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KANADIEČIAI REMIA VEIKĄ
Kanados Tautos Fondo Atstovybės pirmininkas A. Kuolas 

Vliko seime pateikė atstovybės veiklos šią apyskaitą
“Nors Kanados Tautos Fondas, vėliau pavadintas Tautos Fon

do Atstovybe Kanadoje, veikia jau 22 metus, tačiau aš, kaip to 
Fondo pirmininkas turiu garbę prabilti pirmą, kartą šioje garbin
goje auditorijoje. 'Nemanau, kad būtų prasminga čia minėti kiek 
ir kokia Kanados vietovės yra davusi aukų Tautos Fondui. Tokios 
apyskaitos aš nepadariau, ypač dar ir dėlto, kad apyskaitiniai me
tai nėra pasibaigę. Tačiau šiame sutelktame man žodyje, noriu 
iškelti kai kuriuos finansinius aspektus, kurie, man rodos, turi 
nemažos reikšmės ir visai Vliko veiklai.

PENKI AUSTRALIJOS MINISTERIAI
NEBEPATEKO I PARLAMENTA

* c
CANBERRA. — Australijos balsuotojai išmetė parlamento 

linkimuose seną koalicinę valdžią ir išrinko darbiečius. Po 23 me
tų valdymo konservatyvi liberalų partija, kuri valdė kartu su žem
valdžių “country” partija, užtikrintai pralaimėjo rinkimus. Pen
ki vyriausybės kabineto nariai nebepateko j parlamentą. Iš 125 
parlamento vietų darbiečių partija, vadovaujama Gough Whitlam, 
laimėjo mažiausiai 73 vietas. Vyriausybės koalicija tegavo 45 
vietas, šias eilutes rašant 7 vietos dar nebuvo aiškios. Pralaimėti 
dar gaiėjo ir pats premjeras William McMahon.

Visi žinome, kad pinigas yra 
visokios veiklos variklis. Vliko 
biudžetas, kuris šiais metais sie
kia apie 50,000 dol. yra parem
tas iš surenkamų aukų laisvame 
pasaulyje esamų tautiečių. Tai
gi, Tautos Fondas yra lyg ir Vli
ko finansų ministerija, o Tautos 
Fondo atstovybė Kanadoje yra 
viena iš tų arterijų, kuriomis 
atplaukia<maistas Vliko veiklai. 
Kanadoje gyvena nedaug lie
tuvių — valstybiniai statisti
niai duomenys rodo esant apie 
27,000 (tai gal būtų maždaug 
tiek, kiek lietuvių yra Qeve- 
lande ar Detroite, tačiau Kana
dos lietuviai kasmet sutelkia Vli
ko gyvybei išlaikyti apie 10,000 
dolerių. Tai aišku nėra labai 
daug, t. y. vos apie 40 centų 
nuo vieno gyvo lietuvio. Tačiau, 
jei tokia pat proporcija būtų su
rinkta Tautos Fondui, ir iš kitų 
laisvame pasaulyje gyvenančių 
lietuvių, manau, be didelių arit
metinių skaičiavimų Vliko biu
džetą turėtumėm kelis kart di
desnį. Kanadoje gi "nėra lietu
viai geriau.įsikūrę kaip JAV, N- 
Zelandijoj, Australijoj ir kt."Ko
kia gi paslaptis yra, kad Kanada 
sugeba duoti Tautos Fondui ne
mažą dalį (gal 20%) Vliko biu
džeto.

Gal amerikiečiams ir nebus 
malonu, bet tiesa reikia pasa
kyti Kanados lietuvių naudai, 
kad Kanados lietuviai sugebėjo 
išvengti didesnių trinčių tarp 
ideologiniai ar politiniai skirtin
gai galvojančių asmenų. Mūsų 
organizaciniame susitvarkyme 
turime tik vieną bendrinę orga
nizaciją — Kanados Lietuvių 
Bendruomenę — kuri su savo 
skyriais ir atitinkamų sričių ko
mitetais ar fondais, apima vi
sas lietuviško gyvenimo sritis, 
kaip kultūrą, švietimą ir politi
ką, t. y. krašto laisvinimo dar
bą. šioje organizacijoj sutelpa- 
me visi ir visiems norintiems 
dirbti užtenka darbo. Taigi, ir 
Tautos Fondo Atstovybė Kana
doje yra, kad ir netiesioginis, 
KLB padalinys, dirbąs labai glau
džiai su bendruomenės vadovy
be ir Krašto Bendruomenės Re
vizijos Komisija, tikrina ir Tau
tos Fondo pajamas, išlaidas ir 
kitą atskaitomybę.

Tautos Fondui aukų rinkimas 
yra įvairus. Daugiausia lėšų su
renkama per Vasario "16 d. mi
nėjimus, tačiau kai kurios vie
tovės Tautos Fondui aukas ren
ka ištisus metus. Ten kur atsi
randa tam reikalui pasišventu
sių asmenų, Tautos Fondui au
kos siekia apie 1 dol. vidurkis 
vienam asmeniui. Čia manau, 
verta būtų paminėti Toronto 
Tautos Fondo atstovybės pir
mininką p. A. Firavičių, kuris 
savo asmeniniu pasišventimu su
rinko šiais metais iš Toronto 
apylinkės per 8,000 dol. (8,044 
doL, — Toronte gyvena apie 
7,000—8,000 lietuvių). Gi iš vi
so Kanados lietuviai šiais metais 
— dar metams nepasibaigus, — 
jau sutelkė lėšų Tautos Fondui 
arti 13,000 dol. (12,882.40).

Kad tai, ką aš čia kalbu nėra

IŠ VISO PASAULIO

Mėnulis, kur dar kartą nusileis amerikiečiai astronautai, žvaigždėmis pažymėtos buvusiu kelio
nių aplnakytos vietos ir paskutinės kelionės nusileidimo taškas prie Taurus kalnu ir Littrow kraterio.

MASKVA. — Nuo gruodžio 1 
d. sovietų vizų įstaigos vėl pra
dėjo reikalauti iš išvažiuojančių 
žydų “švietimo” mokesčių. Spė
liojama, kad tie mokesčiai buvo 
sustabdyti ryšium su Amerikos 
prezidento rinkimais. Ateityje 
mokesčių bus atsisakyta tik la
bai retais 'atvejais.

TOKIJO. — Po Amerikos Ja
ponija yra daugiausia davusi 
ekonominės paramos neišsivys- 
čiusioms pasaulio valstybėms. 
Pernai Japonijos šalpa padidėjo 
17.4% ir siekė virš 2 bilijonų 
dol. į

LONDONAS---- Pasaulio gra
žuolės — Miss World titulą lai
mėjo australe Belinda Green, 
20 metų. Antroje vietoje liko 
norvegė, trečioje — izraelite.

Airija kovos' 
prieš teroristus

- DUBLINAS. — Airijos res
publikoje vyriausybė laimėjo ko
vą parlamente, kuris priėmė jos 
reikalaujamus specialius įstaty
mus, skiriamus griežtesnei kovai 
prieš slaptą armiją. Pagal pri
imtą įstatymą įtariami armijos 
nariai turės patys įrodyti tei
singumo organams, kad jie ar
mijai nepriklauso.

Vos tik priėmus šį įstatymą, 
prieš kurį opozicijos partijos 
griežtai pasisakė, nes įstatymas 
gerokai pakeičia ligšiol naudotą 
principą, kad policija turi įrody
ti kaltinamojo kaltę, Dubline 
sprogo stipri bomba, kuri du' 
asmenis užmušė ir 70 sužeidė. 
Tai pirmas teroristų veiksmas 
Airijos respublikoje, nors jie jau 
seniai veikia šiaurinėje, britų 
valdomoje, Airijoje.

J. T. sumažino 
Amerikos įnašus

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų teisinis komitetas nuta
rė patenkinti Amerikos pagei
davimą ir sumažinti jos moka- ' 
mą duoklę Jungtinėms Tautoms 
Iš 31.5 nuošimčio iki 25 nuošim
čių viso JT biudžeto, šis Ame
rikos laimėjimas paskatino am
basadorių George Bush pažadėti 
Jungtinėms Tautoms dar didesnį 
savanorišką Amerikos dosnumą.

Balsavimas 132 narių komite
te buvo; 67 valstybės už sutnaži- 
nimą, 30 — prieš ir net 32 — su
silaikė. Prieš sumažinimą balsa
vo visos komunistinės valstybės, 
Indija, Argentina, Brazilija. Pe
ru, Nigerija ir kt.

koks nors tuščias pasigyrimas ir 
Kanados lietuvių nenupelnytas 
iškėlimas — įrodymui čia pat 
noriu įteikti Tautos Fondo pir
mininkui prel. J. Balkūnui iš 
Kanados lietuvių aukų — 12,000 
dol. čekį.

Prašau pirmininką čekį pri
imti”. Gausūs plojimai) (E)

VLIKO SEEK
Vliko Seimas gilia malda ir 

mindamas visus už Tėvynės lais 
kurių kraujas pašventino Lietuj 
biro ledynuose." Jų gyvybės auk. 
naujos.lietuviškosios kartos lais 
kūrybiniam darbui dirbti.

Kre-ipirrasis į pavergtąją tautą
Su giliausia pagarba, padėka 

ir susižavėjimu Vliko Seimas 
stebi ir seka pavergtųjų savo 
brolių ir sesių kovą prieš komu
nistinio rusiškojo imperializmo 
terorą, kovą už laisvę, nepri
klausomybę, lietuviškąją kultū
rą ir religijos teises. Pastarųjų 
metų įvykiai pavergtoje Tėvy
nėje, savo karžygiškumu pri
lygsta patiems didiesiems tau
tos įvykiams (istorijoje, giliai 
palietė laisvųjų brolių protus 
ir širdis. Tėvynės meilė ir kovos 
liepsnose žuvę broliai gyvens 
per amžius dėkingos ir gyvos 
tautos šventame atminime. To-( 
lydžio pasikartoją didvyriški re
zistencijos aktai yra akivaizdus 
tautos nemarumo laidas.

Pavergtųjų brolių gyvybės 
aukos ir kančios akivaizdoje, 
Vliko Seimas pakartotinai:

1. Protestuoja prieš Lietuvos 
okupanto skleidžiamą melą apie 
Lietuvos savanorišką įsijungimą 
į tariamą Sovietų Sąjungą.

2. Reikalauja kuo greičiausio 
pasitraukimo visų karinių ir ki
tokių okupacinių pajėgų iš oku
puotos Lietuvos, kad nepriklau
soma Lietuvos valstybė galėtų 
vykdyti savo suverenumą.

3. Reikalauja visų kalinių ir 
tremtinių sugrąžinimo į Tėvynę 
ir atlyginimo visų nuostolių, pa
darytų Valstybei, tautai ir pi
liečiams.

4. Kreipiasi į visas tarptauti
nes institucijas, vyriausybes ir 
kiekvieną laisvę mylintį žmogų, 
kad padėtų pavergtajai lietuvių 
tautai išsilaisvinti iš žiauriau
sios tarptautinio komunizmo ir 
rusiškojo imperializmo vergijos.

Kreipimasis į lietuviškąją 
išeiviją

Vliko Seimas nenuilstančios 
kovos pavergtoje Tėvynėje ir 
tautiečių kančios bei aukos aki
vaizdoje kviečia visus laisvojo 
pasaulio lietuvius sujungti jėgas 
vieningam, drausmingam ir su-

i NUTARIMAIĮ 
susikaupimu lenkia galvas, prisi- 
vę ir nepriklausomybę žuvusius, 
os žemę ir kurių kaulai ilsisi Si- 
l yra toji sėklą, iš kurios išaugs 
vės kovai vesti ir lietuviškajam

derintam darbui dėl ’Lietuvos^ 
laisvės.

Laisvoji išeivija ne tik gali, 
bet ir turi atlikti jai skirtą mi
siją kovoje dėl tautos ir brolių 
laisvės. Jai atlikti turi būti pa
naudota įvairūs būdai bei prie
monės.

Seimas kviečia visą išeiviją at
skleisti save politinės kovos re
alybei ir susiglaudinti Vliko va
dovaujamoje politinėje kovoje 
dėl Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės.

Seimas teigia, jog sutelktinis 
ir koordinuotas darbas yra mū
sų stiprybė ir ragina visas in
stitucijas bei organizacijas siek
ti tarpusavio susipratimo, veik
los derinimo ir darbų pasidalini
mo.

Seimas sveikina visas indivi
dualines ir atskirų sambūrių pa
stangas laisvinimo darbe ir ap
skritai lietuviškoje Visuomeni
nėje veikloje, jei jos netrukdo 
sutelktiniam ir koordinuotam 
darbui.

Seimas kviečia visus lietuvius 
kuo gausiausiai remti Tautos 
Fondą, skiriant tam reikalui per 
metus bent vienos dienos uždar
bį. (E)

Gaisras P. Korėjoje
SEOULAS. — Pietų Korėjoje 

užsidegė didelio teatro ‘salė, kur 
tuo metu vyko vaidinimas ir žiū
rovų buvo 600. Liepsnose žuvo 
apie 50 žmonių, dar 75 buvo ap
deginti ar sužeisti panikai kilus. 
Gaisras visai sudegino 3,000 
žmonių salę. Gaisras taip greit 
išsiplėtė, kad ugniagesiai nebe
suspėjo išgelbėti pastato.

WASHINGTONAS. — Sena
torius Robert Dole, respubliko- 
nij partijos komiteto pirminin
kas, pareiškė, kad jis pasitrauks 
iš tų pareigų, kai tik suras sau 
įpėdinį. Jis norįs atsidėti 1974 
metų rinkimams, kuriuose jis 
vėl kandidatuos į senatą.

SAIGON AS. — Pietų Vietna
mo užsienio reikalų ministeris 
Van I-am pakartojo vyriausybės 
nusistatymą nepasirašyti karo 
paliaubų, susitarimo,_ jei -komu
nistai nepažadės išvežti visos sa
vo kariuomenės iš Pietų Vietna
mo. Saigone kalbama, kad prezi 
dentas Nixonas įsakęs Kissinge- 
riui pasirašyti sutartį iki gruo
džio 12 d.

Vakar patarėjas Kissingeris, 
dar kartą pasitaręs su preziden
tu, išskrido į Paryžių tęsti dery
bų su Hanojumi. Su juo išskri
do generolas Alexander Haig, 
valstybės pasekretoriaus pava
duotojas William Sullivan ir ke
turi valdininkai.

Karinė vadovybė vėl sustip
rino bombonešių puolimus Pietų 
Vietnamo šiaurinėje provincijo
je, kur Saigono kariuomenė stu
mia komunistus iš Quang Tri 
provincijos. Komunistų propa
ganda puola.Saigoną už nenorą 
paleisti politinius kalinius. Ha
nojus tvirtina, kad P. Vietnta- 
mo kalėjimuose ir specialiose sto
vyklose laikoma apie 300,000 ko
munistų. Juos paleidus, Saigo
no valdžiai būtų nelengva vesti 
politinę kovą, kuri gali prasidėti 
paskelbus karo paliaubas.

Astronautas Eugene Cernan pilnoje 
aprangoje išbando grąžtą, kuris pa
ims mėnulio paviršiaus pavyzdžius is 

gilesniu viety.

Mažai pakeitimų 
Baltuose Rūmuose
KEY BISCAYNE. — Prezi

dentas Nixonas, keisdamas vy
riausybę, pasilieka beveik visus 
Baltųjų Rūmų patarėjus. Jau 
paskelbta, kad pasilieka kance
liarijos viršininkas Haldeman, 
vidaus reikalų patarėjas Erlich- 

,man, ryšių su kongresu direkto
rius" Timmons, ryšių su spau
da — Herbert Klein ir spaudos 
sekretorius Ronald Ziegler. "

Svarbiausias, daugiausia iš
garsėjęs prezidento patarėjas 
Kissingeris irgi lieka savo vie
toje. Prezidentas, paklaustas 
korespondentų apie Kissingerį, 
atsakė; “Kaip galima numauti 
9 nr. batą nuo 10 nr. kojos?”

Trys prezidento kalbų rašy
tojai: Ray Price, Patrick Bu
chanan ir William Safire irgi 
lieka savo pareigose. Keturi bu
vę patarėjai bus atleisti: Charles 
poison, Harry Dent, Robert Fich 
. ir negras Robert'TsrownrNau- 
jas pareigas gaus ir patarėjas 
Donald Rumsfeld, ligšiolinis kai
nų -tarybos pirmininkas:

Vliko veiklos 
pranešimai

Pasibaigus diskusijoms, buvo 
pradėti Miko veiklos praneši
mai.

Tarybos darbų anžvalgą pa
teikė dr. Antanas Skėrys. Ta
rybos pirmininkas. Valdybos 
veiklos anžvalgą — Vliko Finan
sų Tvarkytoas Jurgis Valaitis 
ir Antanas Razgaitis, Tautos 
Fondo veiklos apžvalgą pateikė 
Fondo vicepirmininkas Zenonas 
Jurys ir Kanados Tautos Fondo 
įgaliotinis Augustinas Kuolas.

Z. Jurys nurodė, kad š. m. 
sausio 1 d. fonde buvo $23,741.41 
ligi lapkričio 20 d. buvo gauta 
$37,437.23. Tad iš viso sudarė
— $61,180.64. Iš tos sumos Vli
ko Valdybos darbams finansuo
ti buvo duota Š47,317.59. Fon
do veiklos reikalams išleista 
$1,317.59. Tad lankričio 20 die
nai Fonde liko $13,863.05. Pa
žymėtina, kad be bendrų Vliko 
išlaidų, kurios sudaro daugiau
sia Eltos biuletenių lietuvių, 
anglų, italų, vokiečių ir pran
cūzų kalbomis leidimas bei ra
dijo stočių, iš kurių kalbama 
Lietuvai programų išlaikymas, 
buvo dar dvi žymesnės išlaidų 
pozicijos, būtent: Sovietų Są
jungos ir Vokietijos agresijos 
prieš Lietuvą dokumentų leidi
mas; $7,500 ir dar teks mokėti 
$2,500, kai knyga 1973 m. pra- j 
džioje pasirodys, ir Bražinskų 
bylos reikalams apie $7.000.

Pajamos buvo gautos iš pa-1 
šaulio laisvųjų lietuvių betar
piai ir per jų organizacijas taip: j 
iš Tautos Fondo atstovybių Aus- | 
tralijos — $2.046.08, Anglijos į
— $2.344.40. Kanados — $9.- 
975.40, N. Zelandijos $53.48, i 
Venecuelos — $250 iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos — $9,000, iš!

Australijos balsuotojai pasi
elgė panašiai kaip Naujosios Ze
landijos, kur po ilgų metų kon
servatorių valdžios irgi buvo iš
rinkta darbiečių vyriausybė. 
Rinkimų kampanija buvo veda
ma daugiausia vidaus politikos 
klausimais," tačiau darbo partija 
paskelbė ir kai kurių užsienio po
litikos pažadų. Vienas jų yra 
užmegzti diplomatinius santy
kius su komunistine Kinija. Tas 
žygis dar daugiau izoliuotų na
cionalistų vyriausybę Taivane.

Manoma, kad rinkimus pra
laimėjęs premjeras McMahon 
pasitrauks iš liberalų partijos 
vado pareigų. Sename parlamen
te liberalų koalicija turėjo 66 vie
tas, darbo partija — 59.

Vliko Seimą C 
sveikino

Seimą žodžiu sveikino: Lietu
vos Atstovybės Vašingtone var
du, jos patarėjas dr. Stasys Bač- 
kis, "Pasaulio 'Lietuvių Bendruo
menės " vardu jos pirm. Stasys 
Barzdukas, JAV Lietuvių Ben
druomenės Centro Valdybos var
du — vicepirmininkas dr. Ed
mundas I enkauskas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos vardu — vi- 
cepirm. dr. Jonas Valaitis.

Visi sveikintojai linkėjo Sei
mo darbams sėkmės, o Lietuvai 
— savo nepriklausomybės grei
tesnio atstatymo. Raštu Seimą 
sveikino: Min. Stasys Lozorai
tis, Lietuvos Diplomatijos Še
fas, Anatolis Grišonas, Lietuvos 
Atstovas Urugvajui, prof. Jur
gis Baltrušaitis, Lietuvos Atsto
vas Prancūzijai, Vincas Balic- 
kas, Lietuvos Atstovas D. Bri
tanijai, Jonas Žmuidzinas, Lie
tuvos Gen. Konsulas Toronte, 
Anicetas Simutis, Lietuvos Gen. 
Konsulas New Yorke, Juzė Dauž- 
vardienė, Lietuvos Gen. Konsu
le Čikagoje, JAV LB Tarybos 
pirmininkas Vytautas Kaman- 
tas, Kanados LB Krašto Val
dybos pirm. Eugenijus čupins- 
kas, Balfo Valdybos pirm. Mari
ja Rudienė, Jaunimo žygio už 
Tikėjimo Laisvę Komiteto pirm. 
Romualdas Bublys. Batuno pirm. 
Kęstutis Miklas, Argentinos Lie
tuvių Organizacijų ir Spaudos 
Tarybos pirm. Artūras Mičiugas. 
Venecuelos Lietuvių Savišalpos

• Bendruomenės pirm. Vladas 
i Venckus, Argentinos Lietuvių 
i Balso leidėjas Pranas Ožinskas 
ir redaktorius Konstantinas Nor
kus, Lietuvių Radijo Forum Či- 

i kagoje leidėjas Antanas Rudis, 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje sekretorius dr. Algirdas Bu- 
dreckis. Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungos Euro;>os 
Tarybos pirm. A. Venskus, Nau
josios Anglijos radijo progra
mų vedėjas Bostone Stepas M in
kus. Čiurlionio ansamblio diri
gentas ir vadovas Alfonsas Mi
kulskis. (E)

visuomenės betarpiai — $5,572 -
74, per Fondo Įgaliotinius JAV
— $2,355, per organizacijas
$1,111.56. (E)



SLA VADOVYBĖ KETURIUOSE SUVAŽIAVIMUOSE
šų metų lapkričio 11 diena 

įvyko Amerikos Lietuvių Tary
bos metinis direktorių suvažia
vimas. Vieni SLA Pildomosios 
Tarybos nariai atstovavo Susi
vienijimų, kiti skirtingas cen
trai nes organizacijas. Alto po
sėdi i use teko matyti Dr. S. Bie- 
žį E. Mikužiūtę, A. Chapliką, 
A’g'rdą Budreckį, Povilą P. Dar
gi T adv. S. Briedį.

Pirmajai Alto sesijai (didžia
jai daliai) pirmininkavo SLA 
prez’dentas P. .P. Dargis. Na, o 
Alg. Budreckis ir S. Briedis, 
kain Alto Iždo Globėjai, paruo
ši šsamų raportą. Visi SLA Ta
rybos (nariai) suvažiavime gy
vai reiškėsi diskusijose ir patai
kė savo sumanymus — pasiūly
mus. Alto suvažiavimas ateinan
tiems dviem metams išrinko į 
Centro Valdybą, vicepirmininko 
pareigom Povilą P. Dargį. Jį pa
vaduos (negalint atvykti į po
sėdžius) Dr. S. Biežis. Iždo Glo
bėjais išrinkti SLA Sekretorius 
.Algirdas Budreckis ir adv. S. 
Briedis.

Sandaros Seimas
Lapkričio 12 diena, 10 valandą 

ryto, ‘Sandaros namo patalpose 
Chicagoje Įvyko Lietuvių Tau
tinės Sandaros visuotinas Sei
mas. JĮ atidarė Sandaros re
daktorius Mikas Vaidyla, pabrėž
damas, kad šio seimo tikslas yra 
sustiprinti Sandaros organizaci
ją, ypač (jos) laikraštį.

Sandaros Centro Valdybos pir
masis pirmininkas Povilas P. 
Dargis paruošė išsamų veiklos 
raportą. Tylos minute visi ats- j 
tavai pagerbė Į anapus nukelia-: 
vusius Sandaros veikėjus: Stasį j

Gegužį, George Šukį ir teisėją 
Joną Zurį.

Seimo prezidiumą sudarė P. 
P. Dargis, A. Chaplikas, Algir
das Budreckis ir Teodora Kizie- 
nė. Prezidiumo vardu pirminin
kaujantis P. P. Dargis pakvietė 
sekančius atstovus į Nominaci
jų ir Mandatų Komisiją: Bronių 
Bajerčių, H. Bučinskienę ir Ju
zę Gulbinienę.

Puikias kalbas ir sveikinimus 
pasakė ilgametis Sandaros vei
kėjas iš Floridos Vincas Yan- 
kus, Martynas Kasparaitis, adv. 
Kazys Šidlauskas, bostonietis 
Bronius Bajerčius, E. Mikužiū- 
tė, Dr. S. Biežis, Alg. Budreckis, 
Iranas šulas, A. Chaplikas. Fi
nansinę raportą paruošė Edita 
Rimkuvienė.

Juzei Gulbinienei pasiūlus vi
sų Centro Valdybos narių rapor
tai buvo vienbalsiai užtvirtinti. 
Seimas taip pat vienbalsiai pa
sisakė, jog pradedant sausio 1 
dieną, 1973 metais, prenumeruo
jant Sandarą, bus imama $7 
(septyni doleriai). Nominacijų 
Komisija pasiūlė Į Sandaros na- 

:mu trustees — patikėtinius: 
Praną Bastį, Juzę Gulbinienę, 
Vincą Yanku ir Aleksandra Cha- 

f pliką. Už juos Seimas atidavė 
visus balsus.

Į Švietimo Komisiją tapo iš
rinkti: Dr. S. Biežis, Teodora 
Kuzienė ir adv. Dr. K. šidiaus-

Į Sandaros Centro Vaidybą 
buvo neminuoti ir vienbalsiai iš
rinkti: į pirmininkus — Pranas 
Bastys iš Wisconsin valstijos; 

j į pirmus vicepirmininkus (Egze- 
kutyvus vicepirmininkas): Po
vilas Dargis; į antrus vicepirmi-
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APLANKYS KASDIENĄ ...
Visuomenei ir paskiram asmeniui '‘Naujienos” 

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

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
mą nežiūrint nuotolių ir: bus" ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu $22.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė

dinę dovaną metams (pusei metų $12.00).

VARDAI, PAVARDĖ ............................................................ .........

NR. IE GATVĖ ......        .....

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

ZIP GODE .............. ...........

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

Adresas: ................................ ................... ............................................ .
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senuo laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

Krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butktene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa S pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stase Vanagaite - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol.

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

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail Z. Sodeikienės. 
Didelio lormato. kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3 00

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbąlą n 
suolų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietu vaško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

N A U J I E N 0 S,
So. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL. 6060S
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Šioje mėnulio fotografijoje parodyta vieta, kur nusileis Apollo 17 astronautai. Kiek toliau į 
šiaurę prasideda Taurus kalnai, netoli yra Littrow krateris.

ninkus: A. Chaplikas; į pirmus 
Sekretorius: M. Vaidyla; į ant
rus sekretorius: Antanas Vai
čaitis; į iždininkes: E. Rimku
vienė (Edith Rimkus); Į iždinin
kės padėjėją: Juzė Gulbininenė; 
Į iždo globėjus: H. Cižauskienė, 
H. Bučinskienė, Algirdas Bud
reckis ir Bronius Bajerčius.

Išrinkus Centro Valdybą, pa
skutinį žodį tarė Sandaros re
daktorius Mikas Vaidyla, dėko
damas visiems už aukas (su
moje $362), o taip at už gražų 
ir darbingą suvažiavimą.

Pažymėtina, kad šiame San
daros seime beveik visi daly
viai priklauso ir Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje.

Pirmininkaujantis Povilas P. 
Dargis uždarė Sandaros Seimą 
1 valandą po pietų, linkėdamas, 
kad lietuviškas praamžius lai
kytų Miką Vaidylą.
Tėvynės Mylėtojų Dr-jos seimas

Lapkričio 12 d. 2 vai. po pie
tų, Sandaros name, tuojau po 
Sandaros suvažiavimo, Įvyko Tė
vynės Mylėtojų Draugijos sei
mas. JĮ atidarė Centro Valdybos 
vice pirmininkė Gertruda B. Dar
gienė iš Pittsburgh, Pa. Atida
rymo kalboje ji prisiminė išleis
tas TMD knygas. O jų buvo ne
mažai.

Pirmosios dvi buvusios — 
“Kęstutis” ir “Orleano Merge
lė, kurias išvertė Dr. V. Kudir
ka. Vėliau sekė kapitališkas 
veikalas, M. šalčiaus; “Kultū
ros Istorija” 3-juose tomuose, 
ir vienas tomas pašvęstas ap
žvalgai 10 metų lietuvių tauti
nio darbo (1905 iki 1915 m.).

Vėliau iš ponios G. Dargienės 
patyriau, kad jog Tėvynės Mylė
tojų Draugija yra išleidusi apie 
20 knygų. Jų tarpe šešiuose to
muose ir Dr. Vinco Kudirkos 
raštus. Kudirkos raštai buvo iš
leisti pirmininkaujant (TMD tuo 
metu) Broniui Balučiui, kuris 
vėliau buvo Lietuvos Respubli
kos atstovas JAV ir Anglijoje.
G. Dargienė pasidžiaugė tuo. kad 
Centro Valdybos pirm. M. Vai- 
dylos sveikata yra žymiai page
rėjusi.

Ji pakvietė tarti žodį CV Pirm. 
•M. Vaidylą. Jis ne tik pasveiki
no susirinkusius, bet sykiu pa
reiškė, kad dabar, jo sveikatai 
pagerėjus, jis su visa energija 
prisidės prie TMD darbų, išlei
dimo nauju knygų. Reikia pa
žymėti, kad M. Vaidylos pirmi
ninkavimo metu TMD išleido Dr. 
Vandos Sruogienės “Lietuvos 
Istoriją”.

Šiam Seimui buvo išrinktas 
Prezidiumas iš Gertrūdos Dar
gienės, Onos Biežienės ir Po
vilo Dargio. Puikų raportą iš
davė sekretorius Martynas Kas
paraitis. Finansinį raportą iž
dininkė Helena Bučięskienė, na. 
o iždo globėjos: H. Cižauskie
nė ir Juzė Gulbinienė patvirti
no, jog dabartiniu metu TMD 
kasoje — banke turi virš 12 tūks
tančių dolerių. Delegatai plačiai 
aptarė ateičiai numatytus dar
bus. Dėl leistinų knygų pasisa
kė B. Bajerčius, P. P. Dargis,
H. Cižauskienė, Martynas Gu
delis, A. Chaplikas, P. šulas. M. 
Vaidyla, Dr. Biežis, Algirdas Bu
dreckis ir kiti. Martynas Gude
lis siūlė išleisti santrauką, vie

no tomo apimtyje (šešiuose to
muose esančius) Dr. Vinco Ku
dirkos raštus. Gertruda B. Dar
gienė priminė, kad, leidžiant lie
tuvių kalboje Dr. Vinco Kudirkos 
raštų rinkinį būtina turėti ir 
anglų kalboje priedą, kad ir ne- 
bevartoją lietuvių kalbos galėtų 
tais raštais'pasinaudoti. Susirin
kusieji plojimu tam pritarė.

Kadangi liet, spauda, čia Ame
rikoje, atlieka milžinišką kultū
rinį darbą, todėl TMD seime ir 
valdybos posėdyje buvo nutarta 
ja finansiniai paremti, skirinat 
tam tikrą piniginę sumą iš TMD 
iždo.

Tų laikraščių tarpe, kuriuos 
TMD parems yra ir laikraštis
— “Naujienos”. Nominacijjų 
Komisija susidedanti iš H. Bu- 
činskienės, Broniaus Bajerčio 
ir H. Cižauskienės šiam seimui 
pasiūlė išrinkti ateinantiems 
dviem metams sekančią TMD 
Centro Valdybą: į pirmininkės
— Gertruda B. Dargienė iš Pitts
burgh©, Pa.; Į vicepirmininkus: 
M. Vaidyla, Povilas P. Dargis, 
A. Chaplikas, ir Martynas Gu
delis; i sekretorius: Ona Biežie- 
nė; i iždininkės: H. B-učinskie- 
nė; Į iždo globėus: Bronius Ba- 
erčius, H. cižauskienė, j. Gul
binienė ir Dalia Bobelienė.

— Malonu pažymėti, jog. TMD 
Seimas praėjo labai geroje nuo
taikoje.

SLA Pildomosios Tarybos 
suvažiavimas

Pirmadienį, lapkričio 13 ir 14 
dienomis Sheraton Midway Mo
tel Inn., Chicagoje Įvyko SLA 
P. Tarybos posėdžiai. Dalyva- 
vavo visi SLA Pildomosios Tary
bos nariai, taip pat ir keli Ko
misijų nariai bei svečiai. Jų tar
pe dalyvavo Įstatų Komisijos 
pirmininkas Martynas Gudelis 
ir tos pačios komisijos narys K. 
Mačiukas su ponia, Labdarybės 
Komisijos narė Helena Čižaus- 
kienė, SLA veikėjos: H. Bučins
kienė, Ona Biežienė iš Chicagos, 
Gertruda Dargienė SLA 3-čio 
Apskrities Finansų Sekretorė iš 
Pittsburgho ir Bronius Bajer
čius, dešinioji A. Chapliko ranka 
iš Bostono.

Suvažiavimas per dvi dienas 
padarė eilę svarbių nutarimų. 
Iš jų minėtini; 1. Pagelbos su
teikimas nuo potvynio nukentė- 
jusiems SLA nariams, gyvenan
tiems rytinėje Pensylvanijoje ir 
pietiniame New Yorke.

2. Dvejų stipdendijų suteiki
mas aukštąjį mokslą einantiems 
studentams.

3. Taip pat nutarta Kalėdų 
švenčių proga ne tik pasveikin
ti liet, spaudą — laikraščius, 
bet sykiu su sveikinimu pasiųs
ti ir auką Susivienijimo auką. 
Be to, aptarta eilė kitų reikalų. 
Ypatingas dėmesys buvo atkreip
tas Į naujų narių prirašymą.

Panelė Josephine Mileriūtė, 
SLA Iždo Globėja Įteikė SLA 
prezidentui Povilui Dargiui la
bai gražią sidabrinę Susivieniji
mo Lietuvių Argentinoje lente
lę, papuoštą auksiniu medaliu. 
Lentelėje parašyta: “Atminčiai 
— Susivienijimui Lietuvių Ame
rikoje, nuo Susivienijimo Lietu
vių Argentinoje”,

Baigdamas Pildomosios Tary
bos posėdžius, SLA prezidentas

ROCKFORD, ILL
Reikšmingas prisiminimas

Seni, garbingi Rockfordo Lie
tuvių klubo nariai Dilongai šio 
lapkričio 26 dieną puošnioje Lie
tuvių klubo mažesnėje salėje at
šventė savo vedybų 49 metų (jau 
galiu sakyti auksinį) jubiliejų- 
sukaktuves. Tai buvo 1923 m. 
lapkričio 26 dieną, kada Aleksas 
Dilongauskas - Dilong ir Jonė 
Mockaitė sumainė aukso žiedus. 
Tai buvo linksmiausia diena jų 
gyvenime.

Jonės tėvelis J, Mockus ir mo
tinėlė Rozalija atvykę iš Lie
tuvos apsistojo pietinio Illino-

jaus angliakasių rajone prie 
Spring Valley, Ill. Jaunas ir sti
prus J. Mockus jokio darbo ne
bijojo, lindo į požemius, kasė 
anglis ir augino savo gražią šei
mą; jų tarpe užaugo ir gražioji 
Jone, kurią mama išmokino gra
žiai lietuviškai kalbėti ir išleido 
už gero vyro jauno Alekso.

Dilongų gyvenimas buvo kaip 
ir visų rūpestingų žmonių; ne 
visada ir jiems saulutė švietė, 
gyvenimas bėgo, atėjo sunkios 
audringos dienos, užėjo sunkio
ji depresija, čia jau prie stalo 
sėdo 3 sūnūs, dukrelė ir patys 
tėvai — šeši žmonės, o visoje 
Amerikoje ir Rockforde darbai 
sumažėjo, pgaliau visai paleido) 
iš darbo, Aleksas ir Jonė gražiai 
sugyvendami atlaikė visas sun
kenybes ir šiandien susilaukė 
savo auksinių sukaktuvių.

Visi sūnūs ir dukrelė atsidė
kodami tėveliams, surengė jau
kų pobūvį, į kurį sukvietė visus 
gimines, draugus ir artimuosius, 
vaišindami juos geriausiais val
giais, kuriais stalai buvo gau
siai apkrauti ir škotiškais bei

Povilas Dargis pareiškė, kad jis 
jaučiasi truputį pavargęs, nes 
juk jam teko pirmininkauti net 
keturiuose (aukščiau minėtų or
ganizacijų) suvažiavimuose — 
seimuose, tačiau sakėsi esąs la
bai patenkintas, nes visi suva
žiavimai praėjo gerose nuotai
kose ir juose pravesta — pada
ryta daug naudingų nutarimų.

Seimų Dalyvis 

¥>u can’t 
live on love 

forever.
VEay, you’re young.- You’ve got *2 
the love i® the world and you’re doing 
yow best to five on it. Retirement? 
That’* for when you’re old, right?

It’s for when you’re old you can 
afford it.

The kind of retirement you’re after 
isn’t the typical rocking-away-on- 
the-front-porch variety. You proba
bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that forty acres and Hying off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare now.

There’s an easy, painless way to 
make your retirement dreams a real
ity. Join the Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amount 
you specify will be set aside from each 
paycheck and used to buy U.S. Sav
ings Bonds. It’s an easy way to save.

And now there’s a bonus interest 
rate oe all <3. Savings Bonds—for 
E Bonds,when held to matu
rity of 5 years, 30 months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to all 
Bonds issued since June 1,19?0. 
with a comparable improvement for 
«fl older Bonds.

Now is the time to start saving. 
Money’s a nice thing to have while 
you’re firing on love forever.
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prancūziškais gėrimais, o muzi- 
kontams grojant dienai pritai
kintas meliodijas.

Puota baigėsi 6 valandą popie.t 
Linkiu mielai Jonei ir jos auksi
nio jubiliejaus partneriui Alek
sui viso geriausio ilgiausių me
tų. žvalgas

Kraujas parodys ar 
turi vėžį

Amerikos Vėžio Instiiuto di
rektorius Dr. Frank J. Rausbcr 
pareiškė, kad esama vilties, jog 
kurią dieną bus galima iŠ Me
no kraujo lašo, paimto iš ran
kos piršto, pasakyti ar žmogus 
turi vėžį ir tuo būdu bus galima 
iš anksto tą ligą pradėti gydyti. 
Tuo tarpu, pasak Dr. Rausher, 
ateinančiais 1973 metais J. A. 
Valstybėse bus atrasta (>45,000 
naujų vėžio liga apsirgimų tais 
metais vėžio figa mirs 350,000 
žmonių.
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JEIGU NEBŪVU SENŲJŲ 1JETUVIŠK7.* 
KNYGŲ, NEBŪTU IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Jsįtorija" 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų keūas. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3-00, minkšt. $2.50

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu: 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Iliinoi*

- ___  . . - - Rlll^
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į ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA •!
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, nuris pažinti nepriklausomos Lietuvos n Antano j' 
Smetonos valdymo laikotarpi, negales apsieiti be d. Augustaičio pa- ? 
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- / 

j, tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir-Smetonos valdymo 
\ laikotarpį pažįstantieji žmones tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 
V šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
S J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose’1 darbo valandomis 
į Kas negali užeiti į “Naujienas“, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki S i arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: į >

N A U J 1 £ N o S i;
1739 So HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 Į J

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. b



Nuomy kontrolės 
klausimas teisme

BERKELEY, Cal. — Praeitą 
kartą nrinėau, jog Berkeley 
miestas turi savotišką butų nuo
mos kontrolę, griežtesnę negu 
prezidento Nixono'visoje Ameri
koje įvestoji. Mieste, kur tiek 
daug studentų ir pilna įvairių 
“svieto lygintojų”, pavasarį bd- 
vo nubalsuota, jog reikia turėti 
tokią savotišką butų nuomų kon
trolę.-

Kontrolė dar tik ant popie
riaus, bet jau sulaikė naujų 
apartmentų statybą. Sausio 23 
d. bus renkama nuomų kontro
lės komisija. Kandidatuoja 29 
asmens, išrinkti reikės 5. Ko
misijos nariams .iš miesto iždo 
bus mokama po 50 dolerių už po
sėdį, bet nedaugiau 2,400 dole
rių per metus. Vadinamieji ak
tyvistai kairieji radikalai jau 
sutarė vieningai eiti į rinkimus 
ir išstatyti kandidatus. Į jų gru
pę įeina Berkeley BlackCaucuš, 
Studentų radikalų unija, juodie
ji panteros ir kt.

Rendų kontrolės komisija, kaip 
suplanuota, turės teisę nustaty
ti apartmentų nuomos kainas, 
spręsti nuomininkų ir savinin-

I OT A SUSIVIENIJIMAS
X I A LIETUVIŲ
MXJXX AMERIKOJE

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- ’ 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo a pd ra ūda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti i vairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo S100.00 
iki $10,000,00.

SLA, — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

ST z A — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviško KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie įlaSau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

'.“'-V-' .-y

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:'

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

_ SAVE AT |INSUREDI
<520,000

Mutual Federal 
Savinas and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

Per Annum

ON SAYINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

Paid and ELjjk REGULAR
Compounded PASSBOOK
QUARTERLY ** ACCOUNT

Per Annum

NOW INSURED TO $20,000.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina. S2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
SDyg? galima ganti Naujienose arba pasiunčient čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

kų ginčus, tarti lemiamą žodį 
dėl nuomininko iškraustymo ir 
panašius klausimus spręsti. Na
mų savininkai per savo advoka
tus iškėlė teisme bylą, siekda
mi įrodyti, jog tokios galios nuo
mų kontrolės komisija yra prieš 
konstitucijoje numatytas pilie
čių teises, prieš laisvo biznio ini- I 
ciatyvą.

Už nuomos kontrolę aktyviai 
veikė savo agitacijomis net ke
lios organizacijos, kaip tai: 
“Fair Rent Committee”, “The

v Berkeley Tenants Organizing 
Committee”, “The Associated 
Students of the University of Ca
lifornia” ir kt. Jos savo keliu i_ 
siekia, kad teismas atmestų sa
vininkų skundą, siekianti pa
naikinti nuomų kontrolę.

Kuo viskas baigsis, ateitis pa
rodys. Viena aišku, jog čia nuo
lat reiškiasi naujoviškas veiki
mas, siekiąs gyvenimą pertvar
kyti ir įgyvendinti “rojų”. Prieš 
trejetą metų čia buvo pradėjęs 
veikti nuomininkų streiko ko
mitetas. Per pogrindžio spaudą 
ir atskirais lapeliais nuominin
kai buvo raginami nemokėti na
mų savininkams rendos. Tačiau 
anoji akcija greitai išblėso, nes 
nerado tokios paramos, kokia

•W-

Britanijos princesė Anne apžiūrinėja Londono mady parodoje išstatytas skrybėlaites

dabar kai kurių miesto tarybos 
narių teikiama tiems, kurie šau
kia, jog valdžia priklauso liau
džiai.

Radikalai žengsią toliau
Kai 1971 m. radikalai sudarė 

koaliciją rinkimais miesto tary- 
bon įvesti savo žmones, jie ga
vo sveikinimų ir linkėjimų iš 
toliau ir net iš tokio žymaus as
mens, kaip buvusis vyr. Ameri
kos prokuroras Ramsey Clark. 
Jis linkėjo Berkeley aktyvistams 
būti pirmūnais ir parodyti vi
sai Amerikai pavyzdį, kaip gali
ma suorganizuoti visuomenės 
kontroliuojamą pajėgią policiją. 
Tegul Mr. Clark ir nekalbėjo 
Berkeley miesto gatvėse demon
struojančių nenuoramų žodžiais, 
bet jo sveikinimas buvo lyg at
simušęs aidas tų šūkių, jog 
valdžia turi priklausyti liaudžiai.

Balandžio mėnuo ne už kalnų. 
Ir vėl bus mieste rinkimai, rei
kės perrinkti ar naujai išrinkti 
vėl kelis tarybos narius. Radi
kalų vadai neabejoja, jog jie lai
mės. Yra ir kitų balsų, jog tikrai 
jie laimės, štai miesto tarybos 
narys McLaren, respublikonas, 
pareiškė, jog jis nebekandida- 
tuo,s nes nėra vilties jam lai
mėti. Nubalsavimas įvesti nuo
mų kontrolę, nubalsavimas at
mesti pasiūlymą įvesti antri
nius rinkimus, aiškiai rodąs, jog 
konservatoriai ir nuotaikieji li- 
beralarjau čia esą mažuma.

Miesto tarybos narys McLa
ren sako, jog užteks balandžio 
mėnesį išrinkti dar nors vieną 
radikalą į miesto tarybą ir vaiz
das bus toks: radikalai dar la
biau mažins policijos biudžetą, 
nusikaltimų skaičius didės ir di
desnis skaičius gerų policininkų 
atsisakys iš darbo; pramonės ir 
prekybos Įstaigoms ir įmonėms 
bus pakelti mokesčiai ir tas dar 
labiau paskatins pramonę iš 
miesto kelti, o pramonės įmonių 
iškeliavimas iš miesto ir dabar 
ryškiai pastebimas; miesto val- 

! dymui bus pasamdytas menedže
ris, kurs imsis nušalinti dabar
tinius departamentų viršinin
kus, policijos vadą įskaitytinai.

Mr. McLaren sako, jog stu
dentų tarpe yra labai įtakingas 
jiems skirtas dienraštis, bet jis 
nesiima realiai žvelgti į miesto 
reikalus, o varo kenksmingą agi
taciją.

Keičiasi kataliku pažiūros
Berkeley ribojasi su Oakland 

miestu, o jame yra katalikų die
cezijos centras. Neseniai išėju
siame šios diecezijos laikrašty
je rašoma apie davinius, kurie 
gauti daugiau kaip 600 katalikų 
apklausinėj us. Paaiškėjęs nuto
limas nuo bažnyčios ir nuodėmin
gos klaidos;

ATSIMINIMU
Liūdėjimas ir planavimas

Tėvelį palaidojus mus visus 
prislėgė liūdesys ir pakeitė mū
sų planus. Mama šnekėjo, kad 
visiems teks susivaržyti ir pri
sispausti. Reiks dėti didžiausias 
pastangas, kad pasistatyti ano
je žemėje namus, parduoti šią 
trobalę, persidanginti ir, kaip 
galima įsikurti. Apie mokslą ne
są ko svajoti. Jau visi esame 
mokyti, o daugiau — pats gy
venimas išmokins. Esą daugy
bė žmonių, kurie nežino nei 
“Be”, o vienok gyvena.. Levis 
turėsiąs eiti ganyti galvijus sve
tur, o likusiems bus vienu pilvu 
mažiau. Uršulė ir Zenis turėsią 
padėti apdirbti žemę, o aš, Juzis, 
ganysiąs savo . galvijus ir pa
dėsiąs prie kitokių darbų.

Uršulė šnekėjo, prašmatniau. 
Ji sakė gausianti turtingą jau
nikaiti, kuris ateisiąs i mūsų 
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naujuosius namus su pinigais ir 
būsiąs visiems lyg tėvas. Visi, 
kiek galėdami, turėsim, jam pa
dėti ir gyvensime gražiai.

Aš iš pat mažens, turėjau sa
vo planus. Net palociu savo gal
voje buvau susvajojęs. Palociu 
gražesnį už Kasparavičiaus tro
bą ir mažne toki, kaip kleboni
ja. Ir sodą su daug obelių, treš- 
rių, vyšnių, slyvų, agrastų ir 
aviečių, kad visi privalgytume 
iki soties.

Tėvelis buvo sakęs, kad kitais 
metais leis mane į mokyklą, o jei 
gerai mokinsiiuos, tai po to leis į 
Palangos gimnaziją. Tas tėvelio 
pažadas man buvo atidaręs pla
tų svajonių lauką ir aš prisisva- 
jojau, kad jau esu Palangoje ir 
dėviu melsvai pilkos gelumbės 
švarkelį ir tokios pat spalvos ke
puraitę. Aš net drįsau prisily- 
ginti prie Jono Smilgevičiaus ir

1) Prieš penketą metų 61% 
diecezijos katalikų lankydavę 
sekmadieniais mišias, o dabar 
nuošimtis kritęs iki 42%. Visai 
į bažnyčią neina 22% diecezijos 
katalikų;

2) 42% nuošimčiai pasisakę, 
jog nepritaria katalikų bažny
čios dogmai apie popiežiaus ne
klaidingumą arba visai mažai 
teskiria dėmesio šiam klausimui;

3) Nemažas procentas nebe- 
paiso bažnyčios įsakymų. 71% 
pritaria dirbtinei gimdymų kon
trolei, o 61% sako, jog skyrybos 
ir naujos persiskyrusių jų vedy
bos nesanti nuodėmė;

4) Devyni iš dešimties pa
klaustųjų atsakė, jog jie tiki, 
kad diesviškoji dvasia viešpa
tauja ir kitų religijų bažnyčio
se. Laikraštyje pridėta pastaba, 
jog toks galvojimas yra klai
dingas, nes tik katalikiškoji 
esanti tikroji Kristaus įsteigtoji 
bažnyčia.

Laikraščio redaktorius kun. 
Mangini, vertindamas apklau
sinėjimo davinius, sako, kad 
amerikiečiai katalikai panašėja 
į kitų religijų žmones ir anksčiau 
juos išskirusieji bruožai dings
ta. Amerikiečiai katalikai prade
dą religiją prisitaikyti savo 
reikalams ir pagal savo išmany
mą. Amerikoniškoji katalikybė, 
kokia ji ji buvo prieš 1960 me
tus, dingusi, bet tos visos pakai
tos nereiškiančios, jog katalikų 
bažnyčia išnyks iš Amerikos 
gyvenimo.

brolių Normantų. Gelumbės 
švarkeliu dar nepasitenkinau, 
svajojau, kad siekiu būti dak
taru, kaip Kauneckis Kalvarijoj 
ir gydyti žmones. Oi kiek čia 
sergančiu ir kiek maža gydyto
ju!

Nūn mano planai ir pirmesnės 
svajonės palaidotos drauge su 
tėveliu. Nūn žinau, kad reiks ei
ti pas didesnius ūkininkus už
darbiauti arba būti nereikalin
gu pilvu mamai. Ne, nereika
lingu aš negaliu būti! Ir tuč tuo
jau pri sis vajo jau, kad iš pasa
kų prisišaukiau Geniušą ir lie
piau pastatyti naują trobą, ku
rioje visi patogiai gyvenom, o 
žemė davė dešimteriopai daugiau 
derliaus ir nei vienas pilvas ne
buvo bereikalingas. Man, ma
no susvajotas geniušas” duoda
vo trumputį pasitenkinimą, bet 
kitiems šeimos nariams — nieko.

Varžytynės
Mama pasitarusi su kun. Ma

žeika suruošė varžytynes tėvelio 
įrankiams išparduoti. Mažeika 
paskelbė dieną iš sakyklos ir pa
ragino žmones dalyvauti.

Mano asmenyje kilo pavydas. 
“Na ne! neleisiu parduoti visus 
tėvelio įrankius, neleisiu 1” — 
Galvojau sau viens ir pykau. 
Apsigalvojęs ir persigalvojęs su
pratau, kad pasipriešinti ne
galėjau. Juk mane, bet koks 
vyras nublokš į pasienį, kaip 
žvirblį ir įrankius išsineš. Tai
gi, mamai nematant pasirinkau 
du piūklu — rankinį ir dvitrau- 
kį oblių, kirvį, du grąžtu, strin
gą ir tris kaltus. Visą tą grobį
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Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UN1VEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

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

1800 So. Halsted St Chicago, lit 60000
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

kopėčiomis užsineJiau ant tro- sėdžiu 
bos ir paslėpiau spaliuose.

Paskelbtąją dieną žmonių, 
kaip į jomarką suvažiavo. Mūsų 
priekiemis ir pievalė buvo ap
statyta vežimais. Atvyko ir 
kun. Mažeika, kuris ir vadova
vo varžytynėms. Buvo parduo
ti visi įrankiai ir varstotas, be
liko tik vienas sulūžęs pi ūkias 
ir kaplis kirvis. Net žibintą ir 
klapčiuką pardavė. Pagaliau 
vienas apyponis žmogus užsigei
dė nupirkti mūsų poletūruotus ir 
nendrių plėšomis išpintus krės
lus— ir tuos mama sutiko-par
duoti. Kai visus daiktus žmo
nės išnešė, mūsų troba atrodė 
daug didesnė ir mes be kliūčių 
galėjome lauminėti. Kelios 
nos vėliau atėjo žmogus ir 
pirko mūsų trobalę.

Nuobodi žiema

die-
nu-

Aną žiemą niekas mūsų trobo
je nebrazdėjo, nemeistravo. Kai 
mama ir Uršulė sustodavo ver
pusios, būdavo taip tylu, kad 
ir musės skraidymas nuduoda
vo lyg bičių spiečius lėk. Visų 
kvėpavimas ir mamos atodūsiai 
suskaudindavo mano širdį.

Ir žmonių retai teužeidavo, jei 
neimti domėn malūnininko, kuris 
rūpinosi, kad mes nepritrūktu- 
me miltų; Smilgevičių Juozas už
eidavo pačerskinti Uršulę; Si
monas Grakauskas — pasitarti 
su mama apie — statybą; Izido
rius Dirvanskis atnešė kalendo
rių ir dar dvi knygutes", o kitą 
sykį atnešė kapli kirvį su nau
jai priskeltais ašmenim (Dir
vanskis buvo geras kalvis). Na, 
kartais užeidavo ir mūsų pra- 
boštelis. Jis nepaliovė mumis 
rūpintis iki mūsų išsiskirstymo.

Levis tą žiemą nustojo ėjęs 
į mokyklą, nes gavo tarnybą pie
menuku, apie 6 viorstus nuo Al-

ea—.. .................. .......................... ................................................................................. ■DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vieniše žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 

pažinojo, o naujiesiems ateiviams,-; jaunimui, rašytojo. Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA "NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Dėl tolumo jis ir pas 
mus tik kartą buvo užėjęs.

Statyba naujojoje žemėje
Buvęs šmotavičiaus mokinys, 

Simonas Grakauskas apsiėmė 
pastatyti visus trobesius, jei 
bus medžiagos. Bet medžiagos 
buvo negana. Pastačius nedide
lę trobą, vargiai beužtektų tvar
tams.

Mama sakė, kad tvartai gal
vijams ir jauja javams, svarbiau 
nei troba. Žmogus rasiąs bū
dų prisitaikinti prie visokių ap
linkybių, o gyvulys — ne. Gy
vuliui turim duoti patalpos bei 
užlaikymą, arba jis taps lauki
niu ir, gal, nugaiš. Taip apsi
galvojusi mama nutarė visų pir
ma statyti jaują, o po to — tvar
tus. Trobalę? — Gal Dievs 
duos. Taip Simonas Grakaus
kas su savais darbininkais pa
statė jaują, ir į ten, kaip tik 
stogą uždengė, mes susikraus- 
tėme. Juozas šmotelis

Can a young giri 
college graduate 

from the 
Middle West find 
happiness in The 

Peace Co.'ps?

Tune j
The Peace Corp# 
Washington. D. C. 20525

O Please send me informatloft.
O Pieass >end m# an applies

Address.

City.

štate, Z) p Code_____ _

Xibixied &ą t public service m cocęe?
SScc writh The Šo&ssiL
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(Tęsinys)
Visa ši veikla į svetimuo

sius davė konkrečių rezultatų. 
Į VLIKą dabar nuolatos krei
piasi, prašydami informacijos,

spaudos atstovai, organizaci
jos ir pavieniai asmenys.

Išsamūs “Time” ir “News
week” žurnalų-straipsniai apie 
tragiškuosius įvykius Lietuvo
je svarbiausiai rėmėsi VLIKo

kai reikia turkų teisėjams tuos nusikaltimus įrodyti, tai 
įrodymų ir nėra. Bet dar juokingesnėn būklėn rusus pa
dėjo Jonas Morkūnas.

aktyvus, 
vietiniai 

skyriai 
VLIKo 

koncen-
nes šiauri-

pa teik tom žiniom; Šio žymiai 
padidėjusio dėmesio papildo
mais pavyzdžiais galėtų taip 
pat būti ryšiai su Studijų Cen
tru Belgijoj, kontaktas su ar
mėnų jaunimo komitetu ir t. t.

VLIKui talkininkavo jo Įga
liotiniai. K. Lapšys Australijo
je buvo ypatingai 
Jiems talkininkavo 
Liet. Bendruomenės 
ar pavieniai asmenys, 
veikla į svetimuosius 
travosi užjūriuose,
nėję Amerikoje šį darbą labai 

Rusai parinko visą šimtą pačių geriausių, darbščiau-,sėkmingai vykdė ALTa, JAV 
siu ir patikimiausių inžinierių. Sovietų Sąjungoje jie 
vadovauja svarbiai valstybinei pramonei, gauna dideles 
algas ir turi daugelį privilegijų, kurias turi tiktai aukšti 
partijos nariai ir policijos majorai ir pulkininkai. Tie 
inžinieriai buvo išvežti kelioms dienoms į pačią neturtin
giausią Europos valstybę — Italiją. Jeigu juos būtų atve 
žę Į kapitalistinę ir turtingą Ameriką, tai vienas kitas 
būtų galėjęs būti sužavėtas. Bet Italijoje sovietų inžinie
riams neturėtų būti jokio noro pasilikti.

Italijon kelioms dienoms buvo išvežti patys patiki
miausi ir pasižymėjusieji komunistai. Juos lydėjo Italijos 
gyvenimą pažįstantieji Maskvos palydovai, o saugojo di
džiausią patyrimą turintieji sovietų policijos agentai. Jei
gu būtų kritęs bent koks įtarimo šešėlis, nei vienas inži
nierius nebūtų vežtas į Italiją. Rusai buvo įsitikinę, kad 
45 metų inžinierius Jonas Morkūnas, Liongino sūnus, 
buvo geras partijos narys ir patikimas specialistas. Jis 
buvo elektronikos specialistas, gamino labai jautrias da
lis sovietų raketiniams šoviniams. Jis buvo vienas ge
riausių visoje “tarybinėje” Lietuvoje, pralenkė visus 
bendradarbius ir išpildė visus planus ne tik su kaupu, 
bet su dideliais priekaupiais. Morkūnas, kartu su kitais 
sovietų inžinieriais, buvo nuvežtas didžiausiu aerofloto 
lėktuvu į Milaną, Ten apžiūrėjo miestą ir greta esančias 

, . v --------- ---- iitalų dirbtuves. Šių metų spalio 15 dieną visa ištikimiau-
jis galėtų prie jos prisidėti, bet jis nėra'šių šimtinė pasiekė Genovą. Sovietų specialistai turėjo 

tikras, ar jis galės iš “tarybinės” Lietuvos išvažiuoti, apžiūrėti šį svarbų italų prekybos bei pramonės centrą ir 
Amerikoje vienas širdies priepuolis jį kerta po kito, be- vėl grįžti į Rusiją. Rusų emigrantų laikraštis deda šitokį 
dirbdamas Amerikos išnaudotojams, jis ir vienos akies žurnalisto Aleksiejaus Rostovo aprašymą:

$20.00
$11.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
DI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Sunku nuo komunistų ištrūkti
Komunistai labai daug laimėtų, jeigu jie nevaržytų 

žmonių susisiekimo. Jeigu jie leistų žmonėms laisvai iš
važiuoti ir įvažiuoti į “komunistinį rojų”, tai visa “komu- 

1 nizmo” statyba būtų pigesnė. Iš Rusijos ir rusų pavergtų 
: kraštų išvažiuotų visi žmonės, kurie nepritaria tokiai 
’ prievartos sistemai, o iš laisvojo pasaulio suvažiuotų į 

“komunistinį rojų” visi, kurie nepatenkinti “kapitalisti
ne”’ Amerika, Anglija, ir Vokietija. Šie padėtų “statyti 

; socializmą”.
Dabar, kada daugelis “statytojų” nėra tikri, kaip ta 

“statyba” eina, tai “statytojai” negali padėti komunis
tams “ateities planų” ruošti ir vykdyti. Amerikoje yra 
didokas skaičius nauja statyba susižavėjusių žmonių, bet 
jie nėra tikri, ar jie galės iš rusų valdomų sričių išvažiuo
ti. Vilnies Andrulis, pavyzdžiui, tiki ten einančia socia
lizmo statyba”,

neteko, galėtų, rodos, nuvažiuoti į “tarybinę” Lietuvą 
ir ten baigti dienas, bet nevažiuoja. Ten ir gydytojai būtų 
geresni, kaip jis Vilnyje rašo, ten ir priežiūra būtų pati
kimesnė, negu Chicagoje Kristaus šalininkų ligoninėje, 
pagaliau ten jam nieko nereikėtų mokėti, kaip nemoka 
kiti partijos nariai.

Andrulis nevažiuoja į “tarybinę” Lietuvą vien tik to
dėl, kad niekas jam negali garantuoti, ar vėliau rusai jį 
išleis iš tos ideališkos santvarkos. Jeigu būtų buvusi tokia 
garantija, tai ir Prūseika ant senatvės ten būtų nuvažia
vęs. Leidimas žmonėms .įvažiuoti ir išvažiuoti žymiai pa
pigintų visą “socializmo” statybą. Tie žmonės, kurie da
bar saugo norinčius išvažiuoti, galėtų dirbti naudingą ir 
kūrybinį darbą, tuo tarpu dabar juos reikia penėti visai 
be reikalo.

Uždraudimas išvažiuoti kelia ir kita rusams labai ne
malonų dalyką; jie savo pajuokai pastato. Nieko nėra 
juokingesnio, kaip neleisti žmonėms išvažiuoti iš “komu
nistinio rojaus”. Juokinga, nes rusai vis vien nepajėgia 
kelio pastoti. Žmonės ne tik bėga iš to “rojaus”, bet jie 
pajėgia apgauti pačias ištikimiausias sargybas.

Teisybė, Simui Kudirkai ir Simokaičiams nepavyko 
pabėgti, bet Bražinskai vis dėlto išskrido. Niekas iš rusų 
tiek skanaus juoko neturėjo ir neturi, kiek turi turkai. 
Rusai kaltino Bražinskus žiauriausiais nusikaltimais, bet

LB-nės ir Kanados lietuvių vi
suomenė.

Šioje vietoje pažymėtini dar
bai dokumentacijos srityje: 
Genocido studijos pabaigimas 
užtruko dėl vieno redaktorių 
ligos. Rusų — Vokiečių Są
mokslo prieš Lietuvą Doku
mentinės Istorijos leidinys 
spaustuvėje jau sulaužytas ir 
pasirodys labai artimoje atei
tyje.

Mūsų byla yra ta pati kaip ir 
Estijos bei Latvijos nepriklau
somybės atstatymo reikalas. 
Jau vien dėl to, VLIKo santy
kiai su šiais mūsų kaimynais 
yra išimtini ir turi būti glau
dūs. Tai seniai pripažinta; pa- 
baltiečiai bendradarbiavo įvai
riom progom, atskirais atve
jais, pasiekta gražių rezultatų. 
Iš kitos pusės, tačiau, aišku, 
kad tas bendradarbiavimas nė
ra pakankamai glaudus, kad 
jo vaisiai neatitinka visų pa- 
baltiečių užsienyje galimą Įta
ką ir svorį. Tikslu tą padėtį pa
taisyti, VLIKo pirmininkas 
kelis kartus buvo susitikęs su 
latvių ir estų organizacijų ati
tinkamais atstovais.

Šių pasitarimų išdavoje, pa- 
baltiečių laisvinimo organiza
cijų centriniai vykdomieji ko
mitetai ar valdybos buvo susi- 
rijikę šių metų lapkr. 18 dieną 
New Yorke ir sutarė savo to
limesnio bendradarbiavimo 
reikalą bei būdą tikslu:

a) pabrėžti Pabaltijo tautų 
istorinį draugiškumą;

b) veiksmingiau padėti es
tų, latvių ir lietuvių tautoms iš
sivaduoti iš sovietiškos rusų 
okupacijos;

c) dirbti visiems sutarus, 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
labui, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija ir vėl galėtų vykdyti sa
vo neginčijamą apsisprendimą 
gyventi nepriklausomą gyve
nimą.

Šių uždavinių siekdamos, au
kščiau susitarusios valdybos 
koordinuos savo žygius, kei
sis informacija apie padėtį tė
vynėje ir pabaltiečių veiklą iš-

“Morkūnas suprato, kad Genova yra paskutinė 
proga atsikratyti grupių vadovų ir. kitų čekistų. 
Vėlai vakare, kada kambario draugai sumigo, jis 
paskubomis apsirengė, pasiėmė valizėlę ir ant pirštų 
išėjo į koridorių ir į gatvę, praeidamas pro snūdu
riuojantį naktinį šveicorių. Praleidęs naktį miesto 
sode, ryte jis nuėjo į miesto policiją, bet jam dar ne
atėjus į policiją, grupės vadovas jau paskambino į 
dingusių žmonių biurą, kad jam padėtų surasti pra
puolusi turistą. Morkūnas pranešė policijai, kad gy
venimas tiems, kurie pažino nepriklausomos Lietu
vos gyvenimą, nepakeliamas. Bepasakodamas apie 
savo žmoną ir 10 metų dukrą, Morkūnas apsiverkė. 
Užklausė Romos. Iš ten telefonu pranešė, kad Morkū
nui duota politinio pabėgėlio globa Italijoje. Dienos 
metu jį saugomą išvežė Į Triesto stovyklą, kad sovie
tų agentai nebandytų jo pagrobti. Jis kreipėsi į JAV 
konsulą, prašydamas vizos. Jis norėtų dirbti elektro
ninėje Amerikos pramonėje ir pranešti amerikie
čiams įdomių duomenų apie elektroninių ginklų 
įtaisymus. (Novoje Ruskoje Slovo, lapkr. 19 d., 7 psl.). 
Amerika nedraudžia žmonėms išvažiuoti, o jie verž

te veržiasi į sį kraštą. Rusai draudžia išvažiuoti, bet jie'gyvijoje, darys žygiu, kad veik- 
nepajėgia jų sulaikyti. Nieko nepadeda ir laikomi įkaitai, tų ar būtų įkurtas bendras pa-

^ivažžiaiž

Apollo 17 kelionės vadas astronautas, kapitonas Eugene Cernan*

baltiečių informacijos centras.
Valdybos numato savo at

stovų pasitarimus turėti maž
daug kas du mėnesiai ir suta
rė vadinti čia išdėstytą bendra
darbiavimo būdą ’’The World 
Baltic Conference” vardu.

VLIKo statutas Valdybos 
bendradarbiavimą su Lietu- 
vas Diplomatine Tarnyba nu
sako pirmoje vietoje, šis ben
dradarbiavimas buvo dažnas 
ir sklandus. Kaip taisyklė, 
VLIKo pirmininkas lankėsi 
JAV State Departamente kar
tu su Lietuvos atstovu Washing
tone. Tokiom progom kalbėta 
ir dėl Liet diplomatinių postų 
išlaikymo bei fondų naudoji
mo.

Konkrečių pakeitimų esamo
je padėtyje nebuvo pasiekta. 
Su Diplomatijos šefu palaiky
tas nuolatinis kontaktas Euro
pos Saugumo Konferencijos ir 
kitais klausimais. Turėta ry
šių su pabėgusiai iš Lietu
vos, dėl mūsų stebėtojų Hel
sinkyje klausimo .ir pan. Taip 
pat nuolatinis glaudus ryšys 
įvairiais klausimais turėta su 
Gen. Konsulu New Yorke.

Gerus santykius VLIKas pa
laikė ir su PL Bendruomene, - 
pirmiausia su jos * Centro' Vai-' 
dyba, o vienu kitu atveju ir 
su jos padaliniais užjūriuose. 
Santykius su Kanados Lietuvių 
Bendruomene tikriausiai gali
ma pavadinti šiltais. Atskirai 
pažymėtinas VLIKo pirminin
ko lankymasis Toronto L. Ben
druomenės Tarybos kvietimu. 
Ir šia. proga Valdyba viso ATLI
KO vardu nori padėkoti po Ben
druomenės sparnu susitelku
siems Kanados lietuviams už 
nuolatinę, tvirtą, duosnią pa
ramą visiems VLIKo darbams.

Grįždami iš užsienių namo,

i sustokime ALT-os sostinėj Či
kagoje. Sekdama seną tradici
ją ALTa JAV-bėse dirba di
džiąją laisvinimo darbo dalį. 
Taip nuo seno buvo, taip su
tarta, taip ir turi būti. Su 
ALTa ir jos energinga vadovy
be, Valdyba glaudžiai bendra
darbiavo ar tai perduodama jai 
gautą informaciją, ar kartu 
lankantis JAV-bių įstaigose. 
Malonu matyti ir šiame seime 
šios organizacijos atstovus.

Tuo tarpu dėl Tarybos tiek.

(Bus daugiau)

PASKELBTI GALUTINI 
RINKIMŲ REZULTATAI

Lapkričio 30 dienos paskel
bimu, svarbiausiųjų: pareigūnų 
rinkimų rezultatai — gautų bal
sų skaičiai yra tokie:

Į prezidentus balsų gavo: Ni
xon (R) 2,788,179; McGovern 
(D) 1,913,472; Fischer. (Soc. 
Lab.) 12,344; Hali (komunistų) 
4,541; Įrašytų 5,726.

Į Senatą: Percy (R) 2,867,078; 
Pucinski (D) 1,821,031; Gross 
(Soc. Lab.) 13,384; Becchetti 
(komunistų) 6,103; Įrašytų bal
sų 784.

. Į;. gubernatorius: Walker (D) 
2,371,80'3; Ogilvie (R) 2,293,809; 
La Rorest (SociaL Lab.) 7,- 
966, Flory (komunistų) 4,592; 
Įrašytų 1,124.

Tačiau gautų balsų skaičiumi 
visus ir net pati prez. R. Nixon 
pralenkė perrinktasis general 
prokuroras (respublikonas) Wil
liam Scott, gavęs 2,898,198 bal
sus, tai yra 110,000 balsų dau
giau negu Nixonas.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO v
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
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M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

Juozas šmotelis Povilą Milerį dar anks
čiau pažino, kai jiedu abu veikė šimtme
čio pradžioje Chicagoje buvusioje socialis
tą demokratų sąjungoje. Jau tais laikais 
Povilas rūpinosi Lietuvos laisve ir dirbo su 
tomis organizacijomis, kurios siekė Lie
tuvos nepriklausomybės ir norėjo padėti 
žmonėms įvesti demokratinę santvarką, 
garantuojančią pačias pagrindines žmo
gaus teises.

Juoze Gulbinienė kartu su Povilu ir Pet
ronėle Mileriais ne tik dainavo tuose pa
čiuose choruose, bet priklausė toms pačioms 
vaidybos grupėm ir vadinamiems dramos 
rateliams. Gulbinienė ne tik pati vaidino, 
bet su Mileriais ji buvo susidraugavusi. 
Kaip vieno, taip antro gyvenimą ir rūpes
čius ji labai gerai žinojo, nes kartu su jais 
dainavo, vaidino ir renginius ruošė.

Povilą gerai pažino Chicagos Lietuvių 
Auditorijos direktoriai, nes jis ilgus metus 
dirbo Auditorijos administracijoje ir rūpi
nosi šiuo svarbiu lietuviško gyvenimo cen
tru. Apie Povilą pasakojo Juozas Balčiū
nas, J. Jacka, Petras Kenutis ir kiti.

Apie Povilą daug Įdomių dalykų papa
sakojo ir Povilo brolis Danielius Mileris, 
kuris paskutiniais metais gyvena Wiscon- 
sine. Danielius papasakojo apie Povilo 
jaunatvę, gimtinį kaimą ir vadinamus

Milerio gimines, kurių Lietuvoje nebuvo, 
bet kurių Amerikoje atsirado gana daug.

Visiems, suteikusiems žinių apie Povi
lą, esu nuoširdžiai dėkingas. Be jų, nebū
čiau galėjęs paruošti šio rašinio apie veik
lų ir energingą mūsų tautietį.

TEKO PERŽIŪRĖTI DAUG 
DOKUMENTŲ

Povilas Mileris turėjo didoką pluoštą 
įvairių dokumentų, laikraščių ir žurnalų 
iškarpų, rašytų pastabų ir kelias dėžes 
įvairiausių laiškų. Petronėlė leido man vi
sais dokumentais pasinaudoti šiai biogra
fijai paruošti.

Teko praleisti daug vakarų, kol visus 
perverčiau ir peržiūrėjau. Pasinaudojau 
ne viena laiško ir rašinio ištrauka šiems 
biografijos bruožams ruošti.

Apdorojęs surinktą medžiagą priėjau 
išvados, kad aš galėsiu duoti tiktai kelis 
Povilo biografijos bruožus. Teko jį pažinti 
30 metų, teko su juo dirbti įvairius organi
zacinius darbus, bet nepažinau jo pakan
kamai, kad galėčiau paruošti pilną Povilo 
Milerio biografiją. Jaučiu, kad yra spra
gų. kurių aš nežinau.

Jeigu būčiau turėjęs progos apklausi
nėti didesnį būrį velionies pažįstamų, tai 
šis darbas būtų išėjęs pilnesnis. Laiko sto
ka neleidžia kruopščiau prie paties darbo 
prisėsti. Be to, gali reikalai taip susiklos
tyti. kad gali nebūti progos ir paruoštas 
žinias paskelbti, todėl ir nutariau turimus 
duomenis skelbti.

Jeigu pasitaikytų ^klaidų arba netiks
lumų, tai būsiu dėkingas velionio pažįsta
miems už patikslinimus.

POVILO GLMTASIS KRAŠTAS

Povilas Mileris sakydavo, kad jis yra 
kilęs iš Kruopių, bet taip nebuvo. Kruo
pius jis pasirinkdavo, kad žmogus, šiauri
nės Lietuvos nežinantis, galėtų maždaug 
orientuotis, iš kur jis buvo kilęs.

Jeigu Kruopiai nieko kalbančiam žmo
gui nepasakydavo, tada Povilas pridėda
vo, kad jis nuo Šakynos. Jeigu ir Šakyna 
kalbančiam žmogui buvo negirdėta, tai 
tada Povilas pasakydavo, kad jis yra kilęs 
nuo Mažeikiu C

Tikrumoje, Kruopiai stovėjo ant kelio, 
einančio iš Gruzdžių, per Šakyną ir Ak
menę, Į Mažeikius. Kruopiai buvo priskir
ti prie Mažeikių apskrities. Apskritis aiški, 
bet valsčius ne toks aiškus. Patys kruopie- 
ėiai nesutaria dėl valsčiaus. Pats Povilas 
sakydavo, kad Kruopiai priklausė prie 
Viekšnių valsčiaus. Jis pats eidavęs į Viekš
nius, pažinęs jaunus Biržiškus, su jais su
sitikdavęs, todėl jis kurį laiką manęs, kad 
Kruopiai priklauso prie Viekšnių.

Kitiems atrodė, kad Kruopiai priklau
sė prie Ylakių valsčiaus, bet tai buvo ne 
tiesa. Pačioje Lietuvos nepriklausomybės 
pradžioje Kruopiai buvo priskirti prie Se
dos valsčiaus.

Povilas Mileris buvo kilęs ne iš pačių 
Kruopių, bet iš kaimelio, esančio visai ne
toli Kruopių. Tas kaimelis vadinosi Kalne

liai. Jokio didelio kalno ten nebuvo, tiktai 
pakilusios kalvos, bet žmonės tą kaimą 
vadino Kalneliais.

Iš Kruopių į vakarus išeina du keliai. 
Vienas eina į Akmenę ir Mažeikius, o vė
liau nuveda į Viekšnius, o antrasis eina į 
Papilę. Už poros kilometrų jis skyla į dvi 
šakas. Viena šaka pasuka į Kuršėnus. 
Tarp šių dviejų kelių, iš Kruopių einančių 
į vakarus, amžius stovėjo Kalneliai.

Už Kalnelių, važiuojant Akmenės ke
liu, stovi Kauteikių kaimas. Patraukus 
antruoju keliu, einančiu į pietus ir Papilę, 
stovi Mergeliučių kaimas. Pavažiavus 
kairiąja šio kelio šaka, privažiuosi Šventu
pio ir visą eilę kitų senų lietuviškų kaimų.

Išeina iš Kruopių, bet jau gerokai pa
važiavus Akmenės keliu, viena kelio šaka 
suka į šiaurę, į Latvijos rubežių. Praeina 
jis per Gembutę, o vėliau suka į šapnagę. 
Netoli toje pačioje kelio pusėje yra Liep- 
kolio. Nuo Mergeliučių į pietus guli Ger- 
viai. Į rytus nuo Kruopių stovėjo Vilkai
čiai. Laumenai, Kiškaičiai, Stungiai ir ki
ti kaimai. Dar toliau yra Girkančių giria. 
Visuose tuose kaimuose buvo tolimesnių ir 
artimesnių giminių. Tėvai nuvažiuodavo į 
šiuos kaimus ir aplankydavo tetas ir dėdi
nus.

KALNELIŲ SODYBOS
Kalneliai buvo tarp dviejų kelių, einan

čių į vakarus nuo Kruopių, tarp Kanteikiu 
ir Mergeliučių kaimų. Kalnelių,žemė buvo 
gera, bet jos nedaug. Mažos šeimos galė

davo pramisti, bet kai vaikai suaugdavo, 
tai turėjo duonos kitur ieškoti.

Povilo Milerio tėvas Juozas Mileris Kal
nelių kaime turėjo tris dešimtines žemės. 
Jis vadinosi Juozas Maliorius. Visi tėvo gi- 
minės vadinosi Malioriais. Povilas atva
žiavęs į Ameriką, Malioriaus pavardę pa
keitė į Milerio pavardę. Milerį lengviau 
ištarti, užrašyti, negu Maliorių. Iš kur jis 
gavo Malioriaus pavardę — sunku būtų 
pasakyti. Matyti, kad tėvai senais laikais 
buvo amatininkai, maliava dažė namus, 
todėl Malioriais ir pasivadino.

Be trijų dešimtinių žemės, Malioriai 
turėjo'grinčią ir gyvulių tvartą. Gyvena
mas namas buvo nedidelis, trijų kamba
rių. Buvo grinčia, priemenė ir kamaraitė. 
Gyvulių tvartas taip pat buvo nedidelis, 
nes turint tris dešimtines žemės negalima 
laikyti daug galvijų. Nėra vietos, kur juos 
ganyti, nėra iš kur ir pašaro jiems pasiga
minti.

Šalia trobelės buvo darželis ir dažas. 
Darželyje augo gėlės, o darže būdavo įvai
riausių daržovių, kurios didelei šeiniai 
buvo reikalingos.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”
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AKIŲ, AUSŲ, NOSĮ IS
M GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2SSS W. 63rd STREET 
Ofiso NhL; PROSPECT 84229 
Rczid. M*f.t WAttrook 5-5076

Kasdien ano 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki S vaL vak. Tree, uždaryta.

Rorz. t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGU A 
6449 So. Pulaski Rd, (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-3012
TflrfA PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S 
gydytojas ir chirurgas 

3143 WEST 63rd STREET 
VaL: kas diezui po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais jj penktadieniais. 
Trečiad, ir sekrnad. ofisas uždarytas.

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

...

t

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST, 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7l»t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5349 

Rezid< 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad., penktadieni'nuo 1—5. trgč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.
Rez.: GI 8-0873

DR. W. HSIN-ftSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimų. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUČHIŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So, KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

47141225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SP£C.
2454 WEST 71st STREET.

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket- 
*' virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 

7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
. “contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SHBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

uemonsiracija už 
Europos laisvę

Lapkričio 4 d. British League 
for European Freedom suruošė 
Londone didžiulę demonstraci
ją. Spėjama, kad demonstraci
joje dalyvavo apie trijų tūks
tančių žmonių nainia. žmonės 
rinkosi Hyde Park, kur kalbė
jo tos organizacijos vadovybė ir 
įvairių tautybių atstovai. Lie
tuvių atstovas savo pasisakyme 
apžvalgė žmonių padėtį komunis
tų okupuotoj Lietuvoj ir priminė 
paskutiniuosius įvykius Kaune. 
Taip pat paaiškino ko komunis
tinė Rusia nori pasiekti Euro
pos saugumo konferencijoj. Pasi
baigus kalboms, eisena pajudėjo 
iš Hyde Park ir tvarkingai nužy
giavo prie Nežinomojo kareivio 
kapo, čia pagerbė komunistų nu
žudytus 94 milionus nekaltų 
žmonių ir padėjo vainiką su ati
tinkamu užrašu- Vėliau vyko 
viešas susirinkimas Centrinėje 
salėje, netoli Parlamento rūmų. 
Kalbėjo Britanijos parlamento 
nariai ir kiti žymesni veikėjai. 
Pabaigoje buvo priimta rezoliu
cija, kurią įteikė Britanijos mi- 
nisterių pirmininkui.

— Lapkričio 4 d. Derbyje bu
vo paminėta Anglijos lietuvių 
skautų 25 metų įsikūrimo sukak
tis. Dalyvavo apie šimtinė sve
čių, tame skaičiuje daug skau
tų rėmėjų.

GRADINSKAS 1

SU 24 GARSIAKALBLA.IS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1991 ,
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

— ■ ---------------- ■ .

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės,

ROY R. PETRO (PUTRAMRNTAS)
5525 So. Harlctn Avė. .—, 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELiNYčlA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 3-0834

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

i

>1

Apdraustas per kraustymas 
• iš Įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Te L: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS į 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Gibson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

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

Telef.: HEmlock 4-2413
7’.59 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

I

— Londone mirė Jonas Ri- 
mavičius, 64 xn. amžiaus. Valio
nis buvo kilęs iš Pilviškių mies
to. Karinę prievolę atliko 9 pėsti
ninkų pulke. Vokiečių okupaci
jos metais tarnavo ginkluotuose 
daliniuose ir saugojo Lietuvos ge 
ležinkelius. Į Angliją atvyko po 
antrojo k ro ir po kiek laiko apsi
gyveno Londone. Paskutiniai 
metais buvo suspaustas paraly
žiaus ligos ir sunkiai sirgo. Pa
laidotas Londone lapkričio 9 d. 
Velionis Anglioje neturėjo gimi
nių, tai jo laidotuvėmis rūpino
si geraširdžiai tautiečiai.

f

— Lapkričio 11 d. Bradfordo 
lietuvių klubas “Vytis” suruo
šė ekskursiją į Londoną, ši iš
vyka buvo skirta susipažinimui 
su Londono Lietuvių Sporto ir 
Socialiniu Klubu. Pobūvyje pa
sidalinta bendradarbiavimo min
timis ir užmėgstos pažintys. Sek
madienį dalyvavo bažnytinėse 
pamaldose ir vėliau klube vyko 
bendri pietūs. Ekskursijoje da
lyvavo 50 žmonių.

— Lapkričio 11 d. Lietuvių 
Namų klubas suruošė pasilinks
minimą. Tai buvo rudens ba
lius, kuris praėjo krintančių me
džių lapų ženkle.

— Londone staiga mirė Jonas 
Praniauskas, 54 m. amžiaus. 
Palaidotas šv. Patriko kapinėse.

— Lapkričio 11 d. LVS “Ra
movės” Manchesterio skyrius 
suruošė Kariuomenės šventės 
minėjimą, Rytojaus dieną sky
rius organizuotai dalyvavo ben
drame anglų ginkluotų dalinių 
parade ir padėjo vainiką prie 
Nežinomo kareivio paminklo.

Lapkričio 13 d. dalį Angli
jos užklojo storoka sniego danga. 
Vietomis siaučia audros ir dar
ganos. Ant žemės krito sniegas, 
o padangėje dudeno griaustinis.

— Rochdalėje po ilgesnės li
gos mirė Pranas Saldukas, 53 
m. amžiaus. Velionis buvo kilęs 
iš Likiškėlių km., Alytaus vals. 
Palaidotas Rochdale kapinėse.

— Birminghame mirė latvių 
profesionalė pianistė Marta Poze 
--Cindis. Velionė visą laiką 
bendradarbiavo su lietuviais ir 
įvairių parengimų metu akompo- 
nuodavo dainoms ir giesmėms. 
Kai kurias lietuvių giesmes iš
vertė į latvių kalbą.

— Latpkričio 15 d. Alton© li
goninėje mirė buvęs Lietuvių 
Sodybos gyventojas Jonas Zaiec- 
kas, gimęs 1900 m., Valkininkų 
vis. Lietuvoje tarnavo pasienio 
policijoj. Palaidotas Headley pa
rapijos kapinėse.

— “šaltinis” išleido sieninį 
mėnesinį kalendorių, skirtą 1973 
metams. Leidinys, yra didelio 
formato, kurį puošia ryškus pa
veikslai.

— Nottinghamas. Visą lap
kričio mėnesį Lietuvių židiny
je kasdien yra laikomos gedulin
gos pamaldos už mirusiuosius. 
Vietos lietuviai su bažnytine pro
cesija aplankė kapines, kur jau 
turi lietuvių skyrių ir jame pa
laidotų tautiečių.

— Lapkričio 18 d. Londono lie
tuvių šeštadieninė mokykla su- 
i-uošė pasilinksminimą — Spa
nish Fiesta. Buvo paruoštas is
paniškas’ maistas, gėrimai, ka
baretas, programa ir k. Galima 
sakyti, tai buvo’tipiškai ispaniš
ka pramoga.

— Lapkričio 19 d. Nottingha- 
me, Lietuvių židinyje paminėta 

• Vilniaus Aušros Vartų Marijos 
metinė šventė. Ta proga atlai
kytos specialios pamaldos ir yė-

Ųau vyko pąsikalbėjinjas tėvy- 
ijės Iftfeyinimo Sd&usfaDtds.

— Lapkričio 20 d. Anglija iš
leido kompleksą sukaktuvinių 
pašto ženklų. Jie yra skirti pa
minėti karališkos poros 25 m. 
vedybinę sukaktį. Komplektą 
sudaro du pašto ženklai 3 ir 20 
penų vertės. Vaizduose dabartinė 
Anglijos karalienė Elzbieta II ir 
jos vyras Pilypas. Pirmąją dieną 
ženklai buvo nuvertinti specialiu 
štampu. Panašius ženklus išlei-
džia ir Britų bendruomenės ko
lonijos. Skaičiuojama, kad viso 
bus išleista 78 sukaktuviniai 
pašto ženklai.

— Anglijos spauda rašo, kad 
karališkųjų sukaktuvių proga 
bus išleista keletas komplektų 
įvairaus metalo monetų. Kom
plektą sudarys 6 monetos. Stam
biausia moneta bus 7 kampų su 
karališkos poros atvaizdais. Se
kančios monetos Uis apvalios 
formos, kurios yra skirtos po vie
ną visiems 5 karališkos poros 
vaikams. Paskutinė moneta yra 
pati mažiausia ir joje iškalta 
karalienės šuns Corgi galva. 
Komplektus galima užsisakyti 
iš anksto ir jie kainuos: Sida
brinis — 26 svarus; sidabro ir 
aukso mišinys — 38 sv.; auksi
nis — 215 s v. Platinos komplekto

netos neturės perkamosios gar 
lios ir jos nebus teisėta mokėji
mo priemonė. Jos yra skiriamos 
muziejams, pinigų rinkėjams ir 
p. Pas pinigų rinkėjus jau pasi
rodė sukaktuvinė sidabrinė kro
na (crown), kuri kainuoja 40 
penų. V. Vytenietis

Lietuviškos Kalėdos
Mokslo ir Pramonės muziejuj 
ketvirtadienį gruodžio 7 d.
Mokslo ir Pramonės muziejus 

savo kalėdinių parengimų biu
letenyje praneša: .

Lietuvos kalėdiniai papročiai 
bus parodyti ketvirtadienį, gruo
džio 7 d. per 31-jį metinį festi
valį, pavadintą “Kalėdos aplin
kui pasaulį”,

Muziejaus didžiojoj auditori
joje 7:30 valandą vakaro bus pa
teiktas dviejų aktų vaidinimas, 
dramatizuojantis Kalėdų vakaro 
ir Kalėdų dienos papročius Lie
tuvoje.

Vaidinimo autorė yra Mrs, Pe
tras Daužvardis, 6147 S. Arte
sian, Chicago. Mrs. Daužvardis 
yra Lietuvos general, konsule 
Chicagoje, taip pat šių lietuviš
kų parengimų muziejuje pirmi
ninkė.

Vaidinimą atliks Lietuvos Vy
čių nariai, vadovaujant Frankui 
Zapoliui, 3408 W. 95th St., Ever-

p. Šileikis, o. p.8Cį ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

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

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd SU Chicago, III. 60629

Telef^ PRospect 6-5084

KNYG0S ANGLŲ KALBA v
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės įspūdžiai oKu 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmirwc, A Ki$S «N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas ^tijius, gyva kalba, gražiai išleista. 
(50 psl. Kaina S2SO.

Kriatfiona* Don«l«ifi*, THE SEASONS. Klasines poemos "Metai” poete 
-'•’ado Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina S3.00.

Istoriniai DLK V/ 
kaimynų istorija

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos 
*211 psL Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
oiniunę perlaidą.

progomis.- Jai k 
atsiuntus čekį u

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

PASISEKIMĄ BIZNYJE

J739 South JSalsted Street, Chicago, J1L 6060>

green Park; Mrs. Cecilija Matui, 
gyv. 1681 S. 4Mh CL, Cfcaro; 
ir Mrą. Helen Pius, 4408 South 
Talman, Chicago.

Kitas dėmesio dalykas bus 
lietuviška Kalėdų eglutė, papuoš
ta rankų darbo šiaudiniukais ir 
dekoracijomis, kurias tvarko 
Mrs. Vanda Radavich, 12237 S. 
Peoria, Chicago. Eglutė stovi iš
tisoje įvairių tautų 23 eglučių 
girioje, supančioje muziejaus 
didžiąją salę.

Vakare lankytojai galės ra
gauti tradicinių lietuviškų kalė
dinių pietų, kurie bus patiekti 
nuo 5 iki 8 vai. vakaro muzie
jaus valgykloje.

įėjimas ir automobilio pasista
tymas apšviestoje muziejaus aik
štėje yra nemokam a-i

ižfi ašį ffir- %į' V.. - Vi—ŽS8 B

Švento kašto pamokymai ir paaiškinimai,
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Jei leda jus būdami piktais, mokate duoti geras dovanas savo vai
kams: kaip toli Labiavs Tavas jūsų ii dangaus duos ivont<j< Dvasi* 
Horns, kurio tl proio- Luko 11:13.

Jei būtų galima atvesti visus Dievui pasišventusius žmones prie tokio 
stovio, kur aukščiausias gyvenimo siekis ir visas maldų svarbumas būtv pa
linkęs pražyti Viešpaties daugiau šventosios dvasios, tiesos dvasios. Kristaus 
dvasias, sveiko proto dvasios, kokią tada palaimą gautų visi! Jeigu jie visi 
nepaliautinai siųstų Dievui told prašymą iki rytmečio, tada ištikro išmelstų 
sau geistiną palaimą. Dėlto Viešpats ir apreiškė save savo žmonėms, nes 
norėjo duoti jiems t< palaimą; bet jei kas dar nemoka įvertinti ir netrokšta 
tos palaunos, tam jis neduoda.

Kristus pasakė, kad JU įsteigs bažnyčią Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šūkm svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia". Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Cbloge, 
HtireoU 60629 

t V. RAITO TYRINĖTOJAI
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LEGISLATOR^ ALGOS
Abejų parjtijų — respubliko

nų ir demokratų atstovai Ilino
jaus legislature j, Springfielde su
tartinai ruošia planą, pradedant 
ateinančiais naujais metais, 
žymiai pakelti algas valdinin
kams ir sau.

Plane numatyta 7.8-tos asam
blėjos (seimo) nariams pridėti 
po 832 kiekvieną dieną asamblė
jos posėdžių metu. Tas priedas 
skiriamas apsimokėti už valgį 
ir nakvynę Springfielde. Kadan
gi legislatures atstovai posė
džiauja per metus po daugiau 
kaip 100 dienų, tai priedo le
gislatorial gaus nemažiau kaip 
po 83,000 metams. Kiekvienas 
legislatorius dabar gauna po 
817,000 metinės algos ir po 
86,000 metams ofiso išlaikymo 
išlaidoms ir dar po 15 centų 
nuo kiekvienos mylios važinė
jant į ir iš Springfieldo.

HOME
Street

6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

IEVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL 

2533 W. 71st 
Telef.: GRovehill

!

Susirinkimų ir parengimu

— Eržvilko Draugiško Klp^o prieš- 
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, gruodžio 6 d. 8:00 vai. vak. Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
ir narės prašomi dalyvauti gausiai, 
nes bus daus svarbių reikalų aptarti, 
taipgi bus renkama 1973 metų valdy
ba. Po susirinkimo bus skanių užkan
džiu. Nut. rast, i

—• Brighton Parko Lietuvių Moterų 
Klubo priešmetinis susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, gruodžio 7 d. 8 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Narės prašomos gausiai dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti ir 
bus renkama 1973 metų valdyba. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Nut. rašt.

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros klubo priešmetinis susirinkimas 
Įvyks gruodžio 5 d. 8 vai. vąk. Holly; 
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
ir narės prašomi gausiai susirinkti, 
peš bus renkama 1973 m. valdyba Įr 
yrą kitų reikalų aptarti. Po susirin
kimo bus vaišės. A. K.

WALTER R. TURULIS
Gyv. R, ?R. 2, Routs, Ind.

Mirė 1972 m. gruodžio 1 dieną, po pietų, sulaukęs 87 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: Anūkas Walter, gyv. Gary, Ind.; du broliai: Char
les, gyvenantis Bellflower, Cal., ir John, gyv. Fullerton, Cal., ir dau
gelis kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Kosanky Bros., Funeral Home, esančioje 105 
Fast Indiana Avenue, Kouts, Indiana.

Pirmadienį, gruodžio 4 dieną 10:00 yal. ryto Gary Šv. Kazimiero 
katalikų bažnyčioje, kun. Ignas Urbonas atnašaus maldas už velionio 
sielą o po gedulingų maldų bus laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a. a. Walter B. Turulio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Anūkas, broliai ir kiti giminės.
Laidotuvių Direktorius Kosanky Brothers.

AGNĖS STONIS
Pagal tėvus Montvidas

Mirė 1972 m. gruodžio mėn. 2 dieną, 1G:OQ vai. ryto. Gimusi Lie
tuvoje, Tauragės apskr.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Ann Martin, žentas Stanley, sūnus Jonas, 

marti Virginia. 11 anūkų. 11 proanūkų.
Lietuvoje liko sesuo, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionė buvo motina mirusios dukters Agnes Raslavicz Mc Kenna.
Kūnas pašarvotas Antano M. PhiUips koplyčioje, 3307 So. Litua- 

nica Avenue.
Antradienį, gruodžio 5 dieną 1:00 vaL po pietų bus lydima iš kop

lyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Agnes Stonis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, žentas, marti, anūkai ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.
........................... ... ■ -------------------- " ssr'

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS

EUDEIKI
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: LAfayette 3-0440

MUV14BM1SK0S A1K-COKD1T1ONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associaciio#

AMBULANCE 
PATĄ.RNAVi 
MAS DIENA 
IR HAKTJ

TURIME 
KOPLYČ'Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

■M
M

M

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArue 7-34U1

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicerų,- Ill. Phone: OLympic 2-100S

PETRAS BIELIŪNAS
434X So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAIsyelU 3-1572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YAra, 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69Lh STREET REpubUc 7M3
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667:

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4416

P. J, RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-19)1

■■■•■■■■■■■B
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NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Priešmetinis susirinkimas

DR. KAZYS GRINIUS

1739 So. Halsted Street — Chicago, 6060S MŪRAS

Arti

r

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

dienio, gimtadienio ir įvairių 
šeimos sukaktuvių progomis,!

— Viktorija Orentienė yra su
sirgusi ir guli Šv. Kryžiaus ligo-

— Kalėdiniai skelbimai ir svei
kinimai yra jau priimami. Pra
šoma rašyti Naujiem] adresu 
arba skambinti tel. HA 1-6100.

Mo- 
ir 4 
iėji- 

rami

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

PRADĖJO GRIEŽČIAU 
BAUSTI

HSLP WANTED — MALE-FEMALE 
. Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Aldermanai reikalauja 
padidinti algas

Praeitą mėnesį 42 iš 50 alder- 
manų pasirašė pasiūlymą, kad 
jiems išlaidoms skirtos sumos

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Nanjausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 6060®. — Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

5000 West 16th St. — Lietu
vių vaistinė — Community 
Pharmacy.

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų Jengįmas, Vandens nutekėjimo 

i r mūro su-

Kaip tas automobilis^ užvažiavo ant^l _ 
stogo? Tai Paryžiaus garažo reklama, vakare.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. 60*09. Tel.: VI 7-3447

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747
4 - - į \ _______

REIKALINGAS Real Estate pardavė
jas pilnam laikui. Metinis uždarbis 

20,000 dol. Interesuoti skambinti 
BUD’S REAL ESTATE 

2o4-5oo4

PARDUODAMA TAVERNA 
SU NAMU.

1-me aukšte taverna ir 4 kambarių bu
tas. 2-me aukšte 5% kambarių ir 3 
kambarių butai. Arti dviejų laidoji

mo ištaigų.
4358 So. CALIFORNIA AVE. 

Tel. VI 7-8289

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

kiai.
4X30 West 15th St. — S. S. 

Dundu užeiga Vienybės var
do klubas.

ištyrus mokyklų operacijas 137. vaišingumu, 
distriktuose. — ----

Lietuvių bizniai ir lietuviai 
biznieriai

Tai mano surinktas antras ( 
cvro lietuviu biznierių saraša;

* w 4

Jei kurių nesuminėjau, pra
šau dovanoti ir nemanykite, kad 
tai buvo padaryta iš blogos va
lios:

1 Ith Street ir l'tth Avė kam
pe, 1439 nr. P. Griauzdės mais
to ir spaudos sandėlis; 1417 A. 
A. Tamoliūnų užeiga; sūnaus

k ima — užeiga.

1501 — 19th Avė.

15(K) 19U1 Avė. nuo se
nu laikų žinoma užeiga; nauji

1536-38 — 49th Avė. — niai- 
) parduotuvė, savininkas .1. 

Butvilas.
1405-7 -----I9th (iourt — dak

tarai Atkočiūnas ir F. Kaunas.
1416 — 49th Ct. — Putrimo 

maisto parduotuvė.
1442 — 491h Ct. — J. Sudriko 

užeiga - svetainė.
1434 — 49th Ct. — V. F. W. 

(veteranų) 115 Post, nuosavas 
namas, svetainė; narių sudėtis 
mišri.

1500 — 19th Ct. šv. Antano 
parapijos mokykla.

1547 —49th Ct. — Grant Fuel 
Co., savininkas Adomas Berna- 
dišius. Sūnus ir žentas.

būtų pakeltos iki $10,000. o jų 
asistentams algos iki $12,900 
metams. Aldermanai reikalauja 
jiems algas sulyginti su seimo 
(legislatūros) atstovų algomis. 
Iki šiol aldermanai gauna algos 
po $8,030 metaius, o legislatū
riai gauna po $17,500, bent le
gislatorial reikalauja jiems 
as pakelti iki $22,500,

HEį.> WANTED -r. FEMALE 

Darblninkiv Reikia

al

SAMPLE MAKER
Thoroughly experienced on high 

priced women’s clothes. 
Full time.

Must speak and understand 
English. 

787-8796 REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai,, Žemė — Pardavimui

A test car brakes to a stop on glare ice during 
the National Safety Council’s winter driving test 
program. Stopping ability of various types of tires, 
tire chains and other equipment are evaluated tn 
the annual test program*

Nacionalinė Saugumo Taryba įspėja automobilistus, kad žiemą rei
kia ypatingai atsargiai važinėti. Pridedamoje lentelėje parodoma, 
koki atstumą mašina nušliaužia stabdoma ant sauso kelio ir kiek ant 
ledo su paprastomis ar sniego padangomis, ar su retežiais ant ratu.

SLA 301 kuopos susirinkimas 
bus pirmąjį trečiadieni gruo
džio 6 d. 7:30 vai. vak. Liberty 
svetainėje. Nariai ir narės bū
kite šiame susirinkime ir ruoš
kitės sekantiems metams. Geri 
sumanymai ir šviesi ateitis te-

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina S5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reiki n 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — S3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2508 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuviu gyvenimų ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikišku, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki ‘arba Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. SO6OI

NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL — MONDAY, DECEMBER 4, 1972

Chicagos kriminalinio teismo 
teisėjas Fitzgerald nuteisė du 
25-mečius čikagieėius po 180 
metų kalėjimo, būtent po 20 iki 
60 melų už moters išprievarta
vimą, po 15 iki -15 metų už jos 
pagrobimą, po 15 iki 45 m. už 
ginkluotą tos moters apiplėši
mą ir po 10 iki 30 melų už poli
cininko’ apįplėšimą. Nuteistie
ji — Sylvester Henderson ir Ja
mes Sims, abudu iš miesto pie
tinės dalies, visus tuos nusikal
timus atliko praeitų metų gruo
džio mėn. 4 diena. 4-

lydi mus ateinančiais metais ir: 
vienybė težydi tarpe mūsų.

Kaip jau minėjau, sekite spau
dą, nesišykštėkite savo spaudoje 
pareikšti savo nuomonę, rašyki
te; mūsų spauda žinių iš mūsų 
gyvenimo yra reikalinga. Mūsų 
gyvenimas yra gana margas ir 
virte verda, taipgi ir naujienų 
netrūksta. Trūksta tik kas pa
rašytų savo laikraščiui. |

Būkite atviri, būkite lietuviai,' — Rūta Kaušpėdą, gyv. Auš- 
nepakantą šalin iš mūsų tarpo, ros Vartų parapijoj, sakė, kad 
vienybėje galybė! Sulaukime einant jai Sally gatve, pribėgo 
švenčių su šypsena veiduose, pa- juodukas, ištraukė iš rankos ran
duokime vieni kitiems rankas, kinuką ir pabėgo. Rankinuke

Praktiškas patarimas: Vieši buvę apie 30 dol.
sveikinimai per savo spauda vra' T . .. „, , , . ,‘.± j". 1 —Julius R. Binkis is Gagegeras dalykas, vienas kitas dole- „ . ,. , . , ”,
ns savo laikraščiui kad ir di- . . , , ,j v. . .................... nois universitete, baigė elektro-dziuju metimų švenčiu proga. : .. .. ...”

' " Cicero D ni^os ryS]Ų pagrindinius kursus
;Keesler Aviacijos bazėje, Missi- 
'ssippi valstijoje. Jis ten paliktas 

u i r a r* - i tolimesnėms elektronikos ir ry-
1 L H I C A G O 5 I R šiu studijoms.

APYLINKIŲ i ‘
I — Alfas Valatkaitis išėjęs pen- 

o sijon rašo į lietuvišką spaudą ir
Chicagos mokyklos gali piešia Paveikslus- 
sutaupyti $46 milijonus

Gubernatoriaus raportas ro- ninėje. kamb. 603? Ji priklauso 
do, kad Chicagos viešosios mo- Vytauto Didžiojo šaulių kuopai.

— Stefanija Radvilienė iš Mar
quette Parko apylinkės gydosi 
Šv. Kryžiaus ligoninėje chirurgo 
dr. Tumasonio priežiūroje. Ste
fanija yra žinoma lietuvišku

pagalba artimie-

— Naujienų bendradarbis Jur
gis Janušaitis ir ponia V. Janu
sai tienė šeštadienio vakare besi
linksmindami “Pirmyn” choro 
baliuje gavo žinią, kad jie — 
seneliai. Jų vyriausioji dukra 
Danguolė Varnienė ligoninėje 
pagimdė dukrelę. Šia proga Ja-* 
nušaičiai paaukojo “Pirmyn” 
chorui 100 dol.

siems ir visiems lietuviams, taip 
pat dalyvavimu bei talka orga
nizacijų darbuose. Net Vokieti
joje, gaunant maistą pagal kor
teles, ji sugebėdavo palaikyti 
Kalendrų ir Radvilų šeimos tra
dicijas — tinkamai priimti bi
čiulius ir rūpintis pagalbos rei
kalingais. Ji dalyvauja Lietu
vos Dukterų draugijos ir kitų 
organizacijų darbuose.

— Janet Juškevičiūtė iš Brigh 
ton Parko apylinkės, Maria 
aukšt. mokyklos mokinė, parin
kta dalyvauti ateinančią vasarą 
specialiuose 7 savaičių semina
ruose Mt. Vernon kolegijoje, 
Washington, D. C.

— Jadvyga Kizerskienė, Ver- 
diin-Montreal, P. Q., Canada, 
kartu su nuoširdžiais sveikini
mais Kalėdų proga gavo dovaną 
—. Naujienų prenumeratą nuo 
Juliaus Timpos, gyv. Brighton 
Parko apylinkėje.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So, Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

kyklos, išlyginus jų operacijas, 
gali sutaupyti per metus po $46 
milijonus. Visos Illinojaus val
stijos mokyklos galinčios per 
metus sutaupyti po $240 mili
jonų. Tokios išvados padarytos

Gage Parko mokykloje
Chicagos meras Daley priža

dėjo grupei baltųjų tėvų sudary-j 
ti jiems progą pasimatyti su: 
mokyklų superintendentu Ja-! 
mes Redmondu ir policijos su
perintendentu James Colinsku. 
Kun. Francis Lawlor, 15-to 
wardo aldermanas, atlydėjęs' 
baltųjų grupę pas merą Daley, j 
pareiškė, kad baltųjų mokinių! 
tėvai pageidauja pasimatymo su 
minėtais superintendentais.

Visų neramumų priežastis 
Gage Parko mokykloje yra ta, 
kad ten mokinių skaičius yra 
pasidaręs per didelis ir baltieji 
reikalauja, kad dalis juodųjų 
mokinių būtų perkelta kitur.

Kiek kainuoja švara
Chicagos universiteto ekono

mistų apskaičiavimu, vidutinė 
iš 4 narių šeima Chicagoje turės 
per metus sumokėti po $300 už 
švaresnį vandenį, orą ir ap
linką.

SKAITYK FATS IR ^RAGINO 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

5

iw

iiiM
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— Antanas Matukas iš Gage 
Parko apylinkės atsiliepė į Nau- 
ienų vajų su 3 dol. auka. Ame

rikos ir.kitų kraštų lietuviai di
desnėmis ir mažesnėmis kasme
tinėmis savo aukomis palaiko 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
Vliko veiklą dėl Lietuvos lais
vinimo, Balfą šalpos darbuo
se ir Lietuvių Bendruomenės 
organizaciją — lituanistinio švie
simo ir lietuviškos kultūros ke
lmo pastangose. Jie aukoja pa
skiriems bendriesiems darbams 
atlikti ir Įvairių organizacijų 
veiklai bei pastangoms paremti. 
Audringame laikotarpyje Nau
jienos nusipelnė visuotinos lie
tuvių paramos. Vajaus proga 
yra laukiama parama ir nauji 
skaitytojai.

— Alfas Juras, Naujienų skąi- 
ytojas, išsikėlė gyventi iš Det

roito į Millbrae, Calif.

ICE

I

■ SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave^ 

Chicago, illj 60632. Tell YA 7-5980;

M, A. ŠIMKŲ S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildjomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.

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

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

, TEL.' — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

—_ ■

A. & L. INSURANCE & REALTY , 
A. L A U R A I T I S - j . ■

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 !
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai - j

(

A. TVER AS 'l;

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas '

2646 WEST 69th STREET į ,
Tel.: REpublic 7-1941 5

/ 1

S Į 72 IR CAMPBELL — naujesnis 1% 
I aukšto 2 butų mūras. Gazo šilima, 
įrengtas rūšys, garažas. Tik 32,500.

66 LR ROCKWELL — gerai prižiū
rėtas 3 butų mūras. $30,500.

72 IR MOZART — 1% aukšto mū
rinis, 2 po 4 kambarius, pilnas rūsys, 
garažas. Namas kaip lėlė. $36,500.

65 IR ROCKWELL — 2 po 6 kam
barius, mūrinis, pilnas rūsys. Atskiri 
šildymai. S32.500.

71 LR FRANCISCO — 2 didelių mie
gamų mūro rezidencija. Galima tuo
jau užimti. $27,900.

46 ir CAMPBELL — 2 po 4 kam
barius, mūrinis, pilnas rūsys, gazo 
šilima, garažas. $25,900.

65 IR HOMAN — 8 metų senumo 
3 butu mūras. S51.500.

PRLĖ 64 LR PULASKI — naujesnis, 
12 butų pajamų namas, per 7 metus 
pats išsimoka.___ l

42 IR WESTERN — 12 butų, visi 
po 6 kambarius. $15,000 metinių pa
jamų. Išsimoka per 5 metus.

43 IR CALIFORNIA —'biznio patal
pa ir 3 butai. — $57,000.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai. 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER ĄVE, CHICAGO 

TEL. — 254-5554

KALĖDOMS NAMAI
ORIGINALUS. APARTAMENTINIS 

NAMAS. Alumin.' langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6,600 metams. 
Prašo $45,000. Priims rimtas derybas.

ERDVUS 6 KAMBARIU
20 metų. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas, 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga
lite užimti. $22.000. *

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metu mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti, ofiso. — 
$36,000.

12 BUTŲ MŪRAS Marquette Parke. 
$17,500 pajamų metams. Našlė pra
šo $84.000.

6 KAMBARIŲ gražus apkaltas me
dinis. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. Marquette Parke. Arti Western 
buso. $14,400.

6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas. platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,500.

7 KAMBARIŲ -CAPE COD. 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette Parke. $26,000.

2 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo sūdymas, 
parko. Našlė atiduos už 29,000.

1% AUKŠTO 2 butų mūras, 
dernūe 5% kamb. 1-me aukšte 
kamb. butas 2-me aukšte. Du 
mai. gazu šildvmas. garažas. 
?atvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso.- $21.000.

PLATUS VERTINGAS TŪTAS Mar- 
ąuette Parke. Kaina $9,900.

8 KAMBARIU IVz aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
S32.000.
x2 AUKŠTU 2 BŪTĮ" NAMAS, pla

tus lotas. Garažas. Arti musu — 
$22,000.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

— SLA 4-to Apskrities suva
žiavimas Hartfordo mieste pas
kyrė 100 dol. Vasario 16 gimna
zijai. Albinas Kušlys prie šios 
sumos pridėjo 20 dol. asmeniš
ką auką. Z. Merkevičius yra 
SLA apskrities pirmininkas.

— Antanas Indrulaitis iš Mis- 
sassauga, Ont., Canada, išsikėlė 
gyventi į St. Petersburg, Fla.

— Antanas Marma iš Brigh- 
on Parko apylinkės, veiklus 
.ietuvių namų savininkų org-jos

narys ir buvęs jos pirmininkas, 
vienas iš pirmųjų atsiuntė 8 dol. 
Naujienų lajaus proga. George 
Borchert, namu statvbos kon- 
traktorius iš Beverly apylinkės, 
ta proga atsiuntė 3 dol.

— Lietuvių Kalėdinės eglutės
nuotrauka su aprašymu tilpo 
Southtown Economist trečiadic- mos po 10 centų arba paketas iš 
nio laidos 1-me psL Nuotrauka 25 vienodų arba skirtingų atvi- 
padaryta Mokslo ir pramonės ručių tik 1,50 dol. Prašant at- 
muziejuje baigiant eglutę puoš- siųsti paštu, reikia pridėti siun
ti lietuviškais ornamentais Lie- timo išlaidas. Beto, yra atviru- 
tuvos Vyčių tautinių šokių gru- čių su lietuviškais įrašais varda- 
pės narėms — Lauren Kentrai- 
tei. Karolinai Kasarski ir Susan- ou>,an.lu,lu U}cvmia, -ju i-m. , r.—

t-> j . v . .,-i . • .-v n x.. ** • , • vamzdžiai, Tuckpomtmg — mūro su
ne Radavich. Grupe ten atliks taip pat išreikšti užuojautą ir tvirtinimas ir valymas Mūrininko, 
programą gruodžio 7 d. 7:30 v.'padėką. Atvirutes galima užsi- cemento ir dažytojo darbaL

sakyti tel. HA 1-6100. (Pr). I™4“'i“™“ “„Ute
» v 7 < AL BELEAKVS. TEL. 238-8656

HOME II
Call: Frank Zapoliš 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

run taui^

IMI V t AMT 
V M

Į State Farm Fwe and Casualtv Company

*• Dail. A. Petrikonis Mar
quette Meno Galerijoje atidaro 
gėlių krautuvę. Parduodamos 
gyvos ir dirbtinos gėlės. Priima
mi užsakymai vestuvėms, laido
tuvėms ir kitoms progoms. Už
sakymai meniškai išpildomi 
dailininkų. 3215 W. 63 St., tel. 
436-2112? (Pr).

*• Naujienose galima gauti ka
lėdiniu atviručiu. Viena atviru
tė su lietuvišku įrašu kainuoja 
15 c., dvi — 25 c., dešimt įvairių 
atviručių paketas — 1,25 dol. 
Angliškos atvirutės parduoda-

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdų sklypas. Tuoj ga
lima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878




