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IŠ VISO PASAULIO

Indijos kareiviai krauna į vieną vietą visus is Pakistano kareiviu atimtus šautuvus. Indai šia
me kare laimėjo daug ginklu

IR NEPRIPAŽĮSTA BENGALIJOS
» NEW DELHI. — Indijos premjerė Indira Gandhi paskelbė, 

kad ji gavo Bengalijos vyriausybės pakvietimą atvykti Į Bengaliją 
ir ji ta pakvietimą priėmusi. Pakistano prezidentas Bhutto irgi 
pareiškė, kad jis pasirengęs važiuoti Į Dacca, jei ta jo kelionė 
padėtų išlaikyti Rytų Pakistaną vienoje valstybėje su Pakistanu, 
į šį jo pareiškimą Bengalijos vyriausybės atstovas pasakė, kad 
yra tuščias reikalas kalbėti apie vizitą, kada nėra jokio pakvie
timo.. Jokia valstybės galva nevažinėja f kitas valstybes, neturė
dama formalaus pakvietimo. Be to, labai sunku būtų suorgani
zuoti Pakistano prezidento apsaugą Bengalijoje.

TERORISTAI REIKALAUJA PALEIST
VISUS “POLITINIUS KALINIUS”

ČIKAGA. — Vakar Ameriką sukrėtė žinia, kad keliuose Či
kagos ir New Yorko bankuose buvo rastos užtaisytos bombos su 
laikrodžiais. Policija ir FBI agentai apžiūrėjo trijų Čikagos ir 
šešių kitų miestų bankų seifus. Policijai apie bombas pranešė 
keli laikraščiai, kurie gavo anoniminius laiškus, išsiųstus Čika
goje. Laiškuose nurodoma, kad bombos gali sprogti už septynių 
mėnesių ar 217 dienų. Policijos ekspertai atrastas bombas išardė.

Iki šiol; pasaulio valstybės ne
siskubina su Bengalijos pripaži
nimu. Viena priežastis yra ta, 

< kad Bengalijoje vis dar yra In- 
’ dijos kariuomenė/ kraštas tebė
ra okupuotas. Bengalija vis dar 
neturi aiškios vyriausybės, lauk
dama, kol Pakistanas paleis šei- 
ką Rahmaną. Svarbiausia prie
žastis yra ta,, kad daugelis pa
saulio' valstybių nepalankiai žiū
ri i didelių valstybių skaldymą. 
Naujii Metų proga valstybės se
kretorius Rogers pasakė, kad 
Amerika iš principo remia vie
ningumą ir yra nusistačiusi prieš 
atskilimus.^Jis pridėjo, kad pa
saulyje yra daug Vietų, kur vals
tybių skaldymas, jei taptų Įpro
čiu, galėtų pasidaryti pavojingu 
pasaulio taikai.

Jungtinėse i Tautose Afrikos 
diplomatai nurodo, kad vien Af
rikoje yra pusė tuzino valsty
bių, kurios Įgyvena bijodamos 
teritorinį yžfe-,
tybių yra Pietų Amerikoje. Eu
ropoje tas atskilimo pavojus aiš
kiai matosi šiaurinėje Airijoje. 
Dėl tos pačios suskilimo baimės 
ir Sovietų Sąjunga nepripažįsta 
Bengalijos, nors sovietai ir rėmė 
Indijos karą prieš Pakistaną. So
vietai nenori daugiau pykinti 
Pakistano ir. bijo, kad jis nesi- 
glaustų prie Kinijos. Be to, so
vietai gali turėti ir kitų, ilgų dis- 
tacijų planų, Bengalijoje. Dac- 
coje jau atsidarė komunistų par
tijos būstinė, nors prieš karą 
partija buvo uždrausta. Indijo- 

\ j e, jos Vakarų Bengalų provin
cijoje ir ypač Kalkutos mieste, 
gyvai veikia kelios komunistų 
partijos grupės.

Bengalų vado Mujibur Rah- 
, mano laukia sunkus uždavinys, 

jei jis sugrįš valdyti naujos, ne- 
' priklausomos Bengalijos. Ben

galų partizanai dar nesugrąži
no iš Indijos gautų ginklų. Vis 
dažniau pasitaiko nužudymų, 
ginkluotų plėšimų. Kai kur par
tizanai steigia savo atskiras vy
riausybes ir valdo apylinkę sa
vo nuožiūra. Valstybė neturi jo
kios konstitucijos, jokio iždo ar 
žemės turtų. Dabartinės laiki
nosios valdžios sudėtyje yra ir 
trys komunistai, 'jų tarpe gan 
populiarus prof. Muzzaffar Ah
mad bei ponas Bashani, kurie 
yra politiniai šeiko Rahmano 
priešai. '

Kandidatas ir 
Eugene McCarthy
NEW YORKAS. — Buvęs sen. 

McCarthy, kuris jau kartą kan
didatavo Į prezidento vietą 1968 
m. rinkimuose, dabar vėl paskel
bė savo kandidatūrą. Jis ir vėl 
kampaniją vesiąs Vietnamo ka
ro kritikos dvasioje, kalbėsiąs 
apie naminius reikalus, skurdą, 
infliaciją ir demokratų partijos 
reformas.

McCarthy kritikavo kitus de- tams, kaip sen. McGovern, kuris 
mokrattfs, kandidatuojančius Į vilioja tų pačių pažiūrų baĮšus, 
prezidento rietą. Spaudos kon- kaip ir McCarthy.

LOS ANGELES. — Vakar 
keleivinis lėktuvas buvo pagrob
tas ore ir priverstas skristi. Į Ku
bą. Negrų pora — vyras ir mo
teris su mažu vaiku rankose, gra
sindami lėktuvo patarnautojai, 
Įsakė kapitonui pasiimti Los An
geles aerodrome daugiau kuro ir 
skristi Į rytus. Piratai leido 138 
keleiviams išlipti Los Angeles.!Jvyko 11)71 m’ juodžio 28 d. New Yorke. Posėdį pradedant pa- 

WASHINGTON AS __ Vy į neseniai mirę, žymūs lietuviai-: 1971 m. gruodžio 13
riausybės raportas skelbia, kad:d’ v^ietijoj, Miunchene miręs advokatas Kazys Oleka, buvęs
visoje Amerikoje yra 88,000 ne
saugių tiltų, šiais metais bus. 
pakeista 50 tiltų, nes nesą dau
giau lėšų visiems pataisytu

ACCRA. — Ganoje preziden
to žmona ponia Nixoniene Įsi
jungė Į Ganos moterų šokį. Ji’ 
aplankė senus pažįstamus, ku
riuos ji buvo sutikusi, kai ji su 
vyru lankėsi Ganoje 1957 m.

OED~FORT,N’.G;-Hs -Prekį* 
niam traukmiu Važiuojant- pėr 
medinį tiltą,'- šis- sugriuvo -ir ke
li vagonai Įkrito i tarpeklį. -Su
žeistų ‘nebuvo. ;

WASHINGTONAS’. —■ ’Gaflu-j 
po institutas’, patyrė apklatisi-j 
nė j ęs kelis tūkstančiūs  ̂žmoni ų,; 
jog amerikiečių šeimai iš 4 aš-' 
menų išgyventi minimumo ly-’ 
gyje reikia 127.dpi. per savaitę. 
Darbo statistikos biuro žiniomis, 
porai su dviem vaikais.. reikia 
136 dol. per savaitę.

4^ Ispanijos lėktuvas su 90 
asmenų nukrito jr paskendo Vi
duržemio jūroje. Meksikoje din
go kalnuose lėktuvas su 23 as-- 
menim. ' ' ' ' , ■-

Indija vakar užmezgė di
plomatinius santykius su šiau
rės Vietnamu. Laikoma, kad In
dija baigė savo neutralumo po-, 
litiką tarp Hanojaus ir Saigono, 
kur ji turi tik konsulatą.

Prie Suezo 
daug paukščių

TEL AVIVAS. — Vidurinių 
Rytų karas turėjo nenumatytas 
pasėkas paukščių ii’ gamtos my
lėtojams Suezo kanalo gale, kur 
yra daug sūrių pelkių, atsirado 
tūkstančiai paukščių. Vien rau
donųjų flamingų čia skaičiuoja
ma 11,000. Izraelitų okupuota'-- 
me Sinajuje, ypač prie Suezo ka
nalo, viešpatauja karo paliaubų 
ramybė. ' ,

Seniau klajokliai arabai me
džiodavo paukščius ir rinkdavo 
flamingų kiaušinius. Dabar kla
joklių arabų nebeliko, paukščiai 
suskrenda į pelkes vaikų perė
ti. Flamingai minta pelkėse 
randamais vėžiukais ir žolėmis.

ferencijoje jis išjuokė merą 
Lindsay, sen. Muskie ir kt..

Stebėtojai galvoja, kad Mc
Carthy daugiausia gali pakenk
ti kitiems liberalams kandida-

VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto. Tarybos posėdis

Sibire statys

nepr. Lietuvos Seimo narys ir Vidaus Reikalų Minister i s, 1971 
m. gruodžio 24 d. Vokietijoj, Bonnoje miręs profesorius dr. Ze
nonas Ivinskis, buvęs Vliko ir jo Vykdomosios Tarybos narys ir 
1971 m. gruodžio 28 d. New Yorke miręs inžinierius, kūrėjas-sava- 
noris, pulk. Itn. Antanas Novickis, buvęs Lietuvos Laikinosios 
Vyriausybės susisiekimo ministeris ir Vliko Vykdomosios Tary
bos narvs.

Vliko Valdybos- pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnai painformavo 
apie valdybos ruošą Vliko Sei- 

jihu i'Afeetrbį.ie, jsreagąvimą
dėl kunigų .Zdjebskjo ir Bubnio’1 
nuteisimo okupuotoje■■■ ■ Lietuve-- 
je, Simo Kudirkos tragedijos 
metinių. atžymėjimą, pasikalbėk 

' jįiniis šų' "Ukraiūoš' ' prezidentu 
Įiyickiu; padėką -JAV’ Kdhįrė-. 
so čAtsL’ Rūmų? nariui. Ei Der-y. 
winskiiii ' ūž;' Lietuvos pądėtiės; 
priminimą 'jungtinių Tautų Teps. 
'misijos pošėdyjė, 'svetimųjų, 
spaudos sekimą ir apie pasitrau
kimą iš'Vliko Valdybos jos na
rio ‘dr. B. ^N&nicko. c ! .

Valdybos vicepirmininkas. Juo
zas Audėnas painformavo apie 
Vliko Seimą Jr jo .nutarimus. Jo 
pranešimą papildė .Bronius Bie-. 
liukas ir Juozas Pažemėnas. (Ė),

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

.. Amerikos laivai, į 
•Indijos vandenyne'

WASHINGTONAS. — Gyįy-. 
bos departamentas paskelbė, kad 
ateityje Amerikos karo laivai 
dažniau “parodys vėliavą” Indi
jos vandenyne. Pakistano-Indi- 
jos karo metu stipri JAV ‘karo 
laivų grupė atplaukė Į Bengalų- 
Įlanką, vadovaujama didžiausio 
Amerikos lėktuvnešio “Enter- 
prisė’-p ši laivų grupė atlieka 
dabar manevrus ir Indijos van-, 
.dęnynę. kurį laiką pabus.
■ ‘ ’• Departamento- kalbėtojas pa
aiškino, kad britams pasitraukus’ 
,iš tos srities, Amerika numato 
užimti britų paliktą tuštumą ir 
dažniau pasiųsti ten savo laivus. 
Amerika .turi Diego Garcias sa
loje, Indijos vandenyno vidury
je, ryšių bazę ir nemažą aerodro
mą. Vakar buvo paskelbta, kad 
laivyno bazė Įsteigta ir Persijos 
Įlankoje, Bahrain saloje, iš ku
rios britai irgi pasitraukė.

CONCORD. — Televizijos ko- 
mikasPat Paulsen irgi užsiregis
travo New Hampshire pirmi
niuose rinkimuose kaip kandida
tas į‘ prezidentus. Jis surinko 
reikalaujamąskaičių parašų no-' 
tnihavinio peticijoje.

’ ^Čikagoje bedarbiu skaičius 
praėjusį mėn. sumažėjo. Čika
gos, bedarbių nuošimtis yra ma
žesnis už visos Amerikos nuošim
tį. ■ . ! ,
i ^ Policija ir FBI ieško as
mens,pasivadinusio Christopher 
Moore, nes jo vardu buvo: išduo
tos Trys Čikagos bankų dėžės — 
seifai, kuriuose rastos bombos.

IRinois senatorius Adlai 
Stevėnson vakar paskelbė, kad 
jis remia.-sen. Muskie kandida
tūrą Į prezidentus.

Prezidentas Nixonas vakar 
davė sutikimą Įrašyti jo pavardę 
Į pirminius New Hampshire rin
kimus.’ ’Jis norįs pasilikti prezi
dentu ir užbaigti pradėtus dar
bus.

n ♦• Vakar priesaiką davė du 
nauji Aukščiausiojo Teismo tei
šėjai Lewis 
Rehnquist.

♦ Netoli 
amunicijos, 
kariuomenės, sprogimai, ku
riuose užmušta: 200 žmonių.
ĮTaivanas paskelbė, kad jo 
užsienio prekybos balansas per
nai davė • 180 milijonų dolerių 
perteklių. Prekyba padidėjo 36% 
ir beveik prilygo komunistinės 
Kinijos prekybai. Ekonominis 
Taivano augimas siekęs pernai 
11.4%.
♦ Ponia Nixoniene vakar at

vyko į Dramblio Kaulo Kraštą.

Powell ir William

Daccos Įvyko keli 
paliktos Pakistano 

sprogimai,

; Mėnulyje galės 
- gyventi žmonės

WASHINGTONAS. — Rake
tų specialistas dr. Wernher von 
Braun pranašauja, kad dar šia
me šimtmetyje mėnulyje gyvens 
žmonės ir gali būti, kad ten gims 
ir pirmas vaikas. Mėnulio kolo
nizavimas būsiąs panašus į Pietų 
Ašigalio kolonizavimą, žmonės 
ten gyvens trumpus laikotarpius. 
Mėnulyje gimęs pirmas žmogus 
atvykęs Į žemę turės priprasti 
prie-žemės traukos, kuri žemėje 
yra didesnė, negu mėnulyje.

MASKVA, r— Laikraštis “Sels- 
kaja žizn” aprašo naujo Sibiro 
geležinkelio statybos pradžią. 
Nauja šaka prasidės nuo pa
grindinės Trans-Sibiro geležiu-- 
kelio linijos prie Bam miesto ir 
eis Į šiaurę iki Tindinskio mies.- 
to. Vėliau galvojama liniją tęs-, 
ti iki Aldano ir iki Jakutsko.

Pirmas-.statybos tarpsnis nu
mato ] 
tačiau Jrti 110 mylių liniją, 

i bus nelengvi,^nes 
reikės pastatyti apie 200 tiltų 
ir iškasti virš 200 milijonų ku
binių pėdų žemės.

ši linija tiesiama dėl Chulma- 
no rajone atrastų labai geros ko
kybės akmens anglių, kurių, kaip 
apskaičiavo japonų specialistai, 
gali būti 20 bilijonų tonų. Ja
ponija siūlė sovietams bendro
mis jėgomis statyti kelius, ge- 

■ ležinkelius, ir uostus,. kad japo- 
nų pramonė galėtų pasinaudoti 
sovietų Sibiro žemės turtais. De
rybos nutrūko, nes - sovietai pa
reikalavo iš Japonijos labai di
delės kainos ųž’savo anglį. Kol 
kas japonų-sovietų ‘bendradar
biavimas siekią tik Sibiro miško 
medžiagos pirkimą ir naujo Na- 
chodkos uosto statymo darbus.

Iki šiol Sibire trūko kelių ir 
geležinkelių, kas trukdė išnaudo
ti didelius žemės turtus. Chul- 
mano kasyklos kasmet duodavo 
nedidelį anglių kiekį, kuris su
naudojamas vietinei elektros sto
čiai varyti. Transportas Lenos 
upe įmanomas tik 6 mėnesius, 
nes kitus 6 mėn. upė būna užša
lusi. Todėl nutarta statyti ge
ležinkelį, kuris būsiąs baigtas 
1975’m.

Vokietis apie 
priešus - vokiečius
BERLYNAS. — Rytų Vokie

tijos komunistų partijos vadas 
Erich Honecker, savo kalboje 
kariuomenės susirinkime, Rue- 
gene — Baltijos jūros saloje, pa
reiškė laikąs Vakarų Vokietiją 
svetima šalimi, o be to, dar ir 
imperialistine šalimi.

Hoenecker pabrėžė susirinku
siems į karinius manevrus kari
ninkams, kad susitarimai dėl 
Berlyno ir kiti santykių page
rėjimo ženklai neįvykę- dėl to, 
“kad imperialistinis vilkas tapo 
švelniu avinėliu’*. Jis vilku liko 
ir toliau. Komunizmo priešai li
ko nepasikeitę, Įspėjo Hoene- 
ckeris, rusų pastatytas rytinės 
Vokietijos zonos “gauleiteris”.

Atsisveikino su 
inž. A. Novickiu

Į Atsisveikinimas su tautai 
nusipelniusiu inžinierių Antanu 
Novickiu Įvyko 1971 m. gruo
džio 30 d. New Yorke — Rich
mond Hill, Garšvos šermeninėje. 
Su velioniu atsisveikino, žodį ta
rę: Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke Anicetas Simutis, Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas dr. J. K Valiūnas, 
dr. Juozas Pajaujis — Lietuvos 
Laikinosios ’Vyriausybės ir Val
stiečių Liaudininkų Sąjungos 
vardu, be to, L. T. Sandaix>s ir 
bendraminčių vardu, Leonas Vir
bickas — Lietuvos kūrėjų-sava- 
norių, inž. Vl; Bioševas — Ame
rikos Lietuviu Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos, Aleksandras 
Vakselis — Liet. Bendruomenės. 
Apygardos, Jonas' Šlepetys —< 
Lietuvių Karių “Ramovės” var-' 
du ir Jonas Rūtenis — arttnnrt 
jų draugų vardu. Visi pareiškė 
nuoširdžią užuoj autą veiionies 
našlei Birutei Grigaitytei-Novic- 
kienei, vaikams Živilei ir Sigi
tui bei kitiems artimiesiems, šei
mos bei artimųjų vardu kalbė
jusiems padėkojo Visvydas Ma
čiūnas. Atsisveikinimui vado
vavo Juozas Audėnas. Su velio
niu atsisveikino apie 200 žmonių.

Pamaldos už A. Novickio vė
lę Įvyko gruodžio 31 d. Apreiš
kimo bažnyčioje — celebravo 
klebonas kun. Pr. Raugalas ke
turiems kunigams asistuojant. 
Po pamaldų, dalyvaujant nema
žam newyorkiečių, bei iš kitur 
atvykusių lietuvių būriui, No
vickis palaidotas Cypress Hills 
kapinėse, Brooklyne. (E)

Kinai sušvelnino 
pavadinimus

PEKINAS. — Užsieniečiams 
skirta Kinijos sostinė^ K~oninė, 
kurią apžiūrėjo :r ; rrerik ečių 
delegacija, nuo Naujų Mev< ga
vo naują pavadinimą — “Sosti
nės ligoninė”. Anksčiau ji bu
vo vadinama Prieš-imperialistų 
ligonine. Kiek anksčiau kita li
goninė, kur būdavo gydomi so
vietu ir kitu komunistiniu ša :u 
diplomatai gavo naują “Draug L 
kumo ligoninės” vardą. Anks
čiau ji buvo “Prieš-revizionistij 
ligoninė”.

Nors ligoninių vardai buvo pa
keisti, tačiau, dvi gatvės: “Prieš- 
imperialistų” ir “Prieš-revizio- 
nistų” Pekine liko. Paskutinio
ji yra gatvė, kur stovi Sovietų 
Sąjungos ambasada.

Amerikos delegacija, atvyku
si paruošti prezidento kelionės 
planų, buvo vakar nugabenta Į 
Šanchajų, iš kur ji po dviejų die
nų traukiniu važiuos į Hang
show, dar vieną Kinijos mies
tą, kurį numato aplankyti pre
zidentas Nixonas.

TEL AVIVAS. — Izraelis pa
reiškė, kad jis gaus iš Amerikos 
naujų Fantom lėktuvų be jokių 
nuolaidų iš savo pusės.

Teroristų ‘ laiške nurodoma, 
kad bombers padėtos devynių 
bankų privačių- indėlių seifuose 
(safety box). Prie laiškų pridėti 
ir seifų raktai bu mpęodytų sei
fų numeriais. Čikagos bankai: 
First National, Continental B-Į 
linois ir Northern Trust Bank. 
Trys 'bankai, kuriuose rastos 
bombos, buvo New Yorke ir trys 
San Francisco mieste.

Laiške nurodoma, kad pana
šios ilgai nėsprogštancios bom- ’ 
bos gali ateityje būti dedamos 
naujai statomam pastatė, kaip 
FBI rūmai Washingtone. Bom
ba galėtų sprogti po 7 mėnesių, 
kada rūmai jau būtų pastatyti. 
Toks bombų dėjimas “Amerikos 
Judėjimo” būtų naudojama? po
litiniams kaliniams išvaduoti iš 
kalėjimų, sakoma teroristų laiš
ke. Bombas galima dėti greitke- 
liuose, dideliuose korporacijų 
pastatuose, ištaiginguose vieš
bučiuose. Apie bombas būtų pa
skelbta spaudoje. Niekas neno- 
Tėtų~gyventi tokiuose’ viešbu
čiuose ar-važinėt?j&jkiąis greit- 
kelinis, kurių -kurktų, - bet- ku
riuo metu sprogimas. Bombas 
galima nustatyti taip, kad jos 
sprogtų bet kuriuo metu, iki sep
tynių mėnesių.

Teroristų laiškas baigiamas: 
“Paleiskite visus politinius ka
linius. Atsiminkite George Jack- 
son ir Sam Melville”.
' Laiške minimas Jackson buvo 
negras, Kalifornijos kalinys, žu
vęs pernai rugpiūčio mėn. per 
bandymą pabėgti. Jis vienas iš 
Soledad brolių, kurių byloje yra 
Įvelta ir negrė komunistė Ange
la Davis. Samuel Melville žuvo 
Attica kalėjimo sukilime. Jis bu
vo 35 metų baltasis, Į kalėjimą 
patekęs, už bombų dėliojimą New 
Yorko pastatuose.

FBI visą ši įvykį tiria ir Įta
ria, kad naujoje bombų teroro 
bangoje vėl gali būti Įvelti Wea
therman organizacijos nariai, 
revoliuciniai anarchistai.

Lėktuvo nelaimėje 
nėra daugiau gyvu
PUC.ALLPA. — Peru karo 

aviacijos helikopteriai jau rado 
džiunglėse sudužusį keleivinį 
lėktuvą, kuris su 92 keleiviais 
dingo Kalėdų išvakarėse. Pėsti 
per džiungles keliauja 12 karei
vių, helikopteriui jiems padedant 
išlaikyti kelio kryptį. Toje vie
toje, kur lėktuvas nukrito, nėra 
žmonių gyvybės ženklų.

Kaip jau rašyta, gyva išliko 
tik 17 metų mergaitė Juliana 
Koepcke. Ji susirado kelią atgal 
į civilizaciją ir šiuo metu yra 
gydoma ligoninėje. Daktarai at
rado, kad jai buvo lūžęs dešiny
sis krūtinės kaulas. Be to, džiun
glėmis keliaudama ji gerokai ap
sidraskė bei buvo skaudžiai su
kandžiota įvairių vabzdžių.

Penki helikopteriu atvežti ka
reiviai pradėjo nelaimės vietoje 
kirsti medžius norėdami padary
ti helikopteriams nusileidimo 
vietą, kad būtu galima išvežti 
žuvusius.



ALFONSAS NAKAS
POKALBIS SU DR1 J. PIKŪNU

Sudarytinas socialinių ir politi
nių mokslininkų bei veikėjų pre
zidiumas, kuriam būtų pavesta 
ištirti šią problemą ir paruošti

—- Kaip Jums, iš neutralių po
zicijų stebint, atrodo nuolatinė 
trintis tarp Lietuvių Bendruo
menės ir'Amerikos Dėtuvių Ta
rybos? Kokį receptą siūlytumė
te šiai didelei negerovei šalinti?

—r LB ir Altos trintis pasireiš
kė keliais atvejais. Anksčiau ir 
šiame seime siūlytas jų 'veiklos 
suderinimas jau buvo išbandy
tas, bet be reikiamos sėkmės. Ma
no manymu,—veiklos derinimas 
nesudaro to esminio sprendimo, 
kuris pilnai integruotų didžių
jų veiksnių veiklą JAV. Siūlau 
esminio sprendimo suradimą.

riuos pačios institucijos nesuge
ba išrišti: Būtų gerai, jei šiam 
prezidiumui didieji veiksniai su
teiktų! privalomos arbitradijos 
teisę. Nėra abejonės, kad dabar
tinis veiklos dvilypumas ir iš jo 
seką ginčai daro didelę žalą vi
sai lietuvių visuomenei ir tau
tai. Parodykime lietuvių kultū
ringumą šią problemą iš esmės 
spręsdami parinktu tarpininka
vimo keliu.

turi daug šaknų, pasiekiančių ir 
pačią žmogaus prigimtį.. šiuo 
metu bendroji rodyklė yra dras
tiškai vienoje pusėje, kurioje ji 
negalės ilgai išsilaikyti. Tebe- 
siskleidžianti Amerikos kultūra 
yra per jauna, kad galėtumėm 
pranašauti jos pražūtį.

Gal pati pagrindinė blogybių 
šaknis — tai žmonijos aukščiau
siųjų vertybių atmetimas mo
kyklose. Moralės dėsniu ir krik
ščionybės pagrindų dėstymas 
tėra išlikęs dalyje privačių mo
kyklų. Iš kitos pusės masinės 

narius." Blogybių Visuomet buvo, komunikacijos priemonės, spau
da ir vnač televiziia tebeskleid-

— Ne paslaptis, kad ir lietu
viškasis jaunimas Amerikoje 
plaukia su srove. Mūsiškių tar
pe yra buvę nuslydimų (per nar
kotikus) į pačią bedugnę. Kur, 
Jūsų nuomone, yra visų šių blo-

pasiektas, ar dar galime laukti 
didesnės visuotinės tragedijos?

— Organizuotas lietuvių jau
nimas kopia į savo idealų aukš
tumą, bet reikia pripažinti, kad 
bendroji srovė yra tiek galinga, 
jog ji neša organizuoto lietuvių 
jaunimo dalį, ypač jo paskirus

Amerikoje, bet dabar jų padau
gėjo. Taip vadinamoji Pando
ros dėžė tebėra plačiai atskleis
ta; o tedaromi tik silpni bandy
mai ją priverti. Deja, blogybės
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llonio sielą-šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, lietuvių pamaldų 
metu. Po pamaldų tos pačios 
parapijos salėje LKDS centro 
komiteto pirm. Algio Kasulaičio 
paskaita. Kitą programos dalį 
— velionio raštų skaitymą at
liks jaunimas.

Ateities klubas ir LKDS 
Cleveland© skyriaus valdybos 
maloniai kviečia visus lietuvius 
atsilankyti į šį minėjimą.

(p. m.)

suabejoti. Jei šią pynę užbaigs 
pasisekimas, tai bus labai dide
lis Detroito ir apylinkių lietuvių 
laimėjimas. Nepasisekimas pa- 
rodytų, kad JAV atkurti lietuvių 
.parapiją nėra įmanoma, nežiū
rint kiek daug darbo, pastangų 
bei finansų būtų sutelkta. Ši pa
rapija žengia rr pirmyn ir atgal, 
bet jos žingsniai pirmyn sudaž- 
nėjo.

— Pats didžiausias baubas ke
liose JAV valstijose, o ypač jau 
Michigane, šiuo metu yra pri
verstinis mokinių vežiojimas au
tobusais iš gyvenamos apylinkės 
į-tolimas kitų apylinkių mokyk
las. Kaip žinote, nebėra dienos, 
kad Detroito dienraščiai nerašy 
tų, radijas nekalbėtų, televizija 
neskelbtų apie tokiam privers
tinam vežiojimui daromus pla
nus ir apie piliečių ruošimąsi 
priešintis. Kokia Jūsų nuomonė 
apie planuojamą, kitur jau vyk
domą, priverstiną vežiojimą? 
Jeigu jis būtų, pagal įstatymo 
raidę, plačiu mastu Įgyvendin
tas, kokios galėtų būti pasėkos?
‘ —'Sunkus klausimas, į kurį 
bet koks pilnesnis atsakymas 
virstų teze; čia yra daug vei
kiančių faktorių ir galimybių. 
Pagrindinai, noriu štai ką pasa
kyti. Jeigu abiejų rasių tėvai 
neįstengia gyventi tose pačiose 
mokyklų ribose, kodėFturi būti 
reikalaujama, kad jtl vaikai ap
lenktų savo tėvus socialinėmis 
dorybėmis. Integracija yra tei
giamas dalykas, kad sumažinus 
diskriminaciją^ bet priverstinas 
vaikų vežiojimas po visas mies
to apylinkes, mano manymu, nė
ra pateisinama priemonė. Galu
tinoj paskaitoj vaikų mokymas

CLEVELAND. OHIO
Prel. Krupavičiaus mirties 

metinių minėjimas
š. m. sausio 23 d., sekmadienį, 

įvyks prel. Mykolo Krupavičiaus 
mirties metinių minėjimas.

Iškilmingos pamaldos už ve-

ir mokyklos parinkimas yra tėvų 
(o ne miesto ar valstijos) atsa
komybė.

— Ačiū, Daktare, už pokalbį. 
Viliuosi, jog jis nebus šiame 
dienraštyje pirmasis ir pasku
tinis. (Pabaiga)

■ĮKAITYK "NAUJIENAS’ - 
OS TEIKIA GERIa j'lAS, 
s TSfNtlT mIiSTAS ZINIASda ir ypač televizija tebeskleid- 

džia agresyvumą, smurtą, besai
kį seksą ir kitas vertybių per
versijas. Toks dehumanizacijos 
procesas giliai paveikia jaunimą, 
kuris, neįgydamas prasmingų 
įsitikinimų, save ramina minti- 

Įmi, kad “visi kiti taip daro”. Ne- 
! sant išorinių varžtų, neįgyjama 
ir tinkamo vidinio, standarto.

— Ar dabar Amerikoj veikian
čios lietuvių jaunimo organiza
cijos, taigi ateitininkai, skautai, 
santariečiai, neolituanai, savo 
egzistenciją pateisina? Jei ne, 
tai kaip reiktų jų veiklą pada
ryti pozityvesne, efektingesne?

— čia lengva atsakyti taip, 
lietuvių jaunimo organizacijos 
turi savo raison d’etre. Mano 
įsitikinimu jos sudaro pačią di
džiąją tolimesnės lietuvių veik
los viltį — kovos už lietuvybę 
ir tautos laisvę, jos tęstinumą 
iki pagrindinio laimėjimo — 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo. Jaunimas stebėtinai ge
rai reagavo į Simo Kudirkos tra
gediją, į Bražinskų ir Simokai- 
čių laisvės troškimą. Jiems rei
kia vyresniųjų, paskatinimo ir 
praktiškos pagalbos.

— Kaip Ateitininkų federaci 
! jos vadas Jūs geriausiai pažįsta
te visus savo “pavaldinius”. Ku
rioje ateitininkijos šakoje (sen
draugiuose, studentuose, moks
leiviuose, jaunučiuose) šiuo me
tu yra daugiausia gyvybės ir 
kaip, jei niekas aukštyn kojom 
pasauly neapsivers, ateitininki- 
ja gali atrodytu už dekados?

— Turiu pripažinti, kad ke- 
lerių paskutinių metų bėgyje 
daugiausiai veiklos yra parodę 
moksleiviai ateitininkai. Jų kur- 

, sai,' stovyklos,, draugovių laik
raštėliai, išvykos bei šventės — 
gausūs ir didžiumoje sėkmingi.

> j Jų protestas, laiškai, telegra
mos S. Kudirkos bei Bražinskų 

: gelbėjimo akcijoje stebino ma
ne. Tiesa, studentai vadovauja 

j moksleivių sąjungai. Taip pat 
‘ studentu ateitininku veikla ro- l
do naujos dinamikos. Esant sti- 

, prioms jaunimo sąjungoms, atei- 
tininkija bus gyva ir veikli už 
dekados ir dviejų !bei savo veik
los šimtmetį švęsdama.

— Kokia Jūsų nuomonė apie 
lietuviškuosius i getus a ]a Čika
gos Marquettef Park’as, Ar jie 
dar turi šiokiu tokią' ateitį, ar 
jų dienos jau suskaitytos,

— Lietuviu susitelkimą Mar
quette Parke bei kitur laikau 
teigiamu lietuvybės veiksniu. 
Plačiai išsiskirstant, sunkiau 
bendrauti ir pajusti tautinę at
mosferą bei diferencijuotos veik
los reikalingumą. Dar sunkiau 
su jaunimu, kuris šiuo atveju 
mažai turi galimybės bendrauti 
su savo amžiaus lietuvių jauni
mu. Beribio išsiskirstymo pasė
kos nėra geros, todėl reikia susi
telkimų, kad ir mažiau kompak
tišku. - '
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— Detroitiečiai, nors ir kom
paktiškai negyvendami, vis dar 
laikosi trijose tautinėse parapi
jose. Ypatingai daug vilčių de
dama į tą trečiąją, kuri, keliama 
į užmiestį, greit žada statytis ne 
tik kleboniją ir bažnyčią, bet ir 
kultūrinį centrą. Ar trijų-ketu
rių šimtų parapiečių, dabar la
bai patriotiškai nusiteikusių, 
optimizmas turį pagrindo?

— Nežiūrint gausaus naujųjų 
lietuvių įsijungimo, visos trys 
parapijos nusiskundžia parapi
jiečių mažėjimu. Kas liečia Die
vo Apvaizdos lietuvių parapiją 
Southfielde, čia jau susidarė di
delė pasisekimų ir nepasisekimų 
pynė; kas ją užbaigs dar galima

This wonderful gift is 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 rwHn« requires this statement to be made*
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KAS ČIA DABAR DAROSI?
— Jūs, lietuviai, savo nepri

klausomybės praradimo išvada-' 
rėse, eigoje ir vėliau neturėjo
te savos politikos.. Vieni ėjote 
su rusais, kiti su vokiečiais, 
dauguma laukė stebuklo__ang
lų ar amerikiečių invazijos. Šian
dien ne tik kai kurie tavo kole
gos, bet ir kai kurie pokarinio 
laikotarpio vyresnės kartos atei
viai yra bendradarbiavimo su so
vietais šalininkai... t j

Tai pasakė vienas studentas, 
siekiąs magistro laipsnio isto
rijos moksluose. Pokalbis pra
sidėjo universiteto užkandinėje 
piety pertraukos metu. Kontra- 
versinis pareiškimas ir laukia
ma konfrontacija suįdomino sa
lėje esančius studentus.

— Išdavęs savo kareivius 
priešui, karininkas Arnold Be- 
nedikt nėra ir nebuvo' Ameri
kos armijos reprezentantas. 
Niekas nelaikė ir nelaiko Kvis- 
lingą norvegų tautos atstovu ir 
nevadina visų norvegų tuo var
du, nors tas vardas tapo visų 
bendradarbiautojų ar kolaboran
tų su svetimomis jėgomis pava
dinimu. Mūsų viešosios nuomo- 
nės formuotojai ir politikai taip 
pat žmonės buvo ir yra tinka
moje distancijoje su svetimai
siais, pavyzdžiui dr. Jonė De- 
veikė yra atkreipus dėmesį į 
šios rūšies karjeristinę mažu
mą, duodama jiems jogailaičių 
pavadinimą, o tautinę masę va
dindama vytautine. Amžių 'bė
gyje vytautiniai išlaikė sunkius 
tautos naikinimo bandymus, kaip 
spaudęs draudimą, kuris buvo 
tarsi pajuoka ar spiūvis apšvie- 
tos amžiui,-nes-jo spindesyje tik 
motinos mokė savo vaikus lie
tuviškai Skaityti ir dar turėjo 
saugotis, kad žandaras ar jogai- 
laitis nepamatytų.

Pirmoji bolševikų okupacija 
baigėsi visuotiniu spontanišku 
sukilimu. Vokiečiai gerai paži
nojo lietuvių būdą. Jie net ne
bandė įpareigoti saugumo ar po
licijos organižAčiJas'"’sektf’w 
stabdyti prieš juos kilusią reak
ciją siekiant nepriklausomybės. 
Antrajai bolševikų okupacijai 
aktyviai buvo priešintasi iki 
1956 m. Nežiūrint mirtinų pavo
jų, okupacijos metais veikė Vy
riausias Lietuvos išlaisvinimo 
Komitetas (VLIK), sudarytas 
iš visų demokratinių ^partijų-Tr 
kovos sąjūdžių. Jis ir šiandieną, 
būdamas išeivijoje, atstovauja 
tautą. Jį remia visa išeivija. 
Amerikoje tokiu pat būdu yra 
sudaryta Amerikos Lietuvių Ta
ryba (ALT). Tos organizacijos, 
o ne kas kitas, nusprendžia poli
tinius ėjimus, laikyseną ir yra 
vieninteliai kalbėtojai visų lie
tuvių vardu. Organizacijų va-

dovybė palaiko ryšjus su Ame
rikos valdžios atsakom ingais pa
reigūnais. Tiltų su sovietais 
statyba, vykdoma penktaeilių 
neoficialių tarnautojų yra tik 
maža" politinių ėjimų detalė 

New Frontier bandymų išdavoje. 
Todėl pareiškimas apie savisto
vumo stoką istorinėje eigoje ir 
dabar yra visai be pagrindų.

Tolimesnė kalba nukrypo į 
bendradarbiavimo ir tiltų sta
tybos su sovietais detales. Bū
simų prez. Nixono kelionių sėk-

vos nepriklausomybę), ar tai, 
kad tik tauta Ijetuvoje gali da
ryti sprendimą. ...Buvo įdomu 
stebėti diskusijas bei kai kurių 
dalyvių (dr. Vaišnys) aštrokus 
“ginčus” ar paklausimus pra
nešėjui — JAV pareigūnui.

Dr. Tomas Remeikis pateikė 
kruopščiai paruoštas tezes bei iš
vadas išeivijos politinio darbo 
krypties klausimu, o Alg. Gečys 
kalbėjo apie liet, bendruomenės 
laisvinimo darbus.”

Paprastai, pagal sueigos ar 
kompanijos dalyvių išsilavinin^ą 
yra pasakojami atitinkamo ly
gio juokai ai- anekdotai. Nema
nau, kad D. Martin tokį pareiš-

priešingas dabartinio Valstybės 
sek r. Rogers ir prieš j j bu v. se
kretorių pareiškimams. Politi
niai subrendusi orfcanizacija ir 
jos susirinkimo pirmininkas tu
rėjo tuojau pareikšti dėl tokio 
pareiškimo griežtą protestą. Tuo 
tarpu tik kai kurie dalyviai iš
ėjo į ginčus, kas sudarė kores
pondentui įdomumą... Būdinga, 
kad vienas jaunas dalyvis tą 
“apsisprendimo” teisę pakartojo 
savo kalboje. Dauguma dalyvių 
dar atmena vadinamuosius bol
ševikinio seimo rinkimus. Prieš

rezolinciia, pamiršo Kergtenoty
ri uOjtnius bei išdavas ir-daug 
kitų dalykų. Kalinti apie politi
nio darbo tezes politinių studi
jų dienose yra per daug nerim
tus dalykas. Tai gali būti ko
respondento gražbylystė. Vie
nok neatsakomingo įmesta ak
menį i vandenį kartais sunku 
ištraukti ir dešimčiai.

žmogų iš patrankos 
iššovė per 10 pėdu

Anglijoje, tūlas

mė glūdi ne bendradarbiautoju būtu padaręs aukšto lygio
svajonėse, bet kietos ir teisin
gos politikos šalininkų laikyse
noje. - Tomis kelionėmis taip pat 
gali būti vaizdžiai Įrodyta, kad 
svajonėmis daug kas perilgai 
gyveno. Todėl ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos paruošta petici
ja, kuriai dabar yra renkami pa
rašai, be tiesioginės reikšmės, 
bus gera priemonė kalbantis su 
sovietais.

Amerika yra privačios inicia
tyvos kraštas, čia privatūs as
menys ir organizacijos steigia 
net mokyklas ir universitetus. 
Neapsiriksiu, kad dauguma li
tuanistikos mokyklų, netgi Pe
dagoginis Lituanistikos Institu
tas, atsirado privačių asmenų ir 
tėvų pastangomis. Privačių as
menų ir įvairių organizacijų pa
stangos sudaro žymų Įnašą Į 
Lietuvos laisvinimo veiksmų vi
sumą. Daugelis jų svarbesniais 
atvejais tariasi su Vliku^Alta ar 
politinių organizacijų centrais. 
Vienok tokie asmenys ar orga
nizacijos nelipa. veiksniams ar 
švietimo vadovams ant stalų ir 
nesiveržia į politinį ar kultūrinį 
dominavimą.' - Paskutiniu laiku 
tokių bandymų pasitaikė mūsų 
politiniame gyvenime. .

Pereitų metų gruodžio 11-12 
d. Amerikos LB' centro valdyba 
Philadelphia os mieste suruošė 
politinių studijų dienas. Buvo 
pakviesta Valstybės d-to parei
gūnas D. Martin ir pora politikos 
mokslo žinovų, kurtų vienas' iš 
kontraversinės privačios Band 
korporacijos. Vliko ir Altos at
stovai siūlė tokią bendrą kon
ferenciją sukviesti šį' pavasarį, 
todėl filadelfiškoji Įvyko be mi
nėtų vadovaujančių organizacijų 
atstovų. Vyt. Alseiką, kuris yra 
Eltos redaktorius, Draugo 298- 
71 nr. savo korespondencijoje 
apie šias studijas tarp kitko ra
šo:

“Valstybės departamento pa
reigūno Doyle Martin pareiškia 
mai, liečia Lietuvą ar Baltijos 
valstybes, žinoma, kėlė nemažą 
dėmesį. Jo kai kurios mintys ras 
atgarsio, pvz. tai, kad JAV pasi
sako už Lietuvos teisę į laisvą 
apsisprendimą (bet ne už Lietu-

politiniame susirinkime. Jis yra

juos visa Lietuva patyrė pirmą- Steve Smith susiderėjo su cir- 
jį terorą, kai milicija ir masi
niai areštuojami lietuviai net ne
žinojo už ką ir dėl ko. Rengėjai įdė. 
ir

Liniuku Joe Weston, kad jį iš
šautų iš patrankos, bet pasiro- 

kad Smith buvo per sun- 
paskaitininkai, besigirdami Ikus būti patrankos šoviniu.

t Smith, 22 metu amžiaus ir 
210 svaru svorio, tikrai \ ieno
je užmiesčio žvyrduobėje, bu
vo iššauta^ iš 15 pėdų ilgumo 
patrankos , panaudojant vie
no svaro parako užtaisą.

Smith su puse patrankos 
vamzdžio nulėkė per 10 pėdų 
ir kartu nukrito į žvyrduobėje 
buvusį vandens lataką. Ant
rasis patrankos galas alsi tren
kė į Joę Westono sunkvežimį, 
kuri sudaužė.

“Gana man,, , niekados dau
giau!” prisiekė Smith. Tai 
pirmas ir paskutinis kartas, 
kad tokiu būdu norėjau kėliau 
ti. .

“Jis buvo per sunkus”, pa-

sakė Jut*. Pagal uzdon tu
rėjo nuskristi per 60 pėdu, Da
bar jis turės sumokėti už pa
trankos pataisymą”.

.m.Ti

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.
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PASSBOOK ACCOUNTS
Regular passbook accounts are convenient and earn 
the high rate of 5% per year. They are good to 
use.for those periodic deposits you make for 
general purpose use. Deposit any amount at 
any time, withdraw any time. You earn 
interest from date of deposit to date 
oPwithdrawal. You can'make a 
withdrawal any time and still 
earn interest for every day the 

money is on deposit. 
Interest is credited 4
quarterly on balances / Jfc
of $10 or more.
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CERTIFICATE
ACCOUNTS

.. į. >

Certificates are issued in min-
/ imum amounts of $1000 and 

$5000, earn 514% to 6% per 
year, and are issued for terms of 90 

/ days to 2 years, depending on the class 
of account. As required by law, early 

withdrawals-are subjėct-to a reduction

earnings
in

Kas tik turi gera skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai

Receive interest by check monthly, quarterly 
accumulate in certificate account.

or •

Deposits to certificate accounts received by the 10th of 
any month earn from the first of that month. Deposits 
received after the 1 Oth earn from date of deposit.

,1^

Interest is compounded daily on all Standard Federal accounts

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Ill
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCLATKX

4MS ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS

PHONE: 2S4-M7I

i

STANDARD
FEDERALF

«MU

iI

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

Passbook Savings j 
All accounts com- 
pounded daily — 

paid quarterly

wsytff 2 Yein Saving* 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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
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Subscription Ratos:
In Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
dx month. $7.00 per 3 months. Tn 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams 
vienąją mėnesiui

Kanadoje: 
metams _____
pusei metų 
vienam mėnesiui

____________ $6.00
____________$2.00

___________ $22.00
___________ $12.00

 $3.00

' Rašytojas Liudas Dovydėnas Klarko Viršūnėje

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainoi:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams____________________ _ $22.00
pusei metų _______________ _ $12.00
trims mėnesiams - — $7.00
vienam mėnesiui____________$3.00

kitose JAV vietose:
metams ___ ~ ___________ $20.00
pusei metų  $11.00

Užsieniuose:
metams  $23.00 
pusei metų $13.00 
vienam menesiui $3.30

Naujienos eina kasdien, <|sWriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Tele! HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su. užsakymu.

(Tęsinys)
Džimio ir “Oro gėlės” draugystė

Įdomaus eksperimento su gė
le pasakotojas yra James Steg
ner, buvęs Pittsburgo universi
teto Airglow observatorijos di
rektorius, anksčiau buvęs darži
ninku Clearfield mieste Pensil
vanijoje prie plento 80 apie 100 
mylių į Vakarus nuo Scrantono.

Nusipirkęs Clearfield, Pa., na
mą James be kitų paliktų nebe

reikalingų dalykų ant lentynos 
prie virtuvės lango rado puode
lyje sudžiovusį beveik visiškai 
“nebegyvą” augalėlį, kurio ma
tyti per ilgą laiką niekas nepa
žiūrėjo ir nepalaistė. Iš karto 
jis negalėjo net atpažinti, ko
kiai augalų rūsiais augalėlis pri
klauso.

Atpažinęs jis nustatė, kad tai 
yra “oro žolė ar gėlė” (Air 
Plant), kuri priklauso Kalan-

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
B vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Maskvos planas lietuviams išnaudoti
Lietuvių tautai teko pakelti įvairius išnaudojimo 

būdus. Juos išnaudojo svetimų primesti ponai ir feodalai, 
bet dar labiau juos išnaudojo svetimos karo jėgos. Rusai 
ėmė savo kariuomenėn Lietuvos jaunimą, o vokiečiai 
gaudė jaunus vyrus ir moteris ir vežė juos įvairiems pa
vojingiems prievartos darbams. Karo pabaigoje gyvi iš
likusieji grįždavo pas savuosius. ■/

Europoje karas pasibaigė prieš 25 metus, bet lietu
viai dar ir šiandien neša karo metu rusų nustatytas žiau
rias žmonių išnaudojimo formas. Rusai dar ir šiandien 
karo tarnybon ima Lietuvos jaunimą, rusai pagal savo 
“įstatymus” teisia lietuvius, jie ir be teismų siunčia prie
vartos darbams kiekvieną įtariamą lietuvį. Nei viena 
okupacinė valstybė taip žiauriai neišnaudojo okupuoto 
krašto, kaip rusai, prisidengę komunistine skraiste, iš
naudoja lietuvius. v c •' u

Juozas Maniušis, Lietuvos komunistams primestas 
^>sų„Įępinųnistų partijos „narys, o “tarybinei?: Lietuvai 
primestas ministras pirmininkas, gruodžio 9 dieną pra
nešė apie PL972 metų “valstybinio liaudies ūkio vystymo 
planą”. Maniušis, prisiderinęs prie Brežnevo ir Kosy
gino paskelbtų planų'visai Sovietų Sąjungai, informavo 
partijos narius ir “aukščiausios tarybos deputatus”, 
kokios pareigos yra paskirtos lietuviams, ką jie ateinan
čiais metais turės padaryti ir ko jie galės laukti. Maniu- 
šio kalba buvo paskelbta per Vilniaus radiją ir atmušta 
komunistų partijos leidžiamoje spaudoje.

Vv ’ . “Tarybinės” Lietuvos deputatams, ministrams, par
tijos nariams ir visiems krašto gyventojams Maniušis la
bai daug pasakė. Jo kalba buvo brežneviškai ilga ir nuo
bodi. Reikia didelės kantrybės visai kalbai perskaityti. 
Komunistų partijos vadai gal tokias kalbas ir sako/ kad 
žmonės jų neskaitytų. Joks laisvojo pasaulio valstybinin 
kas tokių -kalbų nedrįstų .ruoštų -nes jis pralaimėtų pir
muosius rinkimus. Maniušis viešai pareiškė, kad šiais 
metais mėsos ir mėsos produktų suvartojimas padidės 16 
procentų.' Atsiprašau, ne 1972 metais, kaip Brežnevas 
Maskvoje buvo pažadėjus, bet dabartinio penkmečio pla
no metu. Šiais metais kiekvienas Sovietų Sąjungos gy-

padidės likusiais keturiais penkmečio metais. Padidės jis 
tiems, kurie turės pinigų, galės pirkti mėsą dolerių krau
tuvėse arba turės gerai pažįstamus mėsos pardavėjus.

Maniušis taip pat pranešė, kad krašto gyventojams 
teikiamų įvairių patarnavimų ir paslaugų kiekis ateinan
čiais ketveriais metais padidės 1.7 karto, o kaimuose,gy
venantiems kolchozininkams tos paslaugos padidės 1.9 
karto. Valstybiškai ii- tiksliai tas paslaugas apskaičia
vus, prižadėtų paslaugų vertė būtų 35 rubliai. Taip savo 
kalboje Maniušis ir pasakė. Kitaip sakant, patarnavimų 
vertė būtų vienerių pigių batų pora, dveji marškiniai ar
ba treji pietūs. Praeitų metų kovo mėnesį Maskvoje ko
munistai prižadėjo prekėmis maisto krautuves užpildyti, 
bet šiais metais tie pažadai jau gerokai kitaip skamba.

Bet dar įdomesnę kalbą pasakė R.’ Sikorskis, “tary
binės” Lietuvos finansų ministras. Maniušis kalbėjo ben
drais bruožais, o Sikorskis operavo skaitmenimis. Jis 
tvirtino, kad šiais metais “tarybinė” Lietuva “planuo
ja” gauti 1,614.8 milijonų rublių pajamų, o išleisti pla
nuoja 1,697.2 milijonus rublių. Finansų ministras pla
nuoja išleisti žymiai daugiau, negu gauti. Tai stebuklas, 
kurį tiktai lietuviams primestas ponas Sikorskis galės 
padaryti. Kokiu būdu ponas Sikorskis tą stebuklą pada
rys? Štai pats svarbiausias komunistinio stebuklo ele
mentas, išdėstytas pačioje Sikorskio biudžetinės kalbos 
pradžioje:

“Tarybų Lietuvos darbo žmonės, kaip ir visi mū
sų šalies dirbantieji, aktyviai įsijungė į • visaliaudinį 

... socialistinį lenktyniavimą dėl devintojo penkmečio 
užduočių įvykdymo pirma laiko”. '(Tiesa; 1971 m. 
gruodžioUO d., 3 psl.). U
Komunistinės santvarkos planuotojai paruošė tokį 

planą, kad kiekvienas dirbantis žmogus lenktyniautų. 
Komunistinėje santvarkoje privalo lenktyniauti ne tiktai 
paprastas dirbtuvėlės darbininkas, bet kiekvienas kol- 
chozininkas. Traktorininkas privalo mokėti valdyti trak
torių be atsarginių dalių, melžėja privalo ištraukti pas
kutinį pieno lašą, o vištų augintojos pačios privalo dėti 
kiaušinius, jeigu’vištos nesudeda tiek kiaušinių, kiek 
.Maskva yra priplanavusi. Lenktyniavimas yra būtinas, 
jeigu norime suvesti biudžeto galą su galu.

Jeigu lenktyniauto jai kartais susigalvotų padaryti 
taip, kaip tai padarė lenkų laivų statybos darbininkai, 
ir nesutiktų išlieti viso prakaito lenktynėse, tai į šį darbą 
įkinkyta visa komunistų partija, kiekvienas partijos pro

choe giminei, gali ilgesnį laiką 
gyventi vienu oru, bet ne per 
ilgai, išauga vidutiniškai iki 4,1 
daugiu daugiausiai iki 9 colių, 
ir tik viena visoje Georgijos 
valstijoje pasiekė 14 colių. Ta 
“oro gėlė” ar žolė, botaniškai 
vadinama bryophylum, visiškai 
nežydi, dėlto sėklų neturi, o vei
siasi savo lapų galuose išaugin
dama į save panašias užuomaz
gas, kurios nukritę apačioje į že
mę leidžia šakneles ir ten pat 
auga.

Stegneris norėjo tą miršgyvą 
išmesti laukan, bet būdamas dar
žininkas sumanė išbandyti ar 
dar būtų galima atgaivinti ir at
gaivinus tiksliai nustatyti jos 
botanikinę rūšį. Turėdamas pa
linkimą į mechaniką, jis laisva
laikiu taisė, perdirbinėjo ir eks
perimentavo su visokiais pir
mykščiais bevielio ir radijo pri
imtuvų ir siųstuvų modeliais ir 
laikui paįvairinti savo dirbtuvė
lėje laikė radio ir patefoną, iš ku
rių nuolat klausydavosi trans
liuojamos arba įrekorduotos 
klasikinės muzikos. Jis savo au
galėlį pastatė arti radijo ir ke- 
letai dienų jį pamiršo.

Po kelių dienų pažiūrėjęs pa
stebėjo, kad “gėlė” žymiai pa
sikeitusi; ji jau buvo žalia ir at
rodė visiškai sveika. Dabar jis 
neztik ištisas valandas leido mu
zikos garsams sklisti, bet ir pats 
pradėjo augalėlį skatinti, į jį 
kalbėdamas lyg būtų gyvas na
minis gyvulėlis arba net kitas 
asmuo. Augalėlis jau išaugo iki 
6 colių. Džimas pajuto, kad jo 
oro gėlė gyvai'reaguoja Į mu
ziką. Vakare sutemus ir mu
zikai negro j ant jis, kaip 'dau
gelis kitų augalų, savo lapelius 
palengva suglaudžia, bet tik už
teko užgroti Wilhelm Tell rekor
dą kaip augalėlis “atsibunda” 
kaip rytmetį išaušus.

Po trijų mėnesių jis pradėjo 
su tuo augalu daryti parapsichi- 
nius bandymus, kiekvieną rytą 
išeidamas v Į tarnybą užeidavo 
su juo “pasikalbėti”, panašiai 
kaip kiti daro per dieną palik-

Dovydėnu gyvenamasis namas, naujaateiviskaĮ - 
rezidencija.

žydinčios didelės “oro gėlės” fo
to nuotraukomis.

Per septynis mėnesius “oro 
gėlė” išaugusi iki trijų pėdų, o 
iki žiemos vidurio jau siekusi 
41 colį. Stegneris augalą perso
dinęs j 5 galionų kibirą, 1953 m. 
vasario mėnesį perkėlęs jį 5š 
savo dirbtuvės į vieną tuščią mie
gamąjį kambarį savo, gyvena
majame name, kur vieną rytą 
radęs savo gėlę nebegyvą: ra
diatoriui- sugedus, ji nepakėlusi 
iki šalimo laipsnio nukritusios 
temperatūros.

Ar žolė turi sielą?
Po poros savaičių grįžęs j Či

kagą ir palipęs į savo zpalėpę, 
pirmučiausiai puoliau pažiūrė
ti, kaip besilaiko mano bute pa
liktas vienintelis gyvas padaras 
— “elijošius”.

Ta kaktusų tolima giminaitė 
yra lietuvių tarpe tiek įsigyve
nusi, kad jau ir gražiąją amži
nai žaliąją rūtą išstūmė. Rūtos 
Čikagoje už pinigą šakelės ne
gausi, o-“Elijošių” lietuviškiau
sioje Marquette „Parko gatvėje 
69th Street ko ne visi langai 
pilni...

Apie tą dantėtą kerėplą, bota
niškai vadinamą Aloe, American 
College Dictonary rašo: Aloe

laukti, buvo visiškai kaip ta Dži- 
mo Stegnerio “oro gėlė” — ne
bepažįstamas. žinodamas tokį 
sėkmingą metodą,- tuojau savo 
miršgyvį augalą su visu puodu 
padėjau prie radijo priimtuvo, 
atsukau geriausias FM stotis ir 
uždėjau visus Bethoveno, Bram
so, Čaikovskio, Verdi ir Griego 
stereo rekordus, muzika kaip ko
kiame danguje dienas-naktis; 
negana to ir įkalbinėjau, ir įtai
gojau, ir hipnotizuoti mėginau, 
ir kaip Į naminį šuniuką ar kačiu
ką kalbėjau — bet elijošėlis nė 
vieno sudžiūvusio — subuvusio 
pjūklelio nepajudino... Atsimi
niau didžiulius komposto kapčius 
Klarko Viršūnėje, mušiau tele
gramą pačiam Liudui, kurs ga
vęs bėdos atsišaukimą mano 
reikalui davė be eilės pirmenybę 
ir oro paštu ar telegrafu atlakin- 
tas dar šiltos garuojančios švie
žios trąšos transportas pasirodė 
ko elijošiui ir reikėjo. Ne tik 
pats atsigavo ir visus piūklala- 
pius aukštyn iškėlė, bet jau ir 
apsivaikuoti spėjo: visu ratu 
aplinkui stiebą visas puskapis 
mažyčių elijosiukų pradėjo iš... 
žemės laukan lysti.

Dabar turiu problemą.
►Išeina, kad elijošius ir aš, kaip 

parapsichologąi .sako, nebuvo
me raporte, kitais žodžiais, nau

pagandistas ir gerai apmokami komunistinės spaudos 
reporteriai. Jeigu šių botagų pliauškėjimas nebus pa
kankamai garsus ir stiprus, tai tada ateis lietuviškoji 
milicija, o ją seks sovietinė policija. Nenorinčius lenkty-

ventojas gaus tiek pat mėsos, kiek jis gavo praeitais ir 
užpraeitais metais, nes pagaminta mėsa vis dar tebeeina 
sovietų kariams, policijai ir privilegijuotiems komunis
tų partijos nariams. Šie penkmečio metai jau baigiasi be 
16% mėsos priedo. Maniušis tvirtina, kad mėsos kiekis1 niauti be teismo ir tardymo išsiųs į šiaurę miškų kirsti.

dam i namie savo mėgiamą kačiu
ką. Įsigijęs jautrų elektronini 
vibracijoms matuoti prietaisą 
jis pastebėjo, kad augalėlis rea
guoja į kiekvieną veiksmą ar 
minti, grasinanti jam ar kitam 
gyvam padarui. J-

Per pirmąjį mėnesį augalas 
išaugo iki 2 pėdų aukščio, tai 
yra visa pėda, aukščiau negu re
kordinė Georgijos “oro gėlė”. 
Nors šios rūšies augalai nežy
di, Stegner ilgai augalą “įkalbi
nėjo” krauti žiedus, bet- be pa
sekmių. Pagaliau, po kelių mė
nesių, vieną rytą pačioje galū
nėje atsirado maži pumpurėliai, 
kurie išsivystė j keturių-penkių 
colių ilgumo trimitų formos žie
dus. Fate žurnale straipsnis pa

yra 1) “bet kuris liliaceous ge
nus Aloe augalas, vyriausiai af- 
rikinis, iš kurio įvairių rūšių 
gaunamas’ vaistas (aloes) ir 
plaušai; 2). kartus purgatyvus 
(vidurius valantis) ,vaistas, ke
lių Aloe rūšių išspausta sunka”.

Liet. Enciklopedijoje apie Aloe 
(Alavijas) rašo: Alavijas (Aloe 
Arborescens L.) Lilliacea šei
mos P(ietų) Afrikos augalas. 
Augalai storais sultingais la
pais. A (lavijų) yra 250 rūšių, 
tinka kambariuose auginti. Dau
ginti galima sėklomis ir aug
liais. Lapus vartoja naminiams 
vaistams, vidurių laisvinimui, 
žaizdoms, nudegimams ir kt. 
gydyti.

Mano “Elijošius”, kitaip ša
iliustruotas paties Stegnerio ir kant alavijus, kaip ir reikėjo

šų stelos nerado kontakto, kas 
vėl kitais žodžiais išeina, kad 
vienas iš mudviejų sielos netu
rėjo. Tačiau su Dovydėno kom
postu elijošius dramatiškai grei
tai kontaktą surado. Tai, kas 
čia,. anot psichologijos daktaro 
Jono A. šarkaus dabar darosi?

(Pabaiga)- J. Pr.

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

ŽINIAS IR GERIAUSIUS

7 A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS
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Žinoma tai yra istorinė tiesa. Pirmieji 

istorinio nutautėjimo pradžią davė patys 
Gediminaičiai, išeidami valdyti rusiškų 
žemių ir patys ten surusėdami. Tam su- 
rusėjimui didžiojo kunigaikščio sūnums 
prasidėdavo jau pačiame didžiojo kuni
gaikščio dvare. Kaip taisyklė, su labai 
retomis išimtimis, Lietuvos didieji kuni
gaikščiai vesdavo gudų — rusų kunigaikš
tytes. Jos nebuvo varžomos ne tik religi
niai, bet ir savo vaikų auklėjime. Kai mes 
savo lietuviško rašto dar neturėjome, tai ir 
mūsų valstybinė rašto kalba buvo patapusi 
gudiškoji iki unijos su Lenkija. Kartais ir 
istorikų tarpe pasireiškia nuomonė, jog ir 
pačiame Kunigaikščio dvare buvo kalbama 
daugiau gudiškai, nei pačių kunigaikščių 
kilmės kalba. Tad, aišku, tokioje aplin
kumoje brendusiam kunigaikščiui lengva 
buvo jau visai surusėti , gavus valdyti ru
sų apgyventas valdas. Gal dėl to ir gudai 
ėmė savintis didžiausius Lietuvos kuni
gaikščius kaip savo tautos istorinius asme
nis.

Kartą teko girdėti, kaip gudų veikėjas 
ginčijosi dėl šio istorinio palikimo. Kai 
jam buvo Įrodyta, jog Lietuva kristaliza
vosi i valstybinio pobūdžio vienetus, pa
čioje etnografinėje Lietuvoje ir išorinės 
Kryžiuočių grėsmės, akivaizdoje, Mindau

gas iškilo pirmon vieton ir, sujungęs kitus 
kunigaikščius, Įsteigė Lietuvos valstybę. 
Ir vėliau jau Gediminas ir Gediminaičiai 
smelkėsi Į rytus, užvaldydami rusiškas že
mes. . Tad ta ekspansija ėjo iš Lietuvos į 
rytus ir, aišku, todėl ir didieji Lietuvos 
kunigaikščiai savo kilme buvo neabejoja
mai lietuviai, nbrs vedybų keliu giminia
vosi su gudais ir rusais. Tad, kiek pagal
vojęs tas gudų veikėjas, nerasdamas gal 
naujų argumentų, aiškino, jog vistiek 
lietuviams dėl to jų savinimosi nereikėtų 
pykti. Juk ta §enąja praeitimi atsiremda
ma Lietuva, atstatė savo valstybę, o gu
dams ta problema prieš akis. Buvusios pir
mosios Kijevo valstybės yra per maža. 
Reikia rasti grandį — tąsą vėlesniems am
žiams ir čia, kaip tik gudams ir ateina gal
von Gediminaičiai, kurių taip daugelis, 
valdydami per savo dinastijos narius patys 
savo noru pasidarė gudais ir rusais__

Viena charakteringa smulkmena dėl mū 
sų valdovinės giminės nutautėjimo, ro
dos, bus verta prisiminti. Tas Gediminai- 
čių nutautėjimas buvo pasinėręs į tokią 
amžių gelmę, jog mes manėme, kad Ge- 
diminaičiai yra visai išnykę ne tik savo 
istoriniu vaidmeniu jau prieš kelis šimt
mečius, ir tikėjome, jog ir to kraujo pa- 
likonių visai nėra likę šiame pasaulyje.

Ir kada taip galvojome, staiga lyg iš 
po ilgų šimtmečių sapno atbudęs Beržans- 
kis - Klausutis ėmė Įrodinėti ir vadintis 
šviesiausiu Kunigaikščiu Gediminu Ber- 
žanskiu - Klausučiu. Su dideliu užsispyri
mu jis įrodinėjo savo kilmę pasiremdamas 

bajoni herbų heraldika ir kitais jo galvo
je gimusiais argumentais. Kai Lietuvos 
demokratinėje Respublikoje buvo visi titu
lai panaikinti, ir niekas ir turinčius titu
lus nebetitulavo, kreipiantis raštu ar žo
džiu, o vartodavo tik žodį pilietis, tai ži
noma, iš to Beržanskio - Klausučio deda
mų pastangų, ieškant to patvirtinimo net 
teismuose, daugelis tik nusišypsodavo. 
Kartais tą temą užsiminę net ir pajuokau
davo. Girdi, kam jam neleisti to malonu
mo savo kilmės prisiminimais žaisti. Juk 
esama dalis ir tiesos. Juk mes, be abejo 
esame tikri, kad Gediminas savo kilme 
buvo lietuvis. Gi Beržanskis, kaip rodo jo 
pavardė, kilusi nuo beržo, tad savaime 
yra lietuvių kilmės ir aiški kraujo gimi
nystė, — giminystė, kad ir su Didžiuoju 
Lietuvos Kunigaikščiu Gediminu yra ne
ginčijama. Dar prisiminus tai, kad Gedi
minas buvo laikomas perkūno garbintoju, 
o ir Beržanskis - Klausutis sakėsi, kad 
perkūną laikąs aukščiausia dieviška būty
be, rodos, nieko daugiau ir nebereikia jo 
kunigaikštiškos kilmės Įrodymui.

Bet tuo Lietuvos atsistatymo laiku ir be 
šviesiausio Gedimino Beržanskio - Klausu
čio buvo ir daugiau atsiradę pretenduoto
ji/ su geneologiniais įrodymais, kad jie 
savo kilmę veda iš Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Gedimino kraujo. Tuo laiku 
mūsų užsienio reikalų ministerija 1919 — 
1922 metų laikotarpyje buvo gavusi iš jų 
ar ne visą velnio tuziną prašymų Įsileisti 
juos Į Lietuvą, nes jie esą Gedimino ainiai. 
Tai. berods, buvo tikrus kunigaikščių ti
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tulus turėjusieji visokie garsūs Golicenai 
ar kitaip besivadinę žinomi rusų kunigaikš 
čiai. Kiti buvo pateikę menamai ir rimtų 
įrodymų. Bet mūsų vyriausybė jiems kaip 
ilgai miegojusiems letarginiu miegu durų 
į Lietuvą nepravėrė — neįsileido. Tarėsi 
kam čia turėti bėdų su kunigaikščiais kad 
ir iš Gedimino giminės, kai mes tada dar 
turėjome ir savų bėdų su nusigyvenusia 
bajorija. Kai kurie iš jų, žinoma, po re
voliucijos buvo pasprukę iš Rusijos be nie
ko. Kiti, ką ir turėjo, greit praleido. Ir iš 
tų prašiusių prieglobsčio Lietuvoje, kai 
kurie pasidarė lėkščių plovėjais restora
nuose ar patarnautojais prie svečių stalo. 
Ir tokių ne vienas, ne du buvo Paryžiuje ir 
kituose Europos didžiuosiuose miestuose. 
Bet jie jau nesivadino Gediminaičiais, bu
vo žinomi tik kaip rusų kunigaikščiai. 
Taigi, pasirodo, kad nutautėjimas ir di
džiūnams vienodai yra graudus amžiii lai
ko tėkmėje.

Kiek vėliau prie Seimo stalo, o dar vė
liau Kaselyje man teko išsikalbėti su Erd- 
monu Simonaičiu dėl jo tokio griežto ir su 
baime paremtu jausmu nusiteikimo prieš 
autonominius galimus uždėti varžtus. Ir 
man tada jis aiškino, kur pirmiausia iš
kyla pačios autonomijos reikalas. Pir
miausia. kai svetima valstybė yra užgro
busi kitas tautas bei jų teritorijas ir jas įsi
jungusi Į savo valstybę. Tos tautos, • no
rėdamos išlaikyti savitą kultūrą, reika
lauja sau garantijos, kad jos galėtų išlai
kyti ir ugdyti savitą kultūrą, nors ir gy
vendamos po svetimos valstybės vėliava. 

Tai yra ieškojimas būdo rasti bendro sugy
venimo esamose sąlygose. Ir tokia autono
mija paprastai nustatoma abipusiu susita
rimu. Tačiau kitų valstybių padiktuotos 
sąlygos, kaip yra parodžiusi gyvenimo 
praktika, niekada neduoda teigiamų vai
sių darnaus sugyvenimo atžvilgiu.

Ar buvo reikalas Klaipėdos kraštui su
teikti autonomiją? žinoma, jo nuomone, 
tokio reikalo nebuvo. Dėl iškylančių ko
kių specifinių reikalų galėjome nebent 
mes patys pripažinti autonominio pobū
džio teises. Pirmiausia juk Klaipėdos kraš
tas nuo amžių buvo lietuvių apgyventas. 
Jis buvo kryžiuočių pagrobtas. Jo lietuviš
kumo ilgus amžius ir patys vokiečiai negin- 
čyjo. Ir nutautinimas tada ėjo tik vėžio 
žingsniu. Dėl ištinkančių kraštą nelaimių 
ir Įsiterpusių kolonistų bent Klaipėdos 
krašte lietuviškumas nebuvo vis dėlto su- 

f 

nykęs.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS^

Jos visad rašo



' ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES 

IR GERKL6S LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez. 2394683

DR. K. G. BALU KAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA . 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Talaf.x PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. L K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IRMSLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
‘Telef. 695-0533

„„Po* Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir- ketvirtai. T—7 vaL. 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EiSINAS
. AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

- Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
; siliepia, skambinti 311 3-0001:

Pabrangs švarus oras
Commonwealth Edison kom

panija sako, kad per ateinan
čius 31 metus ji turėtų išleisti 
šimtus milijonų dolerių, jei 
norės patenkinti planuojamus 
Illinojaus švaraus oro standar
tų reikalavimus.

Illinojaus Taršos Kontrolės 
tarybos posėdyje Chicagoje 
tos kompanijos pareigūnai aiš
kino, kad esą reikalingi keturi 
dalykai orui apšvarinti: 1) že
mą nuošimtį sieros turinti an
glis — §269 milijonai investa
vimo; 2) žemo nuošimčio alyva 
— 109 milijonai; 3) vartoji
mas Midwest anglies panaudo
jant papildomą oro taršos kon
trolės technologiją — $409 mi- 
lijoni] ir 4) pakeisti anglį du
jomis — $602 milijonai.

Chicagos Aplinkos Kontrolės 
apeliacijų taryba sutiko šio 
sausio 21 d. svarstyti Republic 
Steel korporacijos, Wisconsin 
Steel kompanijos, o vėliau ir 
feteriake, Inc.prašymą nutęsti- 
terminą savo dirbtuvių pride
rinimui švaros ^standartų rei
kalavimui. Dvi didžiousios

GRADINSKAS
NET 150 DOL.

MOKĖSITE DABAR 
IŠPARDAVIMO METU

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
' LIETUVI, EIK PAS LlETUVjl

PERKRAUSTYMAI

kompanijos United Steel ir 
Midwest Steel pareiškė, kad 
jos nė nemanė plieno gamybo
je taršą pašalinti, o tik pride
rinti reikalaujamiems stan
dartams. Kad būtų galima pa
šalinti visą matomą taršą, to
kios technologijos iki šiol dar 
nesą__

Romoj ir Stockholme 
t nemokamas susisiekimas

Dviejuose Europos sostinė
se bandoma automobilius ir 
oro teršimą pašalinti ar bent 
žymiai sumažinti įvedant ne
mokamus važinėjimus gatvių 
autobusais, tramvajais ir trau
kinėliais. Stockholme pilie
čiai gauna nemokamai $10 ver
tės pasus, su kuriais gali važi
nėtis net iki 40 mylių už mies
to. Su tokiais pasais važinėto- 
jai'sutaupo po 50%-savo mene 
sinių transportacijos išlaidų.

Rezultate miesto gatvėse žy-

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

GELBS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 3-0833 ir PR 8-C€

Kairėje kun. Jesse Jackson is Čikagos, susipykęs su dešinėje mato
mu kun. Ralph Abernathy, paveldėjusiu iš Martin Luther King 
SCLC organizacijos pirmininko vietą. Jackson, susipykęs dėl pint* 

g y su Abernathy, įsteigė savo atskirą organizaciją.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio vai b n do- 
gražiausios gėlės ir vainikai amzK 

pių papuošimui ir sezoninės

T PU» ATM VMCHfS,

PILKITE JAV TAUPYMO BONUS !

IEVAS IR SŪNUS

/ DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- - 3844 WEST 53rd STREET
- ■• OFISO VALANDOS:

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

? Ofiso'tel.: Portsmouth 7-6000 
iS? . JJRėzid. lelėE: G Arden ^7278 A

... Ofiso tęl.: HE 4-1815 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

. DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• VIDAUS LIGŲ SPEC. 
: ‘ r “ 2454 WEST 71 st STREET

VALANDOS: Pirmad., a d trad., ket- 
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 

• , 7 ?al. popiet. Ketvirtad. ir šešta-
; C#>>nįais pųo ,9 iki 11 vai. ryto - tik 

susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

~- Leidimai — r*ilru apdraudė
- : žiema kaina

R. S £ R E N A S 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

Ekskursijos į Lietuvą 
1972 metais

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

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

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

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

miai sumažėjo automobilių 
judėjimas, papilnėjo autobu
sai ir pagreitėjo susisiekimas, 
nes konduktoriai, pažvelgda
mi kas turi pasą, dabar i au
tobusą per 40 sekundžių šulei 
dzia keleivius, kas * anksčiau 
trukdavo po 2 minutes.

lio (aneksijų) pareiškimai”, (žr. 
ten pat — 229 psL). 2533 W. 71st

Telef.: GRovehill

HOME
Street 
6-2345-6

PATIKSLINIMAS
Vinco Žemaičio “N.” gruodžio 

mėn. 31 d. str.: “Vokiečių poli
tika Lietuvoje” 3-čiam psl., 5- 
oje skiltyje, 5-6 eil. iš apačios, 
vieton atspausdinto neaiškaus 
sakinio: “Tautos, kaip gyvulių 
kaimenės, galėjo būti dalomos”, 
turi būti: “Tuomet dar nebuvo 
aišku, kad laikus kai tautos, lyg 
gyvulių bandos, galėjo būti da
lomos, neužilgo pakeis kiti lai
kai, kuriuose tautos, tartum gy
vulių kaimenės, tolimus kelius 
bus varomos! (Atrodo, čia au
toriaus Gerd Linde turima ome
ny prievartinis vokiečių iškraus- 
tymas iš Sudetų ir Rytprūsių. 
V. Ž.);. Bet ši epocha jau buvo 
paskelbta -*r . jos pranašais buvo 
Classo, • Leziaus, Adolfo Barte-

WASHINGTONAS. — Politi
nė kairiųjų grupė “Americans 
for Democratic Action” paskel
bė savo vertinimus visų demo
kratų, kurie galėtų būti prezi
dentiniais kandidatais. Geriau
siai vertinamas sen. Ed. Kenne
dy, gavęs 100%. Po jo seka 
sen. McGovern su 96%, sen. 
Humphrey su 89% ir sen. Mus- 
kie su 85%.

MONTREALIS. — Kanados 
policija paskelbė, kad pašto au
tomobilio pagrobime gruodžio 21 
d. vagys laimėjo 622,000 dol.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7*8600 RE public 7-8601

Laidotuvių Direktoriai

— Lietuvių Moterų Draugijos "Ap- 
švieta" metinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 9 dieną 2:00 
vak popiet, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Narės prašomos atsi
lankyti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairi? atstump. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TaL: Frontier 6-1882 :-

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kfl. A. M.

F-

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA TJETUVIŠRAJ
2611 w. 71 st St. — Tel. 737 5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’’
7a1. pagal susitarimą. Uždaryta treČ

Lietuvip kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tek: HEmlock 4-2413
7’.j? So. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO. EaL. 60629

A. A. /
441 ' Inžinieriui Pulkininkui

- ANTANUI NOVICKIU
mirus, didelio liūdesio’valandoj, Jo žmoną Birutę, jų dukrą 
Živilę, sūnų inž. Sigitą, anūkėlius bei gimines ir artimuos 
sius nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime kartu su jais.

* • ♦ r ■

■ Marija ir Juozas Ročkai

LAIDOTUVIŲ. DIREKTORIAI:
. ■ - ,■ - - ■' g . ■! i/.'?!- ■

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

1330-34 So. CALIFORNIA, AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AJR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. LEONAS SBBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

, PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET . 

Vai.: antrad. nuo 1—4 no pietų, 
-kefvirtąd. nuo 5—7 vai. vak 

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

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

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

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

- Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta.

Rez. tek: WA 5-3099 ’

0R. VYT. JAURAS
GYDYTOJAS IR /CHIRURGAS 

bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofiaas: 2652 WEST 59th STREET 

4 Tol.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirrn^ antrad.. trečiad. 
h penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak, šeštadie- 
'jjaia 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

?454 WEST 71 tf STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. te !•»'.. Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PffOTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom- 
(Arch Supporta) ir t. t

Woat 63rd St^ Chicago, III. (MM 
Telef.- PRoapocf *-50M

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULf. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

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

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija 
rių elgesys tragiškose dienose.

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

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS* Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU f VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

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

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju»e 
kmgi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 

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

ALOYZUI MULIOLIUI
mirus, didelio liūdesio valandoj, Jo tėvus Oną 
ir Bali bei gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime kartu su jaiši

Alice Uzemack ir šeima
.--e

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 
!R NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

sukeltu mitu miglose apie 
3 dol/
408 psl., kaina 5 dol. Ap- 
prieš bolševikus ir jos na-

ANTANUI NOVICKIUI
mirus,

sunkaus skausmo prislėgtiems — žmonai Bi
rutei, dukrai Živilei, sūnui Sigitui ir artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia

Viera ir Bronius Juškiai
J

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

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

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

JUOZAPAS JASŪNAS
Gyv. 3005 So. Pulaski Rd.

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1156-1139

Mirė 1972 m. sausio 6 dien^. 6:30 vai. vakaro, sulaukęs 84 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Ramygalos par., Vaka- 
galių kaime.

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: trys dukterys — Malvina Venckus, Maiy McCaus- 

lin ir Ann Marshall, žentas Edward, sūnus Eduard, marti Jovita, 8 
anūkai, 9 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Povilas su šeima.
Priklausė Kęstučio Pašalpos klubui.
šeštadieni, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Lack (Lackawicz) 

koplyčioje, 2314 W. 23 place.
Pirmadienį, sausio 10 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios j Aušros Vartų parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Juozapo Jasūno giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kvieciajni dalyvauti laidotuvėse ir suteikti * jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka;
Dukterys, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. TcL VI 7-6672.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET HEpublir 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrpnia 7-6672
11028 SOUTH WES’!’ HIGHWAY, Palos Hills, IM. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 1-2228 
649 EAST I6Znd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, IUi*oia
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&Kaip ir visada, 
Ko Jaunimo ('.outre, 
gaišinimo įvairiais

jus liettiviu ir italu kalbomis 
Po pasi-pSngrižk i Sorento”. Publikai 
jaivinan- riepalei<ižiani solistu* nuo sce- 

Sįais gėrimais susirinkusieji 9 uos, abu menininkai <kir pri
dėjo puikų džiaugsmo ir mei
lės duetų iš Bethoveno operos 
*‘I?idclio”. Po to, šį pokyli la- 

ma laisvai judėti tarp stalų ir bai gražiu ii’ išmųstytu žodžiu 
erdviai šokti, buvo apsiribota palaimino kun. J. Borevicius, 

216 asmenimis. Valdybos S. J., Jaunimo Centro direkto- 
įBcepirin. Jurgis Vidžiūnas, to rius. 1 
įįpkvlio vadovas, pasveikino
Asus svečius ii' pakvietė Ope-jriene paruošė Aniceta Stropie- 

nė. šokiams nuotaikingai gro
jo Liudo Bichneviėiaus orkes
tras, ' retkarčiais solo dainuo
jant Vandai Stankienei. Salė 
buvo labai gražiai sutvarkyta. 
Ypač visi žavėjosi salės stilingu 
papuošipiu, kuri atliko Ope- 

,fcAš norėčiau iros narys Alfredas Blyskis, tai 
o sol. S. Ba-lkinamas Aldonos Buntinaitės

<ęil. vak. buvo įvesti i salę ir 
^įsodinti prie eglutės formoje 
fcidėstyty stalų. Kad butų gali-

tgs narę Reginą Vaitkevičienę 
pravesti programą. Ji trumpu 
Žodžiu pristatė mūsų ineninin- 
fius — Danutę Stankaitytę, 
Stasį Bara ir Alvvda Vasaiti, 
kū rie atliko meninę programą. 
• Sol. D. Stankaitytė padaina-

M>kti per naktį

neįprastų vaka-

^•- SIUNTINIAI į LIETUVĄ
L VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
g Z60X West 69th SU, Chicago, ill. 6D629. * Tel. WA 5-27S7 

Dld>lH pasirinkimai įvairly prakiy.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

ir .IhJ. Ramūnę Vidžiūno, ku
ris labai jūiUg |mdvjo. *

Žengiant į Naujjjosius metus, 
visiems sveikinimus išreiškė 
Operos pirmininkas Vytautas 
Kadžius, padėkodamas lietu
viu visuomenei už paramą pra
eityje ir jos 
nės dvasios 
ir Kastyčio” 
mui.

tikėdamasis tauti-
Banaičio “Jūratės 

operos pastaty-

Adamkus su
Pužauskas su

Naujas būdas gaudyti 
per greitai važiuojančius
Trafiko satigiiino organai 

jvis naujesnių prieinunių išgal
voja per greitai, neatsargiai ir 
beatodairiškai automobiliais 
važiuojantiems sudrausti. Tra
nko policija, radaras, baltai 
išdažytos driūžės šalikelėse ir 
viršuje ratu skraidą lėktuvai

- visa lai yra priemonės ne
drausmingiems vairuotojams 
medžioti. TaČFau nuo šiol pra
sidės tikra vairuotojų meilžiok- 
lė specialiais “šautuvais”, va
dinamais “Speedgun” (greičio 
šautuvas), tai tokie į trumpus 
šautuvus panašūs įrankiai, ku 
riais policininkas, pasislėpęs 
už krūmo per greitai važiuo
jantį apšaudys ne kulkomis, o 
greičiu. Vėliau galbūt kiekvie 
nas trafiko patrulis turės to-, 
kius “šautuvus”, kurio spin
dulį paleidus tiksliai parodys 
kokiu greičiu važiavai. Taigi 
daugumas vairuotojų, kol įsi- 
pratins prisilaikyti trafiko tai
syklių, gaus susipažinti 
fiko teismo teisėjais bei 
tralais.

HELP WANTED — MALE-FEMALĘ 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

DOUBLE ’ ’
YOUR PRESENT INCOME!

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

Call 338-4549
Between 5—7 P. M.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reiki*

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

MISCELLANEOUS FOR SALE 
(vairūs Pardavimai

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žeme — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

NAMŲ V.ALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

' J. BACEVIČIUS — BELL REALTY ‘
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233.

SEWING MACHINE
Never used/ AIL automatic, embroi
dery, button holes, blind stich, 

zag etc. Original cost $350.
Sacrifice.
S135.00.

Call 267-2910

zig-

LAIMINGI NAMAICICERO — APYNAUJIS 2 BUTŲ 
6 ir 5 kambariai, 50 pėdų sklypas, 
garažas, dekoratyvus kiemas, 16-tos ir 
Austin apylinkė. $53,000.

$24,000 METINIŲ PAJAMŲ, 14 bu
tų pastatas, tolimoje Chicagos šiaurė
je, 2 blokai nuo Michigan ežero. Vis
kas puikiame stovyje, viskas sulig įs
tatymais, lengvas išsimokėjimas. Skam
binkite dėl detalių t geram investa
vimui, J

SVOBODA, • 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038- arba TO 3-2460.

Nuaidėjus dvylikai varpo 
dūžių, Opera ir jos svečiai pa
kiliai sugiedoto Tautos Himno 
i;aisais.- atsirado Naujų Metų 
angoje.

Tolintų vyko tradiciniai pa
sisveikinimai ir keliami šam
pano tostai, skambant Travia
tos muzikos garsams. Be Ope
ros choro narių, ir jų šeimų, 
čia dalyvavo inbperos dirigen
tą^ A. Khčiūnaš su. ponia, dail. 
A. Valleška, solistai, ir pirmą 
kartą su Opera 
sutikęs Valdas 
ponia, ~red. A.
ponia. Jie.jų;' dar buvo matyti 
operos mecenatai A. Noris, inž. 
Jonas Stankus, Jurgis Janušai- 
tis, Jurgis Mažeika, Povilas Ur
bonas su poniomis, Vacys Pet
rauskas, visa eilė daktarų, 
tautinių šokių makytoja A. Go- 
bienė iš Detroito ir, žinoma, 
daug kitų, - kurių šis korespon
dentas jau nebepažino. Smagi 
nuotaika ir pavyzdinga tvarka 
vyravo visą pokylio laiką.

O dabar mūsų Opera pra
deda intensyvų . darbą, mūšų 
visuomenei ruošdama lietuviš
kąją Banaičio operą Jūratė ir 
Kastytis, kurios spektakliai bus 
šį pavasarį Mari jos mokyklos 
salėje. R. T ūbi

su tra- 
magis-

ir

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS®

ta

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920S

PER ANNUMPER ANNUM

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL SATURDAY.JANUARY 8, 1972

PER ANNUM
$1000 or more 

certificates
1 year min.

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

PER ANNUM

$5000 or more 
certificates

2 year min.

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

riau
ki tn 
Bro- 
7707:ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

. DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Lietuviu spaustuvė 
COMMUNITY INSTANT PRINTERS 

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, III. 60629. 

KRUMPLIS ir STULPINAS

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Tat. WA 5-2737

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO
D J R B TU Ve.

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
. .............................. .. IJfii IJ

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629.
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

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

Y. VALANTI N AS

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ BU
TAS su 2 miegamais.

3400 WEST 65th PLACE.
Skambinti WA 5-9347

Chicago Savings
~ind Loir Asiociatiis YOUR SAVINGS

1MW
UP TO

PER ANNUM PER ANNUM.

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

Chicago Savings and Loan Assn.
* Mrs. PHIL PAKEL, President

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

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

INSURED

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

IJIIILV

Naujas greitkelis 
per Chicagą «

Illinoj aus., viešųjų darbi] 
statybų departamento prane?
Šimu, jau šį mėnesį prasidės 
nuosavybių išpirkimas greit
keliui skersai Chicagos miestą 
statyti. Iš $550 milijonų vieš
keliams skirto biudžeto guber
natorius Ogilvie $40-milijonų 
paskyrė, tokioms nuosavybėms 
supirkti.

Greitkelio pirmoji fazė, pus
ketvirtos mylios ilgumo bus 
tarp Stevenšono greitkelio ir 
Midway aerodromo; pats greit 
kelis bus statomas nub 75’Stre
et ir Dan Ryan greitkelio iki 
maždaug Cicero Avenue ir 
nuo jos šiaurėn iki ’Kennedy 
greitkelio. Statyba turi prasi
dėti T 973 mėtų pavasari ir Kalg 
lis per. dvejus thehis.V' ’

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su vir
tuvės privilegija vyrui ar moteriai 

Marquette Parko apylinkėje. 
Tel. GR 6-6497

MŪRINIS — geras 5 kambarių bun
galow. Naujai įrengta virtuvė ir vo
nia. Karpetai. Naujas garažas. Žemi 
taksai. Marquette Parke. 'Nebrangus.

PR 8-6916.

— Lietuviu Tautinių Namų 
(6422 S. Kedzie ‘Ave. Chicago
je, tel. 778 — 9878) pastogės 
patalpos atdaros‘vakarais: dar
bo dienomis nuo 5:30 vai. p. p„ 
šeštadieniais nuo 2 vai. p. p. ir 
sekmadieniais nub 12 vai. die
nos. Organizacijos ir pavie
niai asmesmenys gali patalpas 
apžiūri ir susitarti dėl jų 
dojimo. Norintieji’ tartis 
laiku prašomi kreiptis Į 
nių Kasakaitį, tel. 778 —

— Juozas Žvynys, kitų Įsi
pareigojimų verčiamas, pasi
traukė iš Chicagos Lietuvių 
Tautinių Namų .vaidybos, iž
dininko pareigų. Direktorių 
taryba nauju LTN vald. nariu 
išrinko Juozą Andrašiūna. C C.

— SP/i James Markevičius 
iš Gage Parko apylinkės pa
skirtas Į 101—mą parašiuti
ninkų diviziją Vietname.

— Edvardas Mankus, Chica
go Tribune foto reporteris, 
š/m sausio 26 dieną (trečia
dienį) 8 vai. vakaro, Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
(Archer Avė. 4012 Chgo., III.), 
demonstruos įdomius iš Lietu-

vos gyvenimo ir šiaip įvairių 
pamatytinų vaizdų nuotraukas 
— filmas. Besidomintieji Lie
tuva kviečiami atvykti pama
tyk. įėjimas1 visiems laisvas.

— Kim Kazragis, Mt. Assisi 
akademijos studentas Lemen
to, laimėjo Amerikos legiono 
Des Plaines posto Moterų vie
neto paskirtą premiją už rasi-, 
nėlį apie demokratiją. ‘

— Alė Janus ir Ramona Rup
šytė, Marquette Parko lietuvių- 
parap. mokyklos mokinės ghvo 
pirmąsias premijas — 75 ir 50 
dol. dovanas iš Chicago Sa
vings & Loan bendroves už 
gražiausiai pagaminti^ plaka
tus su savos kūrybos taupymo 
šūkiais. Dovanas joms įteikė 
bendrovės prezidentė Philo
mena D. Pakol.

— Rašyt. Liudas Dovydėnas 
pakviestas kalbėti ’So Bostone 
Lietuvių kultūriniame subat- 
vakaryje sausio 15 d.. 7:30 vali 
vakaro LTS namuose, 184 E. 4 
St.

Ji apie tris 
gyveno Chicagoje, dir- 
Kryžiaus ligoninėje kaip 
Sutuoktuvėms išvyko į 

taip pat aplankyti moti 
ir ki-

— Dail. Jonkaitytės 'Žum- 
bakienės emalio darbtj paroda 
atidaroma sausio 15 d. 7 vai. 
vak. Čiurlionio galerijoje.

— Ignas Dubauskas Romoje 
susituokė. Keletą metų dirbęs 
Naujienose Ignas Dubauskas, 
kaip praneša iš Romos prela
tas KI. Razminas, gruodžio 
mėn. 1971 m. susituokė Romo
je su Zita Kazlauskaite. Ign. 
nas Dubauskas gimęs Brazili
joje, Rio de Janeiro, gi Z. Kaz
lauskaitė gimusi Lietuvoje, at
vykusį su motina ir..patėviu Į 
Vakarų Vokietiją, 
metus 
bo šv, 
sesuo. 
Romą
ną, gyv. prie Štutgarto, 
tas vietoves. Dokumentus s,u- 
darė Marquette parko parapi
jos klebonas kun. Antanas Za
karauskas ir kanauninkas Vac 
lovas Zakarauskas. Atliekant 
formalumus, . reikalingus pa
teikti Romoje, iš Igno Dubaus 
ko pusės Chicogoje buvo liu
dytojais adv. J. Našliūnas ir Jo
nas Talalas. Iš jaunosios pu
sės Z. Kazlauskaitės — jos ben
dradarbės. Romoje po sutuok
tuvių jaunavedžiams vaišes su 
ruošė šv. Kazimiero Kolegijos 
rektorius, protonotaras L. Tu- 
laba. Jaunavedžiai grįžta i 
Chicagą. Jonas Talalas

♦ Bilietai į “Pirmyn” Choro 
operetę “LINKSMOJI NAŠLĖ” 
gaunami Marginiuose. Pastaty
mas įvyks kovo 4 ir 5 d. Marijos 
Aukšt. Mokykloje. (Pr.)

- ' ■ ■ i f S j i:

Butų nuomavimas. Įvairus draudimai 
ts 3ALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

’"TEL. — 254-5551

CHARMING 6 ROOM STUCCO HOME: 
2 enclosed porches, gas forced ąir 
heat, 220 wiring,’ wood burning firej 
place, full basement. Northwest side; 

near churches, schools. 
—3 $24,500."

’ Cail Owner.
/ JU 8-0978 or GR 2-7019 4.

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, . 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas ?— aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,900.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir-, 
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

8 KAMBARIŲ mūras, liuksus įreng
ta virtuvė ir vonia, nauji karpetai, 
puošnus beismantas, garažas, arti par
kas. Priims rimtą pasiūlymą.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29,000.

ŽEMSS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetų 
virtuvė. Moderni vonia. Nąujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti’ mūsų. — 
$i9.ooo.; ♦ c k '

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

Valdis Real Estate '
' 7051 So. Washtenaw: Ave?- REL.7-7200

CICERO — 5 butu gelsvu; plytų mū
ras su $735 mėnesinių pajamų. 22 ir 

50-tos Avė. apylinkė. $66,900.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct, Cicero 

BI 2-2162 arba LA Tr7038

Brangenybės, Laikrodžiai/ Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-194]

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

nos nebrangios. 1 v 
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III.

TEL. — 776-5888
* Anicetas Garbačiauskas, sav

Slate Farm Dre and Casualty Company

į HOME INSURANCE

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

JĮA 4-8654į_2

"ran mmi^

INfVtAIKf

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS’ 4065 Archor 

Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980 
>

Lituanicos Ttfnto skautų 
sueiga įvyks šį sekmadienį, sau
sio 9 d. 9:45 vai. ryto Jaunimo 
centre. Sueigos metu bus Tun
to vadijos pasikeitimas. Kvie
čiami tėvai ir svečiai. Skautams 
dalyvavimas būtinas pilnom uni
formom. (Pr).

REMSITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

2 PO 4 MDRINIS, smepas ir pašto 
ge, centrinis šildymas, garažas. Brigh
ten Parke. .

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

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

MAISTO KRAUTUVĖ Ir 2 butai
Brighton Parketą ’i ‘

3 BUTAI ir ‘-biznio-^ patalpa- Mar- 
quete Parke.

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

ŠIMAITIS1 REALTY
' 2951 WEST 63 STREET ‘;

’ ; 436-7878 - > T,

APYNAUJIS ,2-ju butų gražus mūr^ 
po 3. miegi, alumin. langai, karštu van
deniu’ šiluma gazu.' 2-jų autom.’ gara-’ 
žas. Gražioje vietoje prie parko. 
$4fy5Q0. —' -----------------------------— :-

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

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

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

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

LABAI GERAS. 10 butų mūras, 2 
automobilių mūro garažas, Marquette 
Ęarke

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321' .

- Tik $88.000.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Stityb* Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
są rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-eonditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (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. A L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automob i Ii y draudimai.

—oumytk mon—------- :

NAUJIENAS]
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