu bendrovių, turlyti dideles atsargas
iMeitfla 1923 melai? TeL 421-3070

< pieiuo«e kiemą? automobiliams pastatyti

today's FUNNY

© 1970 bf NtA, Ik.

ToAifi FUNNY ■»» pay $100 be 
•odi original "fann,'* uted. Sand gags 
»oc Todoft FUNNY, 1200 Wert Third 
St, Oexlcnd, OMv 44113.

This wonderful gift iš free to you when you open a savings account for 
$500 or more or add $500 or more to your present account. Offer ex
pires January 15th and gifts are not mailable.

*A. recent Federal rufins requires this statęmed te be made;
yew must elapse befweea sifts te >e tadrvMuf aecęure boMer.^

DIVIDENDS MAILED MONTHLY 
ON CERTIFICATES OF DEPOSIT!
% 2 YEAR

I ' CERTIFICATES

MINIMUM $5,000

IZ. % 1 TEAR
7 CERTIFICATES

MINIMUM $1,000

YOU ARE IN BETTER HANDS WITH US

2 ain t 1447 So. 49th Court • Cicero 60650

^itfclOny Telephone 656-6330 & 242-4395

aVIllgS Joseph F. Gribauskas, Executive-Secretary

OPEN MON. 9-8. TUES., THURS., FR1. 9-5; SAT. 9-1; CLOSED WED.
MEMBER ČF FAJ-LCL, WASHINGTON, D.C.

1 — NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILI-------TTTCKSDAY, JANUARY ff, T972
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KĄ KITI RAŠO
Mūsų gamta

Tokiu pavadinimu išeina nuo 
1964 m. mėnesinis žurnalos nū
dienėje Lietuvoje.^ Tai apdai
riai tvarkomas laikraštis, dabar 
Rimanto Budrio redakuojamas. 
Budrys gimė 1930 m. Kaune. 
Studijavo universitete. Rašyto
jas, žurnalistas, didelis gamtos 
mėgėjas. Redagavęs ir kitus 
laikraščius ir keliavęs. Nuo 
1954 m. komunistas, bet gi ne
atrodo, kad būtų linkęs Lietu
vos gamtą subolševikinti. Todėl

— Šių žvėrių apskaita atliekama vėlesniais mėnesiais.

žvėrių ir paukščių pavadinimas. Jų skaičius atskirais metais

V 1967 1968 1969 1970 1971
Briedžiai- ........ .... 4,700 5,600 6,700 7,400 8,400
Taurieji elniai ____ 940 . 1,050 1,300 • 1,800 1,850
Dėmėtieji elniai .... 70 67 70 66 64
Danieliai ____ __ _ 230 260 350 320 250
Stirnos -___ ____ 66,000 70,800 68,500 60,500 44,000
šernai .... ...... 8,500 11,000 12,000 12,000 12,000
Bebrai ................... 3,250 4,700 5,000 5,900 —
Vilkai . ....... ........... 36 40 54 56 '65
Kiškiai pilkieji ........... 278,000 288,000 276,000 264,000 222,500
Kiškiai baltieji .......... . 4,700 5,700 6,500 6,050 6,600
Lapės ........... ,.......... 13,000 13,900 13,600 13,300 14,000
Alangutai ......... ......... 11,000 12,500 13,500 14,000 15,000

‘Lūšys .... ........ 1............ 64 88 149 150 160
Barsukai ..................... 8,400 9,000 9,400 8,700 —
Voverės ....................... 30,000 32,800 31,400 29,000 26,000
Kiaunės ....................... 7,200 7,800 8,200' 8,100 8,000
Ūdros ........................... 3,400 3,400 3,400 3,000 2,900
Ondafros ................... 3,300 4,000 5,000 8,400 —
Kurtiniai .......... . 1,200 1,200 1,140 ■ 990 —
Tetervinai ................... 18,500 17,500 17,700 16,400 —
Kurapkos 143,000 132,900 131,400 106,300 78,000
Antys ............... 100,000 96,000 90,000 68,000 —
Žiemojančios antys .... 13,900 13,400 14,300 12’,200 16,000
Gulbės ....................... 450 529 535 365 .. ■■

Kiškiai ......... .....................
Lapės ................ .... .............
Vilkai ..... ...... ........ .............
Mangutai ......... ..................
Lūšys ........   ,
Kiaunės .........._.........~......i.. i
Ūdros
Tetervinai ................. ..........
Kurapkos ..................... ......
Antys - ...............................

Sunaikinta plėšrūnų
Valkataujantys šunys 12,000
Valkataujančios katės 13,000
Varnos ...... .'................ 32,300
Šarkos —................... 13,300

Ką kalba skaičiai
Nepaisant sparčiai augančių 

įvairių gamybos ir ūkio šakų 
brovimosi Į gamtą, medžiojamo
sios faunos skurdumu skųstis 
negalime. Peržvelgę paskutinių
jų kelerių metų laimikį, pamaty
simo, kad per sezoną vidutiniš
kai kas vienuoliktas medžioto
jas nušauna lapę, kas devintas 
sumedžioja mangutą, kas tris
dešimt antras — briedį, kas 
penktas — stirną ir kas šeštas 

ir laikraštis Mūsų gamta ma
žiau teturi propagandos.

To laikraščio Nr. 6 buvo įdė
ta statistikos lentelė, kiek Lie
tuvoje esama įvairių paukščių 
ir žvėrių. Aišku, toji statistika 
nėra ir negali būti visai tiksli, 
bet ir tokia įdomi. O ypač ji įdo
mi medžiotojams. Laikraštį lei
džia Lietuvos gamtos draugijos 
medžiotojų ir žvejų, draugijos, 
kartu ir turizmo bei ekskursijų 
taryba.

Štai tbji statistikos lentelė.

jVMli -
Briedžiai ............    480
Stirnos —......... ‘................ 4,590
Šernai (per sezoną) ....... s 2,034

Sumedžiota žvėrių ir paukščių 1966 1967 1968 1969
434 453 810

4,410 4,700 5,150
2,850 4,425 4,250

1970
1,050

910
3,350

54,000 48,000 45,000 41,000 35,000
1,810 1,520 1,430 1,610 1,860

48 26 42 33 45
1,940 1,970 2,320 2,560 3,140

11 11 24 .' U 13
z168 121 93 116. 159

22 10 ’15 11 9
400 540 260 340 300

2,000 1,620 1,540 1,160 650
2,200 24,000 24,300 16,900 26,000

15,300 15,000 8,700 7,600
15,300 16,100 11,100- 10,500 
30,700 28,700 30,900 19,500 
11,500 10,700 8,500 9,800 

— šerną. Kiekvienas medžioto
jas per metus nušauna po du 
kiškius ir po vieną antį; kurap
ką nušauna kas keturioliktas me
džiotojas. Suprantama, tai arit
metiniai vidurkiai, o sėkmė toli 
gražu ne vienodai lydi kiekvieną 
medžiotoją.

čia reikia pastebėti, kad me
džioklės šautuvus gauna tik iš
tikimi Lietuvos santvarkai. O 
tokiais ištikimais gali būti tik 
komunistai. O jų tarpe gal vie

nas geras trečdalis atėjūnai ar 
patys įsikūrę dabartinėje Lie
tuvoje ar atkelti iš plačios “tė
vynės” padėti įsikurti “soviets- 
ki čeloviek” veislei,

♦

Tėviškės žiburiuose išspaus
dintas straipsnis — Kremlius 
nenori kalbėti apie Lietuvą. To 
straipsnio dalį čia perspausdi
nama.

Baltijos valstybės
Įdomu tai, kad CP agentūros 

pranešime kalbama apie Balti
jos valstybes. Nevisi dienraščiai 
jį paskelbė, tačiau “St. Cathari
nes Standard” spalio 28 d. juo 
pasinaudojo ir dargi pridėjo di
doką antraštę: “Kremlius neno

PASSBOOK ACCOUNTS

earnings

WKS >

CERTIFICATE
ACCOUNTS

of account 
withdrawals

STANDARD FEDERAL OFFERS A VARIETY OF SAVINGS PLANS 
THAT OFFER ABSOLUTE SAFETY AND EARN MAXIMUM LEGAL 
INTEREST RATES. WE GIVE EACH TRANSACTION OUR 
PERSONAL ATTENTION AND OUR BUSINESS HOURS ARE 
DESIGNED FOR YOUR CONVENIENCE.

4192 Archer Avenue at Sacramento 
Chicago, III. 60632 • 847-1140

Receive interest by check mo 
accumulate in certificate account.

Deposits to certificate accounts received by the 10th of 
any month earn from the first of that month. Deposits 
received after the 10th earn from date of deposit.

Certificates are issued in min- 
b'/ imum amounts of $1000 and 
V $5000, earn 514% to 6% per 

year, and are issued for terms ‘of 90 (. ■ » - 
days to 2 years, depending on the class

As required by law, early 
are subject to a reduction in

use.for those periodic deposits you 
general purpose use
any time, withdraw any time. You earn 
interest from date of deposit to date* ) 
of withdrawal. You can make a 
withdrawal any time and still A 
earn interest for every day the / 
money is on deposit.
Interest is credited 
quarterly on balances 
of $10 or more.

Regular passbook accounts are convenient and earn 
er year. They are good to 

ake for /ū Jr ■ —
Deposit any amount at

STANDARD 
FEDERALB

X 
/ /

i; -.ej. - - . • • t-.ua- .c* ui—-•
JF ' /

INSURED

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO * •
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 9 a.m. to 8 p.m.;
Saturday 9 a.m. to 12 Noon; Wednesday, no business transacted.

ASSETS OVER $160,000,000.00 
RESERVES OVER $15,000,000.00

ri kalbėti apie Baltijos valsty
bės".' Pranešime sakoma;

Nerealu tikėtis, kad Rusija 
sutiks atitraukti savo kariuome
nę iš Rytų Europos. remiantis 
Rytų-Vakarų sutartimi, liečian
čia karinių pajėgų sumažinimą. 
Taip sako informuoti kanadie
čių sluogsniai. Jų nuomone, dau
giausia, ko galima tikėtis, tai 
Kremliaus sutikimo su proporci
niu karinių dalinių atitraukimu 
iš Rytų Vokietijos, Vengrijos 
ir Čekoslovakijos, jeigu tą pati 
padarys ir sąjungininkai Vaka
rų Vokietijoje.

Nėra jokios galimybžs nuim
ti sovietų kontrolei nuo Baltijos 

-valstybių — Latvijos, Estijos ir 
•Lietuvos, kurios buvo jėga in

korporuotos j Sovietu Sąjungą 
1939 metais (oficialiai — 1910 
m.,) ir re inkorporuotos 1944 m., 
kai buvo išvyti vokiečiai. Taip 
tvirtina informatoriai. Sovietam 

f

Baltijos valstybių klausimas ne
egzistuoja. Dėlto Kremlius at
sisako jį svarstyti.

Neturime duomenų manyti, 
kad Baltijos valstybių klausimas 
būtų iškilęs Otavoje A. Kosygi
no lankymosi metu. Kad klau
simas yra gyvas Kanados užsie
nio reikalų ministerijos sluogs- 
niuose, nėra pagrindo abejoti. 
Iš pareiškimų CP koresponden
tui matyti, kad jie tuose klau-’ 
simuose gerai orientuojasi.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

NEBĖRA TOKIO PAT 
PASITIKĖJIMO

Pagal Michigano universiteto 
studijas, kai amerikiečiai 1964 
metais balsavo, 62% pareiškė 
savo pasitikėjimą federaline vy
riausybe. 1970 m. to pasitikė
jimo skaičius nukrito iki 37' .

M. š.

Dvi galvos — kelios sielos?
Viena/Linz, Austrija. Gries 

kircheh ligoninėje gimė ber
niukas su dviem galvomis, bet, 
laimei, gyveno tik vieną valan
dą

Kaip Austrijos laikraščiai 
rašo, vienas panašus apsigi
mimas buvo užregistruotas 

1953 mętnis l.inzo klinikoje. 
Kitus neseniai buvo Karachi 
mieste, Pakistane. Apsigimė
lis gyveno tris dienas.

Tokių apsigimėlių pasitaiką 
labai retai.

BRITANIJA PERGYVENA 
NEDARBĄ

Britanija dabar pergyvena di- 
džiausį nedarbo laikotarpį, ko
kio neturėjo nuo 1930 depresi
jos metų. Lapkričio mėnesį ne
dirbančių žmonių skaičius pa
daugėjo vienu milijonu. Rūpes
čių sudaro ir karalienės Elzbie
tos reikalavimas jai ir jos gi
minėms algų pakėlimas. M. š.

J. AU GUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusk knyga. Kaina $1.50

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 į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti S1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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Gyventojai nepatenkinti prievarta
Apgraibomis pavaikščiojus 

kur senųjų lietuvių gyventa, ku

tena pamatyti ir kur naujųjų 
ateivių (lietuvių) gyvenama.

Skrantono istorikas visai tei
singai rašė, kad naujieji ateiviai 
čia neprigijo, ir kurie buvo čia 
atėję, negaudami tinkamų dar
bų kitur išsikraustė. Vieną to
kį tačiau pavyko aptikti pilnai 
prigijus} ir nebe -simboliškai, o 

■ konkrečiai šaknis įleidusį į ge- 
I rają žemę pačioje Klarko Viršū- 
I nėję (Clarks Summit). Liudas 
Dovydėnas su žmona Elena Gar
mute pora mylių nuo kuh. M. 
Valadkos klebonijos kalnėliau 
pavažiavus ir naujai besikurian
čių milijonierių rezidencijų ko
loniją privažiavus, turi 40 akrų 
viename keturkampiame gabale 
farmą. Nors šiuo metu, kaip ir 
daugumas smulkiųjų. Amerikos 
farmų, apleista ir nenaudojama,

Okupuotos Lietuvos gyventojus visą laiką kankina 
sovietų karo jėgų primesta prievarta. Lietuvos valstybei 
ją primetė karo tankai ir policija, o paprastiems gyven
tojams rusišką prievartą primeta Į komunistų partiją su- 
verbuoti jaunuoliai, nepriklausomą Lietuvos gyvenimą 
mažai pažinusieji.

Policinis sovietų valdžios aparatas visą laiką daro 
didėlį spaudimą į kiekvieną krašto gyventoją. Miestie
čius valdo sovietų kariuomenės ir policijos batalijonai, 
o į kaimiečius daro didžiausią spaudimą vietos komunis
tinės jačęikos sekretoriai. Jie kontroliuoja kolchozus, 
prižiūri paštą, kontroliuoja duonos kepimą ir maisto iš- 
vežiojimą. Jie ir kaimiečius varo Į kolchozus. Jeigu kuris 
neskuba, įstojimą į kolchozą vilkina, tą komunistų par
tijos sekretoriai pirmiausia apkrauna valstybės mokes
čiais neduoda-jo laikomai karvei pašaro ir jį patį paski
ria Sunkiausiam kolchozo darbui.

Bet prievarta čia dar nesibaigia. Komunistai krašte 
parfenka tain-tikras vietoves, iš kurių planuoja išspausti 
okupantui dar daugiau, javų. Jie pasirenka pačią derlin
giausią Lietuvos žemę, kad galėtų išauginti daugiau ja- 
vų. Jau. esamė; minėję, kad komunistai prieš penkeris.. 
metUs buvo nutarę sukolchozinti Sardokus ir abu Būd-' 
ežerių kaimus. Prie paties Vilkaviškio esanti daržų žemė 
iš ūkininkų prieš 20 metų buvo atimta. Bet vienkiemiuo
se gyvenusiems ūkininkams buvo paliktos sodybos ir '60 ’ 
arų žemės. Palikta tiek, kad šuo galėtų pasivolioti. Bet 
dabhr iš Sardokų gyventojų atimti ir šie arai,

X Prieš penkeris metus komunistų partija nutarė lik
viduoti paskutinį Sardokų ir Būdežerių ūkį. Jie pasiūlė

buvo sutraukta' visa komunistinės Lietuvos smetonėlė. 
Pirma į šeimeną buvo pasiųstas stiprus, sovietinės polici
jos dalinys, kad kuriam išvietintam kaimiečiui neateitų 
mintis pareikšti protesto, o vėliau atvažiavo pats “tary
binis” prezidentas Šumauskas, ministrai ir komunistų 
partijos pirmasis ir generalinis sekretorius A. Sniečkus. 
Jie sakė kalbas ir džiaugėsi “dideliu laimėjimu”. Džiau
gėsi komunistai, bet nesidžiaugė į Šeimenos kolchozą su
varyti Sardokų ūkininkai. Suvarytiems ūkininkams ko
munistai aiškino, kad Šeimena pastatyta jų laimei ir ge
rovei. Ūkininkams būtų buvę daug geriau, jeigu komu
nistai būtų palikę juos ramybėje, bet jie tylėjo. Iškilmių 
metu kolchozininkai nebuvo kviečiami prie mikrofono.

Bet komunistai negalėjo Sardokų ūkininkų visai ig
noruoti. Dar prieš metų pabaigą pats, redaktorius gavo 
tikslių žinių apie derlingiausios žemės kolchozą, apie 
vietos gyventojų nuotaikas ir Įžanginiame šitaip apie vi
są reikalą rašo:

“Nors gyvenamųjų namų projektų esama nema
ža, bet, mayt, jie nėra tobuli, nes gana smarkiai vy
rauja vienatipiai namai. Ir Šeimenos kolūkyje, kur 
pastatyta namų pagal Įvairius projektus, ne visi 
žmonės patenkinti savo butais. Architektai, projek
tuotojai turėtų geriau atsižvelgti į įvairius respub

likos vietų savitumus,, žemdirbių buities poreikius.
Vadinasi, reikalingas gyvas ir glaudus ryšys su 
tais žmonėmis, kuriems kuriamos gyvenvietės, ku

rie jose gyvena”. (Tiesa,. 1971 m. .gruodžio 26 d. 
Įžanginis).

nugi’iauti paskutinius vienkiemius. Griauti, kaip žino Cituotame Tiesos Įžanginiame yra ir d,augiau komu-
me, lengviau negu statyti." Sardokus jie išgriovė, bet | nistinės prievartos žymių, iš kurių matyti visiškas Oku- 
Šeiihenos dar nepastatė. Ištisus keturis metus į Sardo-j panto nesiskaitymas. Pagal okupanto Įsakymą išgriau- 
kus buvo sutraukti patys geriausi komunistinės valdžios namas visas viensėdis, kuriame ūkininkas su visa šeima
statybininkai.. Ten suvežtos geriausios mašinos pama-Į dešimtmečius gyvena, o buvęs viensėdžio savininkas šu
tams kasti ir cementui maišyti. Per ketveris metus jie'varomas Į Maskvoje suprojektuotus ir vietos sąlygoms 
pastatė 128 butelius, o praeitų metų lapkričio mėnesį su-1 netinkamus butelius. Pats Tiesos redaktorius pripažįsta, 
vare , paskutinius vienkiemiuose gyvenusius ūkininkus, kad “komunizmo statytojai” visai neatsižvelgė Į gyven- 
Jie pasiskubino išgriauti vienkiemius, kad Į kolchozus tojų reikalavimus. Ūkininkai varomi į kolchozus ne Lie- 
perkeltieji begalėtų grįžti. Prieš Sardokų ūkininkus bu- tuvos ūkininkų gerovei. Prieš ūkininkus vartojama prie- 
vo pavartota pati žiauriausioji prievarta, kokią okupan- varta naudinga tiktai okupantui. Iš didelio kolchozo ru- j 
tas galėjo tuo momentu pavartoti. rsui lengviau išsivežti derlių; Nereikia Rankioti javu'

bet si vieta susieta su neįkai
nuojamais greitos ateities po
tencialais. Jei dabar jau siūlo 
nuo 6 iki 12 tūkstančių už lotą 
ar akrą — nebepamenu, tai kiek 
pradės siūlyti, kai Simmerel 
Hill Kelio atkalnėje baigs savo 
pilį pasistatyti multimilijonie
rius! Bet Dovydėnas yra ne to 
medžio birbynė. Jis sako, visa 
ko žmogaus laimei reikia, tai tu
rėti ne rojų žemėje, o žemė ro
juje, tai yra nuosavą sklypą, ne
žiūrint kokios civilizacijos ap
suptą, kur galėtum basomis ko
jomis žeme vaikščioti, rasoje iš
sivolioti, stačiai nuo medžio 
obuolį nusiskinti ir brisdamas 
per aukštą žolę pasiklysti! ži
noma, tam reikalinga erdvės, o 
Liudas jos turi pasirenkamai 
pagal metų laiką ir savo nuotai
ką' — 40 akrų su senu sodu, sa
va prerija, gojumi, tankiu atža
lynu, akmeninga kalva, pačios 
gamtos padarytu pievos įdubi
mu maudymosi baseinu, dar ge
riau miniatiūriniam ežerėliui 
užsitvenkti, metru gilumo ge
riausio humuso žemės daržo, 
gražiais miestiškais gyvenamai
siais namais, su vešliausia pa
saulyje pikžolių kolekcija ir iš 
jų kyšančiais buvusių ūkio pa
statų stogais bei didžiule jau
ja, kurioje telpa visas šaltinis 
pačiam rašytojui pragyventi ir 
sūnui bei dviem dukroifts išau
ginti, išmokslinti ir gerais lietu
viais išauklėti. Dukros abidvi 
profesionalės pedagogijos srity
je, o sūnus Jonas specialiai išsi
mokslinęs būti foto-reporteriu. 
Kokio masto, bus aiškiau iš to, 
kad šiuo metu jis buvo kaž ku
rio nacionalinio žurnalo deleguo
tas į Airiją ten vykstančio kata
likų su prdtestonais karo vaiz
dais ir žodžiais raportuoti.

Tas pragyvenimo šaltinis yra 
trijų šimtų laboratoriniu kiau
lyčių ferma, ir šioje vietoje, nė 
vieno plaukelio nuo Liudo gal
vos nenupėšant, reikia pasakyti, 
kad jei jis yra galva, tai ji yra 
jo sprandas. Rytmetį, kol jis 
apeina savo farmos rubežius kur
damas, galvodamas, skimuoda- 
mas ir intrigą' (novelėms) ieško
damas, jį per tą laiką yra jau 
kiaulytes apliuobusi, daržą pa- 
laisčiusi, šunį palakinusi, duoną 
iškepusi ir pusryčiams stalą su 
savo sodo ir daržo vaisiais pa
dengusi.

“Kokia aš laiminga galėdama 
darbuotis namie”, ji sako. Jis 
šypsosi be žodžių visu šimtu nuo
šimčių pritardamas žmonai. Ne
mačiau ideališkesnio pareigomis 
pasidalinimo.

Gera pabūti žemės rojuje
Išilgai, skersai ar įstrižai far-

mos eiti nepatartina, nes savo 
amžiuje dalgio nemačiusi žolė,

-Lapkričio .viduryje į Šeimenos kolchozo įkurtuves vienkiemiuose.

Vokietis cirko treneris Siegfried Wiesener repeticijoje su tigru.

lingu usnių paramstyta ir erškė
čių vainikais išpinta. Tokioje 
kamšatyje ant gyvatės neužmin
si. Jos mėgsta labiausiai ant ta
ko. Kol apėjome Dovydėno pro
menadą aplinkui visą 40 akrų 
ketvirtainį bloką, tris aptikome. 
Piršto prie liežuvėlio nekišant 
jos nekerta. Nepavojingos.

Rezidencija nuo senojo sodo 
atskirta tokia tankia ir aukšta 
skuduržolės (ragweed) planta
cija, kad į ją Įsibridęs jautiesi 
kaip katinas kanapėse. Geriau
sia vieta stirnoms nubirusių 
obuolių ir kriaušių prisišutinus 
čia pat pernakvoti. Stirnų guo
lių po pačiais rašytojo langais 
pilna, šuniukas stirnų neloja.

Senojo bandodaržio vietoje ir 
visoje sodyboje veja tokia juod- 
žalė, stora ir vešli, kad vaikštai 
kaip kokio multimilijonieriaus 
kilimu. Sako, humusas (juodže
mio) sluogsnis čia yra metro ir 
daugiau storumo. Pagaliuku 
prabadei, sėklas įbėrei ir 
besirūpink. Pomidorai ežiose, o 
žirniai ankštyse netelpa, patvo
riais šampinjonai kaip kokie ka
lėti j orai baltuoja. O jie pro ša
lį eidami kojomis juos varta
lioja...

Gera turėti tokia džunglė civi
lizacijos apsupime ir pagyventi 
tikru žmogumi!

žurnalas “Nemunas”
Liudo Dovydėno studija yra 

antrame aukšte su dideliu lan
gu rytų pusėn, žmogui pratu
siam kasdien keltis su saule, taip 
geriausia. Stalas ir lentynos ap-

jžurhald. “Nemunas” 1950 metų 
rugsėjo, spalio, lapkričio ihė'n. 3-4 
numeris. Parašyta? liad Redak
torius Liudas Dovydėnas; tech
nikinis red. Ahtąhąs Rietas, me
no red. Paulius Augius. Redak
cinė kolegija:’ Vytautas Alan
tas, Vytautas Alseika, Df. jo
nas Balys, Jeronimas Cicėnas, 
Dr. Antanas Garmus, Bfonys 
Raila, Vincas Trumpa, Heiiri- 
kas žemelis. Leidžia lietuviškų 
raštų mėgėjai.

Turinyje: '.Maironio: Šuhkūs 
be galo laikai. Hermann. Suder
mann: Kelionė į Tilžę; J. Puzi
nas: Baltų kraštai arabų rašto 
šaltiniuose; Putinas: Galiūnas; 
Antanas Gustaitis: Mano .Vel
nias; V. Krėvė: Pirmosios bol
ševikų okupacijos tjetuvdj'ė vy
riausybės sudarymas; j. Aūgiis- 
taitytė: Leiskite man pasakyti; 
Vladas Mingėla; čia gimė Ame
rikos laisvė (Apie Philadelfijos 
miestą ir jo lietuvius).; Pranys 
Ąlš^nast. Bernard Shaw jau ne
bėra; J. Kėkštas: Faktų ir idėjų 
paraštėje; O. V. Mildšž:’Šalome; 
J. Cicėnas: Be penkių dvylikta; 
Faustas Kirša: Bijau tuščiais 
sapnais vilioti; Aplink pasaulį; 
Marga paukštė ir dailininkų 
Adalberto Staneikos, A; Smai- 
lytės, skulptoriaus P. Vaškio re
produkcijos ir B. Raugo nuotrau
kos.

Rimtos ir žadančios pradžios 
būta, šiandien tik vienas pavyz
dys likęs... J. Pr.

(Bus daugiau)

krauta, prikrauta, .perkrauta 
knygomis, raštais ■ ir • rankraš-

kiekvieną, įmetą besistengdama Čiais. Atkreipia dėmesį paties 
peraugti nenupiautą pernykštę, Liudo Dovydėno prieš 20 mėtų 
yra pavirtusi daugiaaukšte, ga-1 leisto nepriklausomo kultūros

ŠKAIT YK ’ NAU JIO AS * - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS,
TEiSlNGlAVŠlAŠ ŽINIAS

A. VJLAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS

10
Reikia pasakyti, kad mes netikėjome, 

jog taip bus uždelstas tų valstybių kėfo pa
sėkoje praradusių nepriklausomybę, su
tvarkymas ir pačių pokarinių sienų nusta- 
tymšs. Mes, tiesa, buvtmife jati pastebėję 
tą aftierikiečių meilę savo sąjungininkui, 
išduddant ukrainiečius ir kitus, kurie bu
vo patekę Į raudonosios imperijos reples. 
Netikėjome, kad būtų leista paminti iš 
moralinių principų iškylančią teisę. Ir ži
noma, pasirodė, kad mes, tikėdami tais 
aukštais moralės principais, tvarkančiais 
pasablio ir valstybių reikalu, pasidarėme 
vien dėl to, savo tikėjimo dideliais trum
paregiais.

Trumparegiais buvome ir dvi Karaliau
čiaus srities atskyrimo ir atidavimo tų že
mių be jokios kontrolės į raudonųjų visiš- 

■ką sauvalę. Kaip vėliau paaiškėjo, tai bu
vo lyg apėjimas teisinio pripažinimo Lie
tuvos, leidžiant de fakto tarsi užverti Lie
tuvai į vakarus duris su tuo atskirtuoju 
Karaliaučiumi, užsklęsti kaip kokiu gele
žimi! skląsčiu. Tai buvo tarsi pakartoji
mas to paties smurto, kurį buvo atlikę 
krikfcionybės vardu Kryžiuočių Ordinas, 
tik šį kartą tą misiją atliko raudonieji bu
deliai nuo Volgos ir tolimųjų Azijos ste
pių.*, Jie ne tik to krašto nesujungė su 
Didžiosios Lietuvos Administracijos Cent

ru — Tarybų Lietuva, o paėmė tiesiogi
niai Į savo rankas ir pradėjo jo masinį ko 
lonizavimą, apgyvendindami ji burlio
kais, Gyventojų to krašto dauguma buvo 
išbėgę toliau į Vokietiją. Bėgo ir tai rau
donųjų okupacijai esanų nes juos smaugė 
badas ir grūmojo trėmimas Į Rusijos gilu
mą. Tą ištlištėjūsi kraštą jie pripildė iš 
rvtu atvykusiais kolonizatoriais, ir tai 
buvo vykdoma su tokiu bolševikišku tem
pu, kad žemėlapiuose nebeliktų nei paties 
to krašto vardo. Visus miestų, kaimų ir 
vietovių pavadinimus pakeitė Į rusiškus, 
ištrindami net vietovardžius. Stengėsi kaip 
skėriai visa, kas buvo dar likę gyvenime, 
užtrinti, sunaikinti be jokio ženklo.

Daug kas galėtų pagalvoti apie to meto 
stovyklose esančių lietuvių naivią galvose
ną, žinoma neišskiriant ir i tą Mažosios 
Lietuvos Tarybos suvažiavimą atvykusių 
žymių veikėjų. Argi ir jie nieko nenuvokė 
apie galimus Jaltos susitarimų padarinius. 
Taip, žinojome apie tokius pasitarimus 
dar karui tebeeinant ir tebegyvendami 
Lietuvoje. Bet ar mes galėjome tikėti Goe- 
belso piktai propagandai prieš vakarų 
sąjungininkus. JUO labiau negalėjome ti
kėli, kad jis skelbė sąjungininkų menamą 
pasaulio dalybų susitarimą ir tuo pačiu 
laiku pranašavo Hitlerio visišką pergalę. 
Mes tada tuo netikėjome. Laikėme tokias 
dalybas propagandos išpūstu burbulu. Bet 
ar apie tas slaptas derybas daugiau ką ži
nojo ir patys amerikiečiai. Giliau bren
dant, tenka pasakyti, jog ten nebuvo su
darytos pasaulio dalybų aktas, o tik buvo 

numatytas pasidalinimas Įtakų sfarbmis. 
Tai, žinoma, nė bė didelės sVhfbbs daly
kas,, bet, matyti, kaip Sovietai tai prakti
koje interpretavo, galima manyti-, kad ir 
patys tie politikai, dėję patAŠUš, neturėjo 
tikros nuovokos. Juk Įtakos sferai pripa
žintos tautos dar nereiškė, kad jos būtų 
susOvietiiitos, prarandant ir savąją nepri
klausomybę. Tokios sferos pripažinimas 
galėjo juk reikšti tų valstybių glaudų ben- 
dradarbiavimią ekonominėje plotmėje ir 
politiniai neleidžiant susikurti blokams, 
kurie galėtų grūmoti Sovietams.

O valstybės galėjo būti kaip valstybės it 
turėti tokią santvarką, kokios norės pa
čios tautos ir jų gyventojai, prisilaikant 
demokratinių principų. Kad taip rodos, 
galvojo susitarimo dalyviai, išskiriant, ži
noma, bolševikus, tai parodo, jog toje 
Jaltoje hebUVb pripažintas Pabaltijo už 
grobimas teisėtu jų grobiu. Daugelis poli
tikų buvo neapdairūs, lyg nenuvokdami, 
su kun turima reikalo, ir kokie bus prak
tikoje tie daug reikšmės tūrį susitarimai. 
Jau daug vėliau Jaltos susitarimo vaisiai 
išryškėjo pačiomis susi tarusioms šalims. 
Išryškėjo tuoj pokario melais, kai klasta 
ir prievarta viena |>o kitos buvusios toje 
Įtakos sferoje valstybės nukrito į rusų — 
komunistų raudoną sterblę, kaip audros 
nuskinti vaisiai, ir ta visa buvusi Įtakai 
numatyta erdvė, kaip koks vandenynas 
nusidažė raudona puta. Tik tada jau po 
visų tų įvykių ir ministeris čiurčilis mums 
nukalė nemirtingą terminą, "Geležinę Už
dą ngą*’.

Grįžkime prie tada vykusio Mažosios 
Lietuvos Tarybos suvažiavimo Fuldoje. 
Ten buvo svarstoma, kas praktiškai esa
mose sąlygose darytina. Aišku buvo, jog 
pirmas būtinas reikalas pačios Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymas, bet rišant 
pačios valstybės atstatymą, reikia būtinai 
kovoti ir dėl prie Lietuvos Karaliaučiaus 
srities prijungimo. Pats atskyrimo faktas 
jau teikė mums galimybių Į tas istorines 
Lietuvos žemes, kur dar ir pati lietuvybė 
nėta išnykusi be pėdsakų. Juo labiau, kad 
jis y¥a ištuštėjęs f r ten gyvenusių vokiečių 
balsas ir visos pretenzijos savaime yra nu
stoję reikšmės. Nors ten mažai kas bėra 
likę ir iš lietuvių, tačiau dabar Vokieti
joje yra netaip jftu bereikšmis būrys susi- 
spietęs stovyklose, ar nemaža gyvenančių 
ir už jų ribų. Tad ir dėl tos srities su Ka
raliaučiumi prijungimo prie atstatomos 
Lietuvos pirmiausia mes to krašto palikuo
nys dauginusia turime susirūpinti, nes 
hiūst) balsas gali turėti daugiau lemiančios 
reikšmės, kaip pačių to krašto gyventojų. 
Tam reikia ne tik deramai susiorganizuoti, 
bet ir tinkamai pasiruošti. Reikia remtis 
he tik istorine tefce, kaip tai daro žydai 
Izraelio atstatamOs valstybės reikale, bet 
parodyti Įtikinamai, surenkant etnografi
nius lietuviškus vietovardžius.

Tokioje tad dvasioje vyko tas suvažia
vimas, kuri pats turėjau progos stebėti sa
vo akimis, žinoma, ten buvo svarstoma 
ir kiti klausimai, jų tarpe ir būtinas Ma
žosios Lietuvos Tarybos Įstojimas Į Vliką. 
Kiek vėliau patyriau, jog į Vliką įstojimas 

nebuvo vištai sklandus. Ir dėl ta, kad Vil
kas nebūtų norėjęs artimai veikti, ben
drauti su Mažosios Lietuvos Taryba, bet 
iškilo klausimas dėl raidės, — dėl paties Vii 
kostatuto, kuri sudarė veikusios Nepri
klausomoje Lietuvoje partijos ir rezisten
ciniai sąjūdžiai. Ir kaip tik dėl to ir bu
vo tariamasi, kokią surasti formulę, kad 
nebūtų prasilenkta 8Ū statuto nuostatais. 
Kaip jau vėliau man teko išsikalbėti Kase- 
lyje po Veiksnių ten turėto pasitarimo su 
Erdmonu Simonaičiu, tai jis paryškino, 
kaip buvo tariamasi dėl to Visagalio Vliko 
statuto. Esą, }iė paaiškiftę VlikūL jog tai 
negali sudaryti kliūčių Mažosios Lietuvos 
Tarybos atstovams, ar tai būtų žiūrima iš 
vienos ar kitos pusės. Mažosios Lietuvos 
Taryba juk prilygstanti politinei partijai, 
kaip to krašto gyventojus atstovaujartti. 
Ghl tik toks skirtumas, kad jie jungiasi 
pirma kaip” to krašto lietuviai, o paskui 
tik skirstosi pagal politinius junginius ir 
profesines bei įvairaus- pobūdžio draugi
jas. Kai dėl rezistencinių sąjūdžiu pagrin
do irgi negali būti užtvaros. Juk jie 
buvę kieti režistentai lietuvių-reikaluose 
per septynlUs šimtmečius.

(Bus daugiau) .

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį 
“NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIONAS
VAKHJ, AUSŲ, NOSIES 

p?. IR GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

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

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
•3Bo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA |R MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford .

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZIS 
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 ŽLAPUMO 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.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0373

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.

DR. A. JENKiNS
Gydytojas ir chirurgas

'"L. 3844 WEST 63rd STREET
; ' OFISO VALANDOS: \

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

{ Ofiso tel.:: Portsmouth 7-6000
Z- Rezid- SA-':ž‘ 3-7275
iOfisotel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 

Rezidencijos; PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS \ 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
: 2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: 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.

FL0R1DANA BEACH, FU.
. Atlanto Vandenyno kopose, 

retai apgyventoje vietovėje, pa
vadintoje Floridana Beach, sto
vi gražiai ir meniškai papuošta 
lietuviškais šiaudinukais Kalėdų 
eglutė. Prožektoriais apšviesta, 
ji spindi kaip karalaitė iš tolo.

Floridana Beach yra siaurame 
žemės ruože tarpe Atlanto van
denyno ir Indian upės. Plačiau
sia yra ketvirtis mylios. Važiuo
jant keliu Al A tarpais atrodo 
tarsi tiltu važiuoji, žemė apau
gusi spygliuočiais, daugiausia 
pušimis. Vietovė graži ir nepa
prastai šiltas malonus klimatas. 
Mėgėjams gamtos ir vienatvės 
čia geriausia. Artimiausias di
desnis miestelis pietų link, apie 
15 mylių, yra Melbourne, Ken
nedy Space Center apie 30 my
lių ir j rytus Walt Disney World 
apie 85 mylios.

Kelias A1A yra lokalinis, bet 
judėjimas gan didelis. Štai to
kioje vietoje išdidžiai stovi Lie
tuviška eglutė. Savo originalu
mu ji išsiskiria iš visų kitų ka
lėdiniu eglučių. Keliautojai, jau 
nekalbant apie kaimynus, smal
siai stebi papuošalus ir labiau
siai gėrisi jos originalumu.

Kalėdų, antrą ’dieną dr. Forest 
B. "Wright, profesorius Cornell 
universiteto (Ithaca, N. Y.), su 
visa šeima aplankė eglutę. Su 
šeimininkais pokalbyje pasiin- 
formavo apie ją ir apie kraštą, 
iš kur ji kilusi tokia originali, 
ir apie papročius. Vietos laik
raščių; (Orlando Sentinal, Mel
bourne Times ir Today — Flo
ridas Space Age Newspaper) 
korespondentai atkreipė dėmesį, 
nufotografavo ir, suprantama, 
pasiinformavo su šeimininkais.

Tenka nustebti, kokiu būdu 
čia atsirado toji išskirtinoji eg
lutė! Nuostabą sukelia dar ir 
tai, kad šioje vietoje lietuvių nė
ra. Ir štai iškyla visa paslaptis.

GRAOrNSKAS
L NET150DOL.
Į PIGIAU j
į MOKĖSITE DABAR

IŠPARDAVIMO METU
į 2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
j LIETUVI, EIK PAS LlETUVj!
--- — -----------------J

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA ĮIETL'VISKAJ 
261S W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis.. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’’
Vii. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

‘ PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso teief.: 776-2380 
. Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktike ir chirurgija 

Ofise j 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

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

Uždaryta.
Rm. tel.: WA 5-3099

/nr ...................................t i

I
PERKRAUSTYMA!

MOVING
Leidimai — taikia apdraud* 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063V.--------  —

MOVING 
Apdraustas perkraus tymu 

iš įvairi y atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: FRontier 6-1882

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika, sp«c. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

o. Tel.: PR 8-1223
OFISO V AL j pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
.Uais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

nagai susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS 

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

Priima ligcnius pagal susitarimą. Dėl 
talandos skambinti teief. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GT 8-6195

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS 

ttt Aparatai - Protezai. Med. Bao 
Hį dažai. Spoclali pagalba ko|om' 
* (Arch Supports) ir t t

ygj. p__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—i.
1850 West 63rd St^ Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Šeimininkai yra. p. Jadvyga L 
Alfred Weisbecker. Jadvyga yra 
lietuvė p. Kuprėnienė, gyvenu
si Vašingtone, ištekėjusi už lai
vyno komandierio Alfred Weis
becker. •• Vyras yra pensininkas, 
ir jie pasirinko senatvei leisti 
šią malonią ir ramią, vietelę. 
Anot jų: “čia yra paskutinė ra
mybės vieta žemėje”.

Tikrai nepaprastai malonu gy
venti tiems, kurie nori ramybės 
ir džiaugtis gamta. Tačiau mie
la p. Jadvyga, nesitenkindama 
vien gamta bei jos grožiu, rado 
reikalą pademonstruoti savo kra
što liaudies meną. Ji būdama 
neperstipriausios sveikatos ir 
net temperatūros turėdama, pa
puošė eglutę. Jai talkininkavo 
jos vyras, kaimynai ir jų pa
augliai vaikai. Užklaustas p. Al
fredas, kodėl jis su tokiu atsi
dėjimu dirba, atsakė: “Aš my
liu žmoną, o per ją ir lietuvius 
bei jų papročius”.

Vadinasi, viena lietuvė mote
ris padarė didelę įtaką ne tik į 
savo vyrą, bet ir į kaimynus, 
kurių talkinama tikrai gražiai, 
meniškai ir lietuviškai origina
liai papuošė gana didelę eglutę. 
Stebėjusi padėdamas puošti eg
lutę tos moters pasitarnavimu 
lietuvybei. Visiems, kas tik at
kreipė dėmesį, ji aiškino, rodė 
šiaudinukus, priminė , mūsų mie
lą kraštą Lietuvą, lietuvius, jų 
dabartinę kančią ir savo atsira
dimą šiame kampelyje.

Ponia Jadvyga yra tremtinė. 
Sveikintina p. Jadvyga ir sekti
na kiekvienam lietuviui įvai
riais sau prieinamais būdais puo
selėti mūsų tautą.

Kalėdos, 1971 metais.
. : Baltimorietis

'SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

į Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. AL

į Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12

į vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL r

I ryto.
į t,

Tel.: HEmlock 4-2413
į 7: j? So. MAPLEWOOD AV B.

|j CHICAGO. ILL. 60629

- ---------------------------------------------------------<7

Vadopalienė (Bell Station RoaC. 
Glenn Dale, Md., tel (301) 39(> 
6026). Taip pat bus sudarytos 
komisijos lituanistinės mokyk
los reikalams/ informacijos rei
kalams ir parengimų reikalams. 
Visų komiteto narių susitarimu, 
Washmgtono lituanistinei mo
kyklai paskirta 50 dolerių ir jau
nimo sporto klubui 20 dolerių.

Laike pirmo valdybos posė
džio taip pat buvo įkurtas labai 
svarbus veiklos koordinacijos 
kalendorius, kuriam vadovaus 
Jūratė Miciutaitė, valdybos vi
cepirmininkė (1736 N. Rhodes 
Street, Arlington, Va. 22201, tel. 
(703) 522-0279). Kad ruošiant

parengimus neįvyktų nesusipra-' 
timų ir kad parengimų laikas bG 
tų tinkamai nustatytas, Wash- 
ingtono ir Baltimorės organiza
cijos yra prašomos apie savo pla
nus pranešti p-lei Miciutaitei ir 
su ja pasitarti.

Susirinkimų ir parengimų 

PRANEŠIMA!

— Lietuvi y Motery Draugijos *Ap- 
Įvieta" metinis narių susirinkimu 
įvyks sekmadienį, sausio 9 dieną 2:00 
vaL popiet, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So, Halsted St. Narės prašomos atsi
lankyti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti Po susirinkimo bus 
vaišes.

Rožė Didžiai vie nė, rast

Inžinieriui

ANTANUI NOVICKHJI
mirus, Jo žmoną Birutę, dukterį Živilę, sūnų 
Sigitą ir visus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiu ir kartu liūdžiu

Alvina Šabanienė

A. A.
Inžinieriui Pulkininkui

ANTANUI NOVICKIUI
mirus, didelio liūdesio prislėgtoj valandoj, Jo žmoną Birutę, 
jų dukrą Živilę, sūnų inž. Sigitą, anūkėles bei gimines ir ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime kartu-su jais.

Marija ir Juozas Ročkai

-------------- ---- ------ -- -p-----------

PinKITfc JAV TAUPYMO BONUS

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valando*** 
gražiausios gėlės ir vainikai amo- 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMEHT/ti
5525 So. Harlem Ava. — 53^1^

GELIS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLIHYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
i Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

» I L.___ _____ ____

IEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 w- 71st street i
J. Telef.: GRovehill 6-2345-6

-** » * 1410 So. 50th Avė., Cicero
■ ' Telef.: TOwnhall 3-2108-9 s •
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS Į

’ | ATKSTft AUTOMOBILLAMS PASTATYTI

WASHINGTON, D. C.
JAV LB Washington© 

apylinkės valdyba

1971 m. lapkričio 19 dieną 
Washington© lietuviai turėjo 
metinį susirinkimą Šv. 'Domi
ninko bažnyčios patalpose ir iš
rinko naują J/AV LB Washing
ton© apylinkėms valdybą. Gruo
džio 19 dieną'penki naujos val
dybos nariai turėjo pirmą posė
dį ir išrinko .naują pirmininką 
ir pasiškirstė pareigomis sekan
čiai :

Dr. Jonas B. Genys, pirminin
kas, 8908 Orbit Lane, Seabrook, 
Md. 20801, tel. (301) 459-5693. 
-Jūratė Miciutaitė, vicepirminin
kė, 1736 N. Rhodes Street, Ar
lington, Va. 22201, tel. (703) 
522-0279. Antanas Dambrifiiias, 
vicepirmininkas, 4314 40th St., 
Brentwood, Md. 20722, tel. (301) 
927-5871. Asta Vitėnaitė, se
kretorė,7910 Livingston Road, 
Oxon Hill, Md: 20021, tel. (301) 
248-5262. Arvydas Barzdukas, 
iždininkas, 7905 Holmes Run 
Drive, Falls Church, Va. 22042, 
tel. (703) 560-1410.

Nauja valdyba nutarė rūpin
tis suruošimu gegužinės, pa
kviesti į Washingtona Baltimo- 
rės vyrų chorą ir aktyviai pri
sidėti prie darbų organizuojant 
Antrąją šiaurės Amerikos Bal
tų Informacijos konferenciją. 
Geresnei veiklos koordinacijai 
bus įkurtos penkios komisijos. 
Jšunimo Reikalų Komisijos pir
mininke buvo pakviesta Joana 
Vaičiulaitytė (9307 Chanute 
Drive, Bethesda, Md^, tel. (301) 
530-6276), Sporto Reikalų Ko
misijos pirmininke bus Elvyra

A. + A.
- AUGUST ZIGMONT

Gyv. 930 W. 35th Place

, Mirė 1972 m. sausio 5 dieną, 5:00 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 66 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Stella (pagal tėvus Janulytė), 3 sūnūs — 

Anthony, marti Sophie, Joseph, marti Helen ir Frank, marti Mitzie; 
9 anūkai, 4 proanukai, pusseserė Victoria Žukas su šeima, pusbrolis 
Mykolas Zaukas su šeima, brolienė Katherine Kasparūnas su šeima ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Klubui, Upytės 
Draugiškam klubui, Lithuanian National Democratic klubui ir Kra
kiškių klubui.

Kūnas j bus pašarvotas ketvirtadieni, 6:0Q vaL vak., Jurgio Ku<K 
mino koplyčioje, 3319 So. Lituanica Avenue.

šeštadienį, sausio 8 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus laidoja
mas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. August Zigmont giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktorius George F. Rudminas. TeL YA 7-1138.

' A,t.
ANTANAS YANUKENAS

Mirė 1972 m. sausio mėn. 3 dieną, 7:30 vai. vakare. Gimęs Lietu
voje, Ukmergės aps., Anykščių parap., Klikūnų kaime.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Sophie, pagal tėvus Gudowicz, 3 dukterys I 

— Helen Seggelke, žentas Cecil, Ruth Carr, žentas Robert E., ir Vic
toria Rutkowski, žentas Henry, sūnus Stanley, marti Bea, 9 anūkai, 
2 proanukai, giminaitė Jean Gudowicz, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Utenos klubui.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litua

nica Avenue. _
Penktadienį, sausio 7 dieną 1:00 vai. po pietų bus lydimas iš ko

plyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Antano Yanukeno giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, sūnus, žentai, marti, anūkai 

ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.

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

knygų spintą ar lentyną: • J

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00 > 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusi. _______  $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

įrištas, 431 pusi. _______________________ 1_______  $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ . j

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; U dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —______ ___________________ $2.00 :

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 1 tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p™. $5.50
Juozas Llūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. ......   — $3.00
P. Livdiiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi.,___________________ ;_______________ $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —_______ $4.00 J
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik_ _ $10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago 8, III. —- Telef. HA 1-6100 l

------------------- ------------- --------- -............... .. ........... ....................

A. > A.
ELEANOR WESDZUNAS
(Pagal tėvus Andrešunas)

Gyv. 2855 West 38th Street
Mirė 1972 m. sausio mėn. 3 dieną, 7.00 vai. vak., sulaukusi 77 me

tu amžiaus. Gimusi Chicagoje.
Paliko nuliūdę: vyras George, duktė Frances §parks, gyv. Califor- 

nijoj, sūnus Arthur, 4 anūkai, 8 proanukai. brolis Bruno Andrešunas 
su šeima, gyv.. Alabamoj, sesuo Margaret Kuntz, jos vyras Anthony, 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Kęstučio Klubui ir Amerikos Lietuvių Piliečių klubui.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 South California I 

Avenue.
Penktadieni, sausio 7 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojama Lietuviu šv. Kazimiero kapinėse.

‘ Visi a. a. Eleanor Wesdzunas giminės, draugai ir pažįstami nuo- I 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440.

EUDEIKIS
i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

i
AMBULANCE Į
PATARNAVL J
MAS DIENĄ
IR NAKTJ I

TURIME Į
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS ■
(LACKAWICZ)

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

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

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

-J1 n .tu, ....... ...............................................

£— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURKDAT, JANUARY «, W7J
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RUOŠIAMASI JAUNIMO KONGRESUI
Pasaulio Lietuviu Bendruo- 

Anenc, besirūpindama palai- 
3cyli mūsir jaunime lietuvišką) 
.O'YJ’bę, šiuos metus paskelbė 
-Jaunimo Metais, nes birželio 
-UI dieną prasideda II-sis Pa- 

tsaulio Lietuvių Jaunimo Kon- 
•įresas, kuris Užsitęs iki liepos 

d. šiam darbui įvykdyti yra 
^įdarytas Jaunimo Kongreso 
^Komitetas. kuris dar išsišako-

kilu kraštu

?cl. vienetus. Neskaitant viso 
^aisvojo pasaulio lietuvių jau- 
Jnimo, įsitraukusio Jaunimo 
Jiongreso darban, vien Chica- 
5gpje jau dirba arti 200 aktyvių 
įaunuolių. Vieni iš jų atlieka 
Svadovaujamąjį darbą. kiti 
Sdirba techniškąjį darbą.
j Jaunimo Kongreso Komite
tas ir komisijos laikas nuo lai- 
Jto renkasi posėdžiams, kur 
^varsto ir sprendžia įvairius 
klausinius, susijusius su Jauni- 
įno Kongreso ruoša. Iš JAV ir 
Kanados į JK centrinį vykdo- 
jnąjį komitetą įeina apie 30 as- 
inerių.
• ,Jaunimo atstovai, kuriu iš 
yiso bus Į50, turėtų būti iš
lenkti iki vasario 16 d. Kai 
'įuriose vietose atstovai jau iš
rinkti. JAV rinkimai bus pra
vedami LB-nės slaptu baisu

vimu, o 
nustatyta

JK programa dar ne visa ga
lutinai paruošta, nes kai kurie 
dalykui turi palauk Ii savo ei
lės ir gali -būti išsprendžiami 
tik kongresui priartėjus. Ta
čiau kai kurios komisijos savo 
planus yra jau galutinai paruo 
šusios. Pvz. Kongreso atida
rymo komisija (pirmininkas 
Romas Kasparas) su savo pen
kiomis pakoniisi jomis (pako
misijų pirmininkai yra: .Joli
ta Kisieliūtė. Daiva Vaitkevi
čiūtė. St. l.iikauskas. švitrius 
Gotceitas ir Audronė Matutytė

■

Nuo 
1914 metų

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

$20.000

Frank Zog as, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

m

£

Edgartown, Mass., gyventoja Stephanie Teller mėgsta pasivažinėti 
dviračiu. Kartu su ja važiuoja ir jos pudelis "Contessa".

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Oarbininkiy

DOUBLE 
YOUR PRESENT INCOME! 

Part time.
Earn $200 to $1,200 per 

Call 338-4549 
Between 5—7 P. M.

mo.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

LIVE IN HOUSEKEEPER
5 day week, permanent. Own room, 
bath, T. V. 3 children, one school 
age. Good salary & home for right 
person. References. English neces

sary. Glencoe.
Transportation — North Western.

835-3582

REALESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui . Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Frezidentaa

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 1

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

mos dailiai yra viską suplana
vę ir pasiruošę. Komisija ruo
šia bendras atstovų ir nakvy- 

egistracijos anketas, ku- 
išrinkus jaunimo atsto- 

bus siunčiamos užpildyti, 
igoje JK-sas vyks Conrad 

Hilton viešbutyje birželio *30 
1 liepos.

Sunki pareiga yra ^atitekusi 
dr. Algirdui Norvilui. Jis turi 
paruošti akademinę,, programą 'Gi šioje programos dalyje vyks 
Studijų dienoms, surasti tin-lpaskaitos, 
kainus prelegentus duoti tin- sijos, nutarimai1 ir t. t.
kainą kryptį JK eigai, nuo ko gramos dalis įvyks Kent uni- 
priklausys ir pokongresiniaiiversitete prie CIevelando lie- 
geresni ar blogesni rezultatai. ;pos 4 — 8 d. d. Be .to, progra- 

jmos k-jos pirmininkas A. 
Norvilas yra susitaręs su dr. 
Romu Kriaučiūnu, patyrusiu 
anketų ruošime ir davinių ver
tinime, paruošti lietuviškam 
jaunmui anketą apie mūsų jau 
nimo nuotaikas, lietuvybės iš
laikymą ir kt. problemas. Su
rinktu daviniu vertinimui bus C c
naudojamas koniputeris.

JK baigmei yra 
stovykla, kuri įvyks 
— 15 d. d. Kanadoje, 
stovykloje. Pasaulio 
Jaunimo Stovyklos 
ku yra Kanados LB valdybos 
narys Gediminas Rreichma- 
nas. Stovykla turės ir savo gan 
plačios apimties .programą, 
kuriai talkins Jūratė Čepon- 
kutė, detroitietė Vilija Ran
kytė ir kiti kanadiečiai.

Suprantama, kad tokia pla
ti Jaunimo Kongreso apimtis 
pareikalaus, iš pasiaukojusių 
ne tik intensyvaus darbo, bet 
taipgi susidarys ir žymių išlai
dų. II PLJK Finansų Komisija 
vadovaujama dr. Juozo Kazic
ko, kuris daug energijos, dar
bo ir savo asmeniškų pinigų 
nepagaili, rūpindamasis kad 
vajus gerai pasisektų, kad JK- 
sas sdvo planus galėtų įvykdy
ti. Tikėtina, kad ir lietuviško
ji visuomenė nebus abejinga 
mūsų jaunimo lietuviškai veik 
lai paremti. Kad surinktos au
kos nebūtų nepateisinamai iš
leistos. jas prižiūrės FK-jos 
patikėtas kontrolierius — iždi
ninkas Saulius Mikaliukas.

Informac. k-ja

mu 
rios.
vus.

pranešimai, disku-
Ši pro-

Never used, 
dery, button 

zag etc.

SEWING MACHINE
All ‘automatic, embroi- 
holes, blind stich. 
Original cost $350. 
Sacrifice.
S135.00.

Call 267-2910

zig-

MIDLAND
8
į 4043 ARCHER AVENUE 
f CHICAGO, ILLINOIS 50632

3 PHONE: 254-4478

O
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum S5.000)

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

Didelis pasirinkimu Įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAl, MAISTAS, PINIGAI.

r
2608

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

i———■

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ~~

, 2501 W, 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

Į MOVING — Apdraustas perkraustymas 
i Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.I

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

-% ■

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$1000 or more 
certificates 
1 year min.

ruošiama 
liepos 9 

Romuvos 
Lietuviu 

pirminin-

ŠALTA
Trečiadienis, sausio 5 diena 

išaušo Chicagoje tikrai šalta 
su temperatūra nuo 0 vidur- 
miestyje iki 5 laipsnių žemiau 
nulio priemiesčiuose, o pri- 

• skaitant aštrų šiaurinį vėją.

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

< — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY, JANUARY 6, 1972

PER ANNUM

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

,<Y MEMBER

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

šalčio “faktorius” buvo skaito
mas lygu 19 laipsnių žemiau 
nulio, tai jau beveik lygu Ka
nadai.

Snigo prie Midway 
pasnigo iki 4.6 colių.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

vakar

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ BU
TAS su 2 miegamais. 

3400 WEST 65th PLACE. 
Skambinti WA 5-9347

Kaip ,sulaikyti girtus 
nuo vairavimo

Illinojaus gubernatorius Ogil 
vie pasirašė įstatymą, kuriuo, 
tikima, visi girti vairuotojai 
bus pašalinti iš gatvių ir vieš
kelių. Bet Įstatymas pradės 
veikti tik nuo, ateinančio lie
pos mėnesio 1 dienos.

Šiuo įstatymu, kiekvienas 
neblaivumu įtartas vairuotojas 
privalės pūsti kvapą į polici
ninko su savim turimą specia
lų aparatą ir abiem atvejais — 
jei bus išgėręs, arba atsisakys 
pūsti, neteks vairavimo leidi
mo. Ir iš kitų valstybių į Ilino 
jų atvažiavusius vairuotojus 
įstatymas lygiai" palies.

“šis įstatymas išgelbės daug 
gyvybių ir šimtus, net tūkstan
čius nuo sužalojimų", pasakė 
gubernatorius.

je. Kalėdų švenčių proga jis at 
vyko į Chicagą pas savo tėvus.

— Dr. Julija Monstaviėienė 
š. m. sausio 10 d. išvyksta po
ilsiui į San Francisco, Kalifor
niją ir bus ten visą mėnesį.

— Dr. Juozas Bandzevičius 
baigė medicinos mokslus Hei
delbergo universitete, Vokieti 
joje. Jis grįžo į Chicagą ir ruo
šiasi valstybiniams egzami
nams.

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 REBUIIDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo 

mos i metus iš atskirų butų su bal- 
dais. Jaukūs 2 aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už $46,000.

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

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga- 
zu šildymas. Geros paiamos. Gražus 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

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

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

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

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

Laimė nelaimėje
Richard Pollick, 20, praeitą 

pirmadieni buvo išvažiavęs 
kiškių medžioti ir besivejant 
kiškį Mississippi paupiu jo au
tomobilis staiga šūkterėjo į ša
lį, pralaužė užtvhrą ir nukri
to 60 pėdų gilyn Į upę.

Automobilis po kelių valan
dų buvo iš vandens ištrauktas, 
o jis pats dar vėliau pakirdo 
po tiltu besėdįs viena mylia to
liau nuo nupuolimo vietos, 
pats neatsimindamas, kas at
sitiko.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
prašo visus, kurie pasirašo pe
ticiją prezidentui R. Nixon’ui, 
pažymėti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Peticijos lapus su 
parašais prašoma grąžinti į 
ALT’os būstinę, 2606 West 63 
rd St., Chicago, III. 60629 iki 
1972 metų sausio 20 d.

— Pranas Bud vytis, gyve
nantis Chicagoje, būdamas 
invalidas, pats vienas uoliai 
platindamas Amerikos Lietu
vių Tarybos peticijos lapus, 
surinko 3.000 parašų. Peticija 
ruošiama įteikti Prez. Nixonui, 
prieš jam išvykstant į Sovietų 
Sąjungą.

— Antanina

State Farm Frre and rasua!ty Company

1 HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208’A W.95th St.

GA 4^654 _

nan

IMSWtAMCl, y

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

tune-up$ ir t. t, 
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pašto 
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigb 
ten Pai^e.

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

PUIKUS 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 
ginais* Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY 
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

TRUMPAI

— Trijų daktarų spalvotais 
paveikslais iliustruoti prane
šimai Alvudo kultūriniame 
penktadienyje (ne šeštadieny
je kaip Įprasta) Jaunimo Cent 
re, čiurlionies Galerijos sa
lėje, ši penktadieni, sausio 7 
d., G vai. v. punktualiai. Odos 
ligų žinovas Kastytis Jučas, 
prof. Albinas Liaugminas, Ph. 
D. ir in tomistas J. Adomavi
čius. Odos ligos pas jauną ir 
pagyvenusi. asmenybės ugdy
mas ir virškinimo kanalo ne
veikios tvarkymas. Mediciniš
kai pedagogiška literatūra, hi
gieniška užkanda. Sveiko mais 
to paroda ir jo įsigijimas vie
toje. Vitamino C kiekio nusta
tymas kiekvienam norinčiam 
— nemokamai. Prieš vėžį lite
ratūros paroda. Alvudiečiai 
ir jiems prijaučiantieji renka
si valanda anksčiau — nuo 5 
v. p. p. aptarimui senelių rei
kalų. Visiems įėjimas laisvas. 
Visi kviečiami.

— Medikas Leonas šulas iš- 
išklausė medicinos mokslus 
Vienos universitete, Austrijo-

Mačiuikienė,
Lietuvoje baigusi RK med. sese
rų mokyklą ir čia išlaikiusi me
dicinos sesers egzaminus, 
nuo 1965 m. dirba Schwab Re
habilitation ligoninėje. Už ypa
tingą stropumą ir pavyzdingą 
darbą ją ligoninės vadovybė 
apdovanojo metiniu ženklu. A. 
Mačiuikienė yra veikli Lietu
vių m. seserų ir šalpos organiza
cijose.

— Kolumbijos Lietuvių jau
nimo suvažiavimas ir studijų 
dienos Įvyks vasario 11 — 13 d. 
Medelino mieste. Ten bus ap
tarti pasiruošimo ir kelionės 
reikalai į Jaunimo Kongresą 
ir Tautiniu šokiu švente Chi
cagoje.

— Jūratė Reisgytė, Andrius 
Garolis, Vytenis Vasaris ir An
tanas Laukaitis pakyiesti su
redaguoti pirmąjį šių ‘ metu 
“Mūsų Pastogės" numerį Syd- 
nėjaus mieste. Australijoje.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

1 —į ' f

Prieš keletą metų J. Reisgytė 
gavo Justo Paleckio parašą pe
ticijai reikalaujant laisvės Lie
tuvai. Ji yra išrinkta atsto
ve Į Jaunimo Kongresą. Kartu 
su ja atvyks šie atstovai: Liu
da Apynytė, Violeta Bitinaitė 
Ugnė Kazakaitytė, Elena Kive- 
rytė, Chris Matulis ir Vytenis 
Vasaris.

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr.. 
do 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. Marauėtte Parke. $21.500.

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

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

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

Brity aktorė Juliet Mills nutarė pa
silikti gyventi Amerikoje.

— Arūnas Steponaitis iš
rinktas Brazilijos lietuvių jau
nimo pirmininku. Jis organi
zuoja specialią lėktuvu kelio
nę į Jaunimo Kongresą ir Tau
tinių šokių šventę Chicagoje. 
Ekskursija išvyks birželio 28 
d. h' Amerikoje bus visą mėne
sį. Ekskursantais priimami ir 
suaugę.

— Amerikos Legiono S. Suli- 
vano posto koinandierius Ed
ward Klein, sužinojęs, kad 
Amerikos Lietuviu Taryba ren 
ka parašus po peticija dėl Lie
tuvos okupacijos ir jos gyven
tojų persekiojimo, atvyko į 
Altos raštinę ir paėmė atitin
kamą kiekį blankų to posto 
legionierių parašams. Posto 
būstinė yra priešais Altos raš
tinę. Parašų rinkimo akcija 
baigiama sausio 15 d.

Visus kviečiame atsilankyti 
į Chičagos aukšt. lituanistikos 
mokyklos Tradicinį Vakarą, sau
sio 8 d., 7:30 vai. vak.. Jaunimo 
centre. Auka 5 dol. su vaka
riene. Staliukus užsakyti telef. 
776-6412. (Pr).

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus Ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie 
karnas 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 ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.
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NAUJIENAS
....— b tūtit —

IfahrriM taip® perka r petfood* 
ir protai nžho biriai per

NAUJIENAS




