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SOVIETU ĮSTATYMAI PRIES ORO PIRATUS
PRAĖJUSIU RINKIMU STATISTIKA

Jaunimo balsavo 50%, senimo — 70%
WASHINGTONAS. — Darbo departamento statistikos biu

ras padarė išsamią praėjusių rinkimų apžvalga ir nustatė, kas ir 
kaip balsavo. Frieš rinkimus daug ekspertų pranašavo, kad didelę 
reikšmę rinkimuose turės jauni balsuotojai, pirmą kartą gavę 
teisę balsuoti nuo 18 m. amžiaus. Raportas skelbia, kad tokių bal
suotojų savo teise pasinaudojo mažiSCr kaip pusė. Jie sudarė tik 
6/< visų balsuotojų ir todėl teturėjo mažą įtaką į rezultatus. Net 
ir prijungus visus 18 metų balsuotojus, Amerikos balsuotojų am
žiaus vidurkis pasikeitė iš buvusių 46.7 m. į 44 metų.

Praėjusiuose rinkimuose sen. 
McGovern šalininkai tikėjosi di
delės paramos iš jaunų balsuoto
jų tarpo. Pranašauta, kad bus 
18 milijonų naujų balsuotojų. 
Paaiškėjo, kad, geriausiu atve
ju, jų buvo apie 12 milijonų.

Tas skaitlines sunku patikrin
ti, nes daugelis apklausinėtų po 
rinkimų sakėsi balsavę rinki
muose, tačiau faktiškai jie ne
balsavo. Jei tikėti pasisaky
mams, balsuotojų turėjo būti 63 
nuošimčiai, tačiau oficialių skai
čių statistika rodo, kad rinki
muose dalyvavo tik 55 nuošim
čiai.

Rinkimuose dalyvavo 48% 
jaunuolių tarp 18 ir 20 m. Paly
ginimui, asmenų tarp 45 ir 54 
metų rinkimuose dalyvavo 71%. 
Kad jaunuoliai nenoriai eina bal
suoti, rodo ir 1968 metų rinki
mai. Tuo metu keturiose vals
tijose jau galėjo balsuoti 18-20 
metų jaunuoliai, tačiau ta teise 
pasinaudojo tik 33%. Imant 21- 
24 metų amžiaus balsuotojus, 
jie į rinkimus atsiuntė tik 51% 
savo amžiaus rinkikų.

Toliau statistika rodo, kad 
praėjusiuose rinkimuose buvo 
6% tokių, kurie buvo užsiregis
travę balsuoti, bet nebalsavo. 
Baltųjų balsuotojų buvo 65%, o 
negrų — 52%. Ispaniškai kal
bančių amerikiečių tarpe balsa
vo tik 38%.

Kaip minėta, geriausiai bal
savo asmenys tarp 45 ir 74 metų 
amžiaus — apie 70%.

1$ VISO PASAULIO
LONDONAS. — Britanija pa

skelbė, kad ji atsisakė mokėti 
Maltai didesnę nuomą už Nato 
bazių įrengimus ir jai gali tekti 
išvežti 3,000 kareivių. Mokėji-' 
mas už pirmą metų ketvirtį buvo: 
įneštas Naujųjų Metų dieną, ta-' 
čiau premjeras Mintoff atsisa
kė priimti britų pinigus, reika
laudamas didesnės sumos.

NAUJAS DEKRETAS NUMATO MIRTIES 
BAUSME UŽ LĖKTUVO PAGROSIMA - 4.

MASKVA. — Sovietų Sąjungos valdžia paskelbė Izvestijose 
naują dekretą, kuriame numatomos griežtos bausmės už lėktuvų 
pagrobimą. Jei pagrobiant lėktuvą žūva žmonių, nusikaltėlis gali 
gauti mirties bausmę. Iki šiol sovietų lėktuvų pagrobėjams bausti 
įstatymų nebuvo. Piratai buvo kaltinami tėvynės išdavimu ir 
panašiais kriminalinio kodekso punktais. Naujas įstatymas ski
riamas vien oro piratams. Nuo 3 iki 10 metų kalėjimo numatoma 
už paprastą lėktuvo pagrobimą, o jei piratas grasina smurtu, jo 
laukia 15 metų. Jei nužudomas ar sužeidžiamas žmogus, bausmė 
— 15 metų arba mirties bausmė. Numatytos bausmės tiems, 
kurie žino apie planus pagrobti lėktuvą ir slepia tuos planus nuo 
valdžios organų.

Kairėje matome per stipry mikroskopą nufotografuotą bitės geluonį, iškištą per mažos adatos skylutę. Dešinėje' Pakistanas žada 
— ne tortas, bet dentistu vartodamas grąžtas, pilnas deimanto dulkią.

' NAUJOJI AUSTRALIJOS POLITIKA 
H KELIA SUSIRŪPINIMĄ AMERIKAI

BELGRADAS. — Jugoslavi
jos valdžios kritikas Mihailo Mi
hailov vėl nusikalto, nes New 
York Times išspausdino jo 
straipsnį. Jam gresia mėnuo

SYDNĖJCS. — Australijoje pasikeitus vyriausybei ir išrin
kus darbiečius, pasikeitė jos užsienio politika. Premjeras Gough 
Whitlam pasiėmė ir užsienio reikalų ministerio pareigas. Valsty
bės departamentas neslepia savo susirūpinimo, jauja Australijos 
užimta linija. Anksčiau buvę normalūs ir gan gan Amerikos-Aus- 
tralijos santykiai gali pasikeisti. Premjeras Whitlam jau iškvietė k ____ *_ X. _ _ _ _ J _ • 1 • 1 T T'-t • 1.namo Australijos ambasadorių Washingtone Sir James Flimsoll 

kalėjimo. Mihailov prašo Jugos- ir ambasadorių Jungtinėse Tautose Sir Laurencę McIntyre. Jiems 
lavijos prezidento Tilo arba nu- bus duoti nauji vyriausybės nurodymai.
imti draudimą spausdinti raši
nius arba leisti jam emigruoti.

NEW YORKAS. — Muitinin
kai Kennedy aerodrome sulaikė 
EI Al-Izraelio lėktuvo patarnau
toją, kuris į New Yoiką atgabe
no 10 svarų opiumo ir 10 sv. 
hašišo. Jam gresia iki 20 metų 
kalėjimo.

WASHINGTONAS. — “
Washington Monthly” žurnalas
paskelbė, kad viename į Kubą nėjuje buvo išdaužyti langai negu nuruuyuts aunsus. »ią z.i- 
nukreiptame pagrobtame lėktų- -Amerikos prekybos centro įstai-Įnj^ baigiant lėktuvas dar tebe-

i Prieš mėnesį paėmusį valdžią
Australijos darbiečių partija be 
jokių pasitarimų su buvusiais 
sąjungininkais užbaigė savo ka
rinę paramą Pietų Vietnamui. 
Premjeras Whitlam pasiuntė 

J £> 1 ! IUC1UULLD. 1V1U1 L3iaL

laišką prezidentui Nixonui. pro-; kad lėktuve vra bomba, kuri 
testuodamas prieš Šiaurės Viet- kai ųž^vas nusileis iki

į namo bombardavimą. Australų 3 oop pėdu
‘The jūrininlių unija įsakė nariams kreiptas i Denverį, 
lalas boikotuoti Amerikos if.ivus.Syd-; kur aerodromas vr

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦ Vakar iš Madrido į New Yor- 

ką išskrido lėktuvas su 236 as- 
; menimis. Teroristai paskelbė,

Lėtuvas buvo nu- 
, Colorado.

i kur aerodromas yra aukščiau, 
negu nurodytas aukštis, šią ži-

universitetus
KAIRAS. — Egipto sostinės 

studentai kelias dienas nerima
vo, skelbė sėdėjimo streikus ir 
reikalavo valdžios paleisti anks
čiau suimtus studentų vadus. 
Trečiadienį dviejų universitetų 
studentai susigundė žygiuoti į 
miesto centrą. Jiems tik paju
dėjus iš universiteto ribų, juos 
pasitiko stiprus policijos dali
niai su lazdom ir ašarinėm du
jom.

Akmenų ir lazdų kovoje buvo 
sužeistų. Tiltas, per kurį stu
dentai žygiavo į miestą, buvo už
darytas šešioms valandoms. 
Daug studentų suimta. Kiti už
sidarė Kairo universitete, apsup
ti policijos.

Dėl šių neramumų vyriausy
bė uždarė visus universitetus de
vynioms dar likusioms šio se
mestro dienoms. Sausio 13 prasi
dės tarpsemestrinės atostogos.

goj ir Pan American World Air
ways įstaigoj* Gatvėse Įvyko ke
lios piktos demonstracijos prieš 

Kuba apie tai'nežinojo’hlėktu- A,nerik^- Australų statybos dar- 
vą sugrąžino su ta medžiaga.|bin,nk^ un,Ja kv,ečia v,sus b<)'- 
Atominė Energijos komisija šią ko,uob Amerikos prekes.
žinią paneigė. Į Australija tuoj pat pripažino

NEW YORKAS. — Guberna-, komunistinę Kiniją ir Rytų Vo- 
torius Rockefelleris. atidaryta-, kieti ją. ji išvežė paskutinius sa-j 
mas valstijos legish^tūrą, pasa-.vo kareivius iš P. Vietnamo iri 
kė kalbą, kurioje pasiūlė bausti atsisakė apmokinti Kambodijos’ 
visus narkotikų pardavinėtojus lakūnus Australijoje. Vyriausy- 
kalėjimu iki gyvos galvos. |bė atšaukė 12 mil. dol. paramą

WASHINGTONAS. — Admi- Saigono vyriausybei. Valdžios 
rolas Marice Weisner paskirtas prekybos ministeris viešai kriti- 
nauju Ramiojo vandenyno ka- kavo Amerikos politiką Vietna- 
ro laivyno viršininku. Jis buvo me, pavadindamas ją apgaule 
laivyno operacijų viršininko pa- ir moraliniu bankrotu. Darbo 
vaduotoju. Jo vietą užims adm. ministeris pareiškė, kad jūrinin- 
James Holloway, 
vadovavo 7-tam 
Vietnamo.

ČIKAGA. —
Ogilvie pabaigia 
pirmadienį.
kagos teisininkų firmą Isham,I
Lincoln & Reale. Firma įsteig- kad ateityje Australija, kuri il- 
ta 1872 m., joje dalyvavo ir vy- gą laika buvo artima Amerikos 
riausias prezidento Abraham bendradarbė. Jungtinėse Tauto- 
Lincoln sūnus Robert Todd Lin- se dažniau balsuos kartu su tre- 
coln.

ve buvo nemažas kiekis atomi
nėms bomboms gaminti medžia
gos, tačiau nei oro piratas nei

kuris iki šiol kų unijos boikotas yra “ekono- 
laivynui prie minis spaudimas" Amerikai.

.kad ji keistų savo politiką Viet- 
Gubernatorius name. Amerikai pareiškus dėl 
savo terminą to boikoto švelnu protestą. Aus- 

Jis įsijungia į Či- tralijos vyriausybė nereagavo.
Premjeras Whitlam pareiškė.

ST. PALI.. — Minesotos le- 
gislatūroj šiais metais yra du 
jauni, tačiau garsūs nariai. Vie
nas jų — Hubert Humphrey 3- 
čiasis. kitas — Vince Lombardi 
Jr. Pirmojo tėvas sen. 
rey, antrojo — garsus 
komandos Green Bay 
treneris.

čiojo bloko, besivystančiomis ša
limis. Jis griežtai pasmerkė Rc.- 
dezijos vyriausybę ir 
už Indijos vandenyno 
žavimą.

Neaiški liko Seato
pakto ateitis. Gynybos ministt-

neutrali-

valstybių

buvo ore.
♦ Washingtone vakar įvyko 

demonstracija prieš Vietnamo 
karą. Joje žygiavo daug dvasiš
kių. jų tarpe vyskupas Blake, bu
vęs Pasaulinės Bažnyčių Tarybos 
prezidentas.

♦ Vietnamo kare praėjusią sa
vaitę žuvo 5 amerikiečiai ir 24 
dingo ar pateko į nelaisvę. Ore 
numušti dar du lėktuvai, vie
nas jų B-52, kitas — F-lll. Nuo 
gruodžio 18 Amerikos aviacija 
neteko 30 lėktuvų.

♦ Vakar Paryžiuje įvyko tai
kos derybų sesija, be to. atskirai 
derėjosi techninės Amerikos ir 
šiaurės Vietnamo delegacijos, 
formuluodamos sutarties teks
tą. Norima tekstą užbaigti iki 
pirmadienio, kada prasidės slap
tos derybos tarp Kissingerio ir 
I^e Due Tho.

♦ Čikagoje pastebėtas nau
jas “Londono gripas”. Vienas 
Brighton Parko 24 metų gyven
tojas Leo Visnieski iš 4716 So. 
Campbell mirė ligai apėmus kvė
pavimo takus. Iš viso ligoninės 
pranešė 12 susirgimų.

♦ Juan Corona teismas, ku
riame jis kaltinamas 35 žemės 
ūkio darbininkų nužudymu, bai
gė kaltinimus, o gynėjams atsi
sakius kviesti 
prisiekusieji 
bausmę.

♦ Londone
cija prieš Britanijos įstojimą j 
Europos Rinką. Minia švilpė ir 
pertraukinėjo ne tik premjero 
Heath, bet ir karalienės Elzbie
tos kalbą.

Prasidėjo teisėjo 
Kernerio teisinas

ČIKAGA. — Federaliniame 
Apygardos teisme prasidėjo tei
sėjo Otto Kerner, buvusio Illi
nois gubernatoriaus byla. Ren
kama prisiekusiųjų komisija, 
uriai gali lėkti gyventi uždarv- 

tai Čikagos viešbutyje kelis mė
nesius. Kerneris kaltinamas ky
šių ėmimu, melavimu teismui 
ir pajamų mokesčių nemokėji- Į-k 
mu.

Buvęs gubernatorius kaltina
mas davimu arklių lenktynių or
ganizacijoms I 
lenktynių datų, l'ž šį patarna
vimą Kerneris gavęs akcijų to
se organizacijose už labai maža 
sumą — jtenkladalį to, ka$ bu
vo mokama rinkoje. Kerneris 
tas akcijas pardavęs, gavęs di
delį pelną, tačiau už tą Įielną ne
mokėjęs pajamų mokesčių.

Kartu su buv. gubernatorium 
kaltinamas jo buvęs patarėjas. 
Illinois finansų tvarkytojas The
odore Izacs.

Kaltinamasis Kerner, teisėjo 
sūnus, praėjęs puikias mokyk
las. vedęs Čikagos mero Anton 
Cermak dukterį, anksti pradėjo 
veikti demokratų partijoje. Jis 
buvo prokuroras. Cook apskri
ties teisėjas ir. pagaliau. 1960 
metais buvo išrinktas, o 1964 
m. — perrinktas. Illinois guber
natorium. Prezidentas Johnse- 
nas buvo jį pakvietęs vadovauti 
1967 metais Civiliniu Neramu
mų komisijai, kuri paskelbė ra
portą. kuris spaudoje buvo skel
biamas kaip “Kernerio Rapor
tas”.

l'žsienio stebėtojai neabejoj i, 
kad tuos naujus įstatymus įkvė
pė lietuviai Bražinskai ir kiti 
bandymai pagrobti lėktuvus. Iki 
1970 metų sovietai lėktuvų pa
grobimų klausimą ignoravo, ta
čiau tais metais įvyko du pa
grobimai. Viename du lietuviai 
Bražinskai sėkmingai pabėgo į 
Turkiją. Jie išvengė sugrąžini
mo į Sovietų Sąjungų, nes aiški
na, kad jų pagrobimas buvo po
litinis žygis. Turkija tačiau iš
davė du sovietų studert"**. ku
rie atvyko pagrobtu lėktuvu į 

|Turkiją. Vienas jų gavo 10, ki- 
I tas 13 metų kalėjimo. Nepavy
ko ir lietuvių Simoka’čių ban- 
idymas pagrobti lėktuvą. Dau- 

! : i. i *“■’“* gjausja išgarsintas 12 žvdų lėk-no įtraukimą į karą, kuriame bu-Įy - *
vo pralaimėtas Rytinis Pakista
nas. dabartinė Bengalija. Buvęs

teisti generolą
KARACHI. — Pakistano nau

joji konstitucija, įteikta parla
mentui praėjusį sekmadienį, nu
mato bausmes buvusiems šalies 
valdovams, jei jie pažeidė bu
vusius įstatymus. Tuo būdu abu 
kariniai diktatoriai: g< n. Yahya 
Khan ir maršalas Ayub Khan 
gali būti teisiami už tėvynės iš
davimą, nes jie jėga buvo paėmę 
šalies valdžią ir įvedę diktatūrą.1 

i Dabartinė Pakistano vyriau-1 
sybė skelbia, kad Yahya Khan i 
..arai bus teisiamas .už Pakista-,

tuvo pagrobimo planas. Du są
mokslo dalyviai buvo pradžioj 
nubausti mirti, tačiau. Vakarinė
se kilus protestams, jų bausmės 
buvo sumažintos iki 15 metų ka
lėjimo.

I Po 1976 metų įvykių Sovietų 
(Sąjunga įstojo į Tarptautinę Ci
vilinės Aviacijos organizaciją, 

90 01)9 Padėjo remti Jungtinėse Tauto
se rezoliucijas prieš oro piratus 
ir pasirašė Hagos konvenciją, 

nos. Bhuttonurodė’, kad Pakis-1Xors sovic,y s»,al,da ,ltrašo a',ie 
z- . « « . v I 1 v I y~» > x . X y V y » 1 x w c-

tanas, nepripažindamas 
lijos. kasmet turi mokėti apie 
80 milijonų dol. < 
lijos ar buv. Rytinio Pakistano 
vardu, šitokia našta Pakistanui 
yra sunkiai pakeliama, aiškino 
Bhutto, negalima sumažinti kai
nų. negalima jiarūpinti gyven
tojams daugiau cukraus ir mil
tų. Miniai vis nesutinkant su 
Bengalijos pripažinimu, Bhutto! 
pareiškė: “Velniop Bengaliją!

^aba* v. I)a'ankia diktatorius laikomas namų arės-
te jau visi metai.

Prezidentas Bhutto susitiko 
apie 20,000 žmonių demonstra
cija, kuri reikalavo nepripažin-* 
Ii Bengalijos. Prezidentui pa
reiškus, kad be pripažinimo ne
bus įmanoma išvaduoti t.........
belaisvių, minia šaukė, kad te
kios sąlygos vistiek nepriimti-

Bemm sov’ellI lėktuvų pagrobimus, 
j , bandymų galėjo būti ir daugiau, 

skolų Benga- Jie ir Priverlė Kremliaus valdžių
išleisti specialius įstatymus.

Antradienį Montrea'yje susi
renka 60 valstybių svarstyti, ko- 
, kių priemonių griebtis prieš t<»- 
tkias valstybes, kurios nebaudžia 
ir nesugrąžina oro piratų. Kon-

Tačiau jūs nerėkite jei pasiliksi- Pai*dllOda YatlkeCS
te vargšai ir dar daugiau varg
si te”.

savo liudininkus, 
pradėjo svarstyti

Humph- 
futholo 

Packers

♦ Peni autobuso vairuotojui

Gerard Smith 
atsistatydino

WASHINGTONAS. — Raitie
ji Rūmai paskelbė dar visos ei- ris pareiškė, kad Australijos ka
lės pareigūnų pakeitimą. Iš ju ro laivynas dalyvaus Seato jū- 
svarbus Gjerard Smith, buv. Gin- rų laivyno manevruose. Taspak- 
klų Kontrolės ir Nusiginklavimo tas esąs Australijai svarbus. 
Agentūros direktorius pasitrau
kimas iš pareigų. Smith ketve-' 
ris metus vadovavo Amerikos 
delegacijai derybose su Sovietų, 
Sąjunga dėl strateginių ginklui

sovietais nusibodo ir jis norėtų 
pasitraukti.

Dar nežinia, kas bus paskirtas

įvyko demonstra-

MASKVA.—Sovietų Sąjungoj 
lankantis prezidento dukteriai 
Patricijai ir jos vyrui Cox, Ame-

Vietname baigiasi lietaus sezonas, 
čia matomas vietnamietis kareivis, 
gerai apsisaugojęs nuo lietaus, stovi 

sargyboje netoli Hue miesto.

Arabai pakenkė 
Izraelio turizmui

beisbolo klubą

užmigus prie vairo, autobusas 
nuvažiavo nuo kelio. 15 žmonių 
žuvo. 23 buvo sužeisti.

apribojimo. Smith įsu pernai į Smith vietą tęsti Ženevoje pra- 
rugsėjo mėn. pranešęs preziden-jdėtos antros SALT derybų da- 
tui Nixonui. kad jam derėtis su pieš.

rikos ambasadorius suruošė ha
lių, kuriame dalyvavo Brežne
vo sūnus ir duktė.

.... - ■•■V-':.

JF.Rl’ZALĖ. Izraelio tu
rizmo ministerija pripažino, kad 

l arabų teroristų veikla praėju
siais metais pakenkė turizmui.

i Metų pradžioje turisto važiavo 
i Izraeli net .32% daugiau, negu 
1971 metais, tačiau po Tel Avi
vo aerodromo puolimo turistų 
skaičius nukrito ir per visus me
tus siekė 11% dauginu, negu 
1971 m.

Pernai Izraelį aplankė 72 
100 turistų, kurie vidutiniškai j,.

j viešėjo Izraelyje 15.2 dienų ir
i paliko Izraeliui 180 milijonų dol. j
i Į tą sumą neįeina Izraelio lėktų- vj 
į vų bendrovės EI Al pajamos, ne
įskaitomi ir 150.000 arabų. ku-| 
rie aplankė okupuota Vakarinį 
Jordano upės krantą ir paliko Iz
raelyje apie 20 milijonu dol.

Didesnis turizmas Izraelyje

NEW YORKAS. Columbia 
Broadcasting System, geriau ži
noma. kaip CBS televizija, pas
kelbė. kad ji parduoda savo beis
bolo klubą — New Yorko “Yan
kees" dvylikos žmonių sindika
tui. kuriame yra ir dabartinis 
to klubo direktorius Michael 
Burke bei žinomas sporto klu
bų savininkas George Steinbren
ner iš Clevelando. kuris yra ir 
Čikagos krepšinio klubo “Bulis” 
savininkas.

Biznio pasaulį stebina tai. kad
Į CBS už “Yankees” 1964 m. mo
kėjo 13.2 milijonų dol., o da- 

|bar parduoda už 10 mil. dol.

— Vyriausias Lietuvos Tšlais- 
Įvinimo Komitetas paruošė nuta
rimo projektą, pritaikyta Va
sario šešioliktosios minėjimui. 
Norj šiuo projektu pasinaudo
ti. prašomi rašyti: Vlikas, 2h W. 
57th St.. New York. N Y. 10019. 

, Visi laikraščiai prašomi šitą pra-
prasidėjo 1971 m. Vienu metu j ne$jina įdėti. (F)

'svečių buvo tiek, kad pritrūko 
viešbučiuose kambarių. Pernai ♦ Kuba pasirašė su Sovietų
pastatyta 1.700 naujų viešbučių Sąjunga penkias sutartis, kurios 
kambarių, o iki 1975 m. bus pa- visai pririša Kubą prie sovietu 
statyta dar 10.000 kambarių. ekonomikos.
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DETROITO
Vlado Putvio šimtmečio 

paminėjimas

1.L3 melais sukanka 100 me
tu nuo Šaulių ideologo — Sujun
gus įkūrėjo Vlado Putvio gimi
mo dienos. Šaulių Sąjungai 
1973 metai yra Vlado Putvio me
tai. Putvis buvo visos Lietuves 
ir p .šaulio lietuvių sūnus. Lietu
vių B-nė ar paskelbs 1973 me
tus Putvio garbeiš dar nežino
ma.

Šiais metais sausio mėn. 15 d. 
sueina 50 metų kada šaulių Są
jungos iniciatyva, dalyvaujant 
sukilime savanoriams šauliams 
ir kariams, buvo ginklu atkovo
tas Klaipėdos kraštas, šimtme
čius buvęs Vokietijos okupuo
tas. Detroito savanoriai-kūrėjai.

NAUJIENOS
— DLOC metinis narių- atsto

vų susirinkimas įvyks kovo 
mėn. 4 d. 12 vai. Liet, namuose. 
Susirinkimo metu bus aptaria
mi su organizacija susiję reika
lai ir bus renkama sekančiam 
terminui valdyba.

— Vasario 16-osios gimnazi
jai remti būreliams 55 ir 56 va
dovauja Juozas Murinas ir Felik
sas Blauzdys.

— Detroito studentų kūrybi
nio savaitgalio proga, sausio m. 
13 d. 7 vai. Liet, namuose įvyks 
jaunųjų talentų vokalinis kon
certas. Programoje: Nerija Lin
kevičiūtė, Bernardas Prapuole
nis ir Vytautas Nakas. Po kon
certo šokiai, bufetas ir baras. 
Taip pat sausio 14 d. 12 vai.

i J. RAJECKO 
j GARBINGOS TĖVYNĖS 
|MIELIEJI TAUTIEČIAI,

Naujųjų 1973 Metų proga no
rėčiau pasveikinti visus lietu
vius, ypač Tėvynėje gyvenančius 
ir Sibiro tremtyje skurstančius.

Praėjusieji metai buvo nepa
prastai turtingi svarbiais tarp
tautiniais įvykiais, kurių svar
biausieji buvo JAV Prezidento 
vizitai į Pekiną ir į Maskvą. Eu
ropoje — Vakarų Vokietija pa
tvirtina sutartis su Sovietų Są
junga bei su Lenkija. Europos 
Bendruomenė stiprėja ir siekia 

! Europos apsij tingimo. Helsinky
je prasidėjo svarbūs pasitarimai. 
Tų pasitarimų tikslas svarstyti 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo klausimus bei siekti tarp

ŽODIS | LIETUVĄ
Gyvai budėdami Lietuvių Tau

tos interesų sargyboje mes uo
liai sekame tarptautines dery
bas, trokšdami įgyvendinti mū
sų pagrindinį siekimą — atgau
ti Lietuvai laisvę ir nepriklauso
mybę.

Mums žinomas tėvynėje gy
venančių tautiečių ryžtas ir pa
stangos likti ištikimais savai 
tautai. Toks pat ir mūsų nusi
statymas. Mes visi karštai tė
vynę mylime, siekdami, kad Lie
tuvai būtų grąžintos teisės, ku
rias Sovietų -Sąjunga sutrempė, 
nežiūrint iškilmingų sutarčių.

Naujųjų 1973 Metų sutikimo 
proga giliai nuoširdžiai sveiki
nu Mielus Tautiečius Tėvynėje.

Linkiu, kad Naujieji Metai
raimivėnai, birutietės ii šauliai 
sausio mėn. 1 1 d. rengia Klaipė
dos krašto atvadavimo minėji
mų. Programa: 10:30 vai. Šv. 
Antano bažnyčioje mišios. Or
ganizacijos prašomos dalyvau
ti su vėliavomis; 12:30 vai. Lie
tuvių namuose minėjimas. Bus 
pagerbti Klaipėdos krašto bu
vę sukilėliai ir trys jaunuoliai 
dabar jau besireiškią lietuviš
koje veikloje. Bus paskaita ir 
jaunimo meninė dalis. Visą šio 
i rnėjimu programą sudaro St. 
Butkaus šaalių kuopa.

Tuojau po iškilmių, Stasio! 
Butkaus sesių šaulių paruoštos' 
vaišės gretimoje salėje. Iškil
mėms ruošti komitetas kviečia 
Detroito ir apylinkių ir Vindso- 
ro lietuvius šiame istoriniame 
minėjime dalyvauti.

Balandžio mėn. 11 ir 15 die
nomis Detroito Lietuvių namuo
se šaukiamas Šaulių Sąjungos 
1.1 stovų suvažiavimas. Bus ren
kama nauja Centru Valdyba ir 
šventinama sąjungos moterų 
vėliava. Suvažiavimo bankete 
meninę dalį atliks Klevelando 
kanklininkai, vadovė Ona Mi
kulskienė.

Gruodžio 28 d. “Drauge”

įvyks Jaunųjų dailininkų meno 
parodos atidarymas.

— Amerika Lietuvių Balso 
Radijų klubo savaitės minėji
mas įvyks sausio 21 d. Liet, na
muose. Bufeto pobūdžio vaišės 
ir laimėjimai. Kviečiami lietu
viai gausiai atsilankyti, savo at- 
silankimu parenisite radijo va
landą.

— Naujų metų sutikimas De
troite buvo daugelyje vietų, bet 
stambiausias susibūrimas 
Lietuvių namuose. Iš svečių nuo
taikų matėsi, kad vakaras pra
ėjo pakilioje nuotaikoje. Publi
kos. reikia manyti, buvo virš 
trijų šimtų. Tiksliai kur čia su
skaitysi. Visi puikiai apsiren
gę, o ypač ponių ir panelių rū
bai auksu ir sidabru žėrėjo. Sta
lai apkrauti visokiomis gėrybė
mis. Vytauto Petrausko orkes
tras nepaprastai geras, šok ir 
nepavargsi iki ryto, nors ir bū
tum išėjęs iš šokėjų metų. Liet, 
namų ir Dariaus-Girėno klubo 
pirm. Dr. Vytautas Mileris, pa
klaustas, kaip patenkintas, at
sakė. kad daug geriau negu pe
reitais metais. A. Miežis

Įprasti dalykai visai kitaip atrodo nufotografuoti per stipry elektrony* mikroskopą. Kairėje — ne jurgino žiedai, 
bet chemikalas — mercury cyclohexane butyrate. Dešinėje — rožės žiedo lapelis, susidedąs iš milijoną karty 

padidintu grūdeliu.

IW0 JIMA
— rūkstančiai Amerikos ka

rių žuvo vis nesekmingose ata
kose prieš japonus kalnuotoje 
Iwo Jima saloje. Vėliausia ata
ka taip pat beveik jau baigėsi 
atsitraukimu. Betgi grupė ka

tei reivių be vadų įsakymo pasiekė 
priešo ginklų ugnyje esantį kal
nelį ir jo viršūnėje iškėlė Ame
rikos vėliavą, 'l ai pamatę karei
viai, taip pat be jokių įsakymų, 
puolė priešą ir užėmė tą salą. Po 
karo sulig padaryta to įspūdin
giausiu vėliavos kėlinio nuotrau
ka buvo pastatytas paminklas 
įamžinti tą herojišką Įvykį...

Iwo Jima istorija daugeliui 
yra žinoma, daugelis matė tą 
paminklą Washingtono mieste 
arba bent jo nuotraukose. Todėl 
stebėjomės mokytojo tuo pasa
kojimu mūsų sekmadieninėje su
eigoje apžvelgti laiko Įvykius ir 
kas čia dabar darosi, nekantriai 
laukdami, kaip ir kuo jis baigs

DAINAVOJE
žiūrėdamas į Iwo Jima pamink
lo nuotraukas, aš vis prisimenu 
ir aiškiai mintyse matau tuos 
savanorius, audroje nešančius 
mūsų vėliavą ir ją keliančius 
prie mokyklos...

Praeitais metais išeivijoj bai
gė savo heroišką gyvenimo ke
lią 7 savanoriai — LK Kūrėjų 

Savanorių S-gos nariai: V. 
Liubertas, A. šlapelis, pik. J. 
Rapšys, Itn. dr. K. Gudaitis. Jie 
priklausė Chicagos skyriui. Taip 
pat mirė Bostono skyriaus P. 
Martinkus ir Toronto skyriaus 
mjr. A. Asevičius. Piktais gan
dais atėjo žinia, kad pavergto
je Lietuvoje Stungių kaime lau
kuose žmonės rytą rado mirusį 
savanori Leoną Balčiūną. Tas 
nepriklausomybės kovų ir Šir
vintų - Giedraičių mūšio' daly
vis buvo 10 metų Sibire vien 
dėlto, kad mylėjo ir gynė Lietu
vą. Grįžęs iš Sibiro jis lanky-

surado, mes taip juokėmės, kad 
net ašaros riedėjo per veidus.

Viktutė Kučaitė

Kiek kaštuoja labdara
Šelpiamųjų skaičius Hlino- 

jaus valstijoj per praėjusius 5į 
metus padaugėjo 125 nuošim
čiais. Didžioji šelpiamųjų dau
guma yra Cook apskrities (Chi
cagos) juodžiai. Viso Illinojuj 
šelpiama virš milijono žmo
nių, kurių šelpimui kas mėne
sį išleidžiama po 93 milijonus 
dolerių. Kiekvienas devinta
sis Illinojaus gyventojas nau
dojasi šalpa.

Iš 1,009,875 šelpiamųjų yra 
736,775 vaikai; 33,475 yra ne
darbingi, 31.3o0 yra seneliai ir 
1,725 yra akli.

Rytų ir Vakarų į+ampą pašalin
ti. Mat, tikima, kad ilgainiui tai
kingu būdu keisis komunistų 
valdomuose kraštuose režimas 
ir kad pasitarimų pasėkoje san
tykiai tarp Rytų ir Vakarų kraš
tų pagerėsią.

Tie įvykiai ir pasitarimai liu
dija, kad norima taiką išlaikyti 
ir žmonėms geresnį gyvenimą 
patikrinti. Ta proga prisiminti
ni prieš keleto dienų Popiežiaus 
Pauliaus VI-jo pasakyti žodžiai, 
kad taika negalima be teisingu
mo ir kad teisingumo siekiant 
tenka atsižvelgti į tai, jog būtų 
apsaugotos pagrindinės žmogaus 
teisės. Tos mintys labai bran
gios, nes mes siekiame, kad žmo
gaus teisės būtų pagerbiamos ir 
Lietuvių Tautos teisės bei sieki
mai nenukentėtu, 
mais lietuviai yra 
dėkingi JAV-bėms 
kraštams, kurie
prievartinio Lietuvos inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą.

būtų geresni ir atneštų dides
nio žmogaus teisių pagerbimo 
bei dang au laistės.

Gubernatorius Ogilvie 
pereina į advokatūrą

Informacijomis iš Spring- 
fie’ldo, gubernatorius Ogflvie, 
kurs lapkr. 8 d. nebebuvo iš
rinktas į gubernatorius ir sau
sio 8 dieną savo ofisą perduo
da naujai išrinktajam Daniel 
Walker, pats stoja partneriu į 
Isham, Lincoln & Bealle advo
katūros firmą, kuri Chicagoje 
buvo įsteigta lygiai prieš 100 
metų, 1872 metais.

Laikas pirkti “stikerius”
savo pradėtą pasakojimą.

Man dabar atrodo, kad aš
davo savo gerus kaimynus tik 
naktimis, kad piktos akys ne-

šiais klausi- 
vieningi. Jie 
bei kitiems 
nepripažįsta
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R. Selenis rašo, kad Tautinių šo
kių grupė “Šilainė” yra pakvies
ta vasario 18 d. atlikti programą 
Imndono lietuviams Vasario 16- 
osios proga. Kaip Jaunimo cho
ras, vadovaujamas Si. Sližio, 
taip pat ir tautinių šokių grupė 
“šilainė” (vadovė G. Gobienė) 
buvo pakviesti Detroito Lietu
vių Organizacijų Centro atlikti 
Vasario 16-os programą vasa
rio 18 d. l ie patys jaunuoliai 
ir jaunulės dainuoja ir šoka. Per 
tokį trumpą laiką sudaryti pro
gramą DLOC Valdybai sudaro 
daug rūpesčių ir sunkumų.

Pranešama. kad nuo atei
nančio pirmadienio pradės 
pardavinėti automobiliams “sti
kerius”. Juos galima bus pirk
ti miesto vaidyboje (Chicagos 
rotušėje ir keliose kitose vieto
se. Pardavimas tęsis iki vasa
rio 17 dienos.
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pamatytų...
Visose apylinkėse yra ruošia

masi Lietuvos šventei, minėti 
Vasario 16-tą. Ruoškimės visi 
dalyvauti ir aukoti Lietuves 
laisvės, tą savanorių ir Naujųjų 
Pilėnų vardan, kaži jų atmini
mas būtų gyvas, kad tos gyvo
sios ugnys suliepsnotų visų mū
sų širdyse. Jonas A. šankus

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie “šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti-viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

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

Iwo Jima vėliavos kėlimą per
gyvenau nepriklausomos Lietu
vos pradžioje Dainavos krašte, 
būdamas ten mokytoju. Ruo
šiantis švęsti Vasario 16-tą. žmo
nių vadinamą Lietuvos švente, 
norėjau nupirkti aplinkiniuose 
miesteliuose Lietuvos vėliavą 
arba jai medžiagą, bei niekur ne
galėjau gauti. Tai pasekiau sa
vo dviem kaimynams savano
riams —- kūrėjams, tos šventės į 
pradininkams. Jie pažiūrėjo i 
vienas kitą ir pasakė, kad jei vė
liavos reikia, tai ji ir turi būti.

Vasario 16-tos rytas buvo tie
siog baisus: labai vėjuotas, sni
go ir pustė, tarsi dangus maišėsi 
su žeme. Dairiausi pro langus, 
žiūrėjau i laukus ir į tuščią ke
lią. Pamiškėje pamačiau ju
dantį tašką, vis didėjantį, kol 
galukaimyje jis išryškėjo pro 
sniego bangas į vėliavnešį ir ki
tą taip pat savanorį, jo sūnų. Jie 
ėjo palinkę j priekį, kaip tie ka
reiviai Iwo Jima kalnagūbryje. 
Gyventojai į juos žiūrėjo pro 
apledėjusių langų nutirpytus vil- 
koakius. pirmą kartą matydami 
valstybės vėliavą, lygindami ją 

i su iki šiol matvtomis bažnytinė- I
mis karūnomis. Dar ir dabar.
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Pirmieji žingsniai
Kristijono Donelaičio Litua

nistikos Mokyklos mokinių laik
raštėlis 1972 m. gruodžio mėn. 
16 d. N r. 2. 24 puslapių, nuo pir
mojo viršelio puslapio iki pasku
tiniojo pilnas nuo antrojo iki 6 
skyriaus ir klasės jaunųjų, bū- 
simųjų rašytoju tapytojų ir 
Įvairių kitokių sričių profesiona
lų kūrybos -- straipsnelyčiais, 
eilutėmis ir piešinėliais. Daly
vių skaičius ir šį kartą pasigė
rėtinai gausus. ,,

Pavyzdžiui perspausdinamas 
vienos 5 skyriaus mokinės Vik- 
tutės Kučaitės rašinėlis “Vieną 
tamsią naktį:

5 ieną tamsią naktį

Vieną tamsią naktį, kai mano 
tėvelių nebuvo namuose, mano 
draugė ir aš žiūrėjome televizi
joje gražią filmą. Pakilo dide
lė audra: lijo, žaibavo. Mes la
bai išsigandome. Staiga šviesos 
užgeso. Aš nubėgau prie tele
fono ir norėjau skambinti tėve
liams. bet telefonas neveikė. Jau 
norėjome ir verkti, kai staiga 
išgirdome barškinimą ir labai 
baisu garsą. < lai v®jom gal dan
gus griūva. A> įsidrąsinau ir 
nuėjau į rūsį. Vano draugė, bi
jodama viena pasilikti, taip pat 
atėjo j rūsį. Lipant laiptais, du
rys užsidarė ir to metu mes pa
matėme kokį vyrą. Mes pradė
jome šaukti. Šaukėm taip gar
siai. kad tur t,f t kitame bloke 
girdėjosi. Tuo I ūku sugrįžo tė
veliai. Tėveli < uėjo į rūsį pa
sižiūrėti. Pasindė, kad tas vy
ras buvo tik t«'t< -• švarkas. Barš
kinimą sukėlė at darytas langas, 
o tas baisus garsas, tai katės nu
verstas stiklinis puodas. Kai 
mudvi pamatomi ką tėtė rūsyje

U.S. POSTAL SERVICE
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the amount of mail we 
bigger every year, 
the only way we’ve kept
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" M People depend upon the mail.*

Each time you use a Zip Code you help everybody’s mail 
move faster. So use Zip Code on every letter you mail.

1. If you don’t know a local Zip Code, check the Zip Code 
į Section of your phone book. * '
p| - 2.-For out-of-town Zip Codes, call us. Our number is in the

Zip Code Section too.
3. For next-day delivery crosstown, Zip Code and mail 
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ATSIMINIMU SKIRSNELIS

Juozas Šmotelis '
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Pabuvęs pas Vainauskus tris 
savaites gerai apsipratau su jų 
namais ir savo pareigomis. Sa
vo pirmąja tarnyba svetur bu
vau patenkintas. Tiesa, kartais 
ilgėdavaus mamos, tais atvejais 
glausdavaus prie mamūnės ir 
nusiramindavau.
Pasikalbėjimas apie paslaptis

Po trijų savaičių vieną sek
madienį mamūnė išėjo į Alsė
džius, o papunis, aš ir Danutė li
kome namie. Įsikalbėjus papu
nis paklausė, ar aš moku išlai
kyti paslaptis; ar galėčiau susi
turėti nešnekėjęs apie dalykus, 
kurie privalo būti slapti; ar aš 
pasakočiau maskoliams, ko jie 
neprivalo žinoti? Aš atsakiau, 
kad su maskoliais ar jų bičiu
liais nesišneku. Aš net pykstu 
ant tų, kurie šnek. Ir papunis 
papasakojo dvi vysk. Valančiaus 
pasakėles apie plepius vaikus.

Kažkur netoli Varnių gyveno 
patriotiška žemaičių šeima, ku
ri turėjo perdaug plepius vai
kus, — pasakojo papunis. Idant 
vaikai nemokėtų tiksliai atpasa
koti įvykius, tėvai pasirūpinda
vo juos suklaidinti — neprilei
do išmokti ar atsiminti įvykių 
datas.

Kartą anam ūkininkui prirei
kė lentų, tai drauge su samdy
tu vaikiu nuvažiavo į valdišką 
mišką, išrovė pušį, parsivežė, 
įkandin supiaustė į lentas, su
kapojo ir tvarte pakreikė šakas.

ir tos pušies nei ženklo neliko. 
Tačiau vaikai netyčiomis nugir
do, kad papunis su vaikiu pavo
gė pušį ir pradėjo plepėti. Vai
kų plepalas pasiekė abiesčiko 
ausis ir ans ėmė tardvti. “Kada 
papunis vogė pušį?”, klausia 
obiesėikas. “Tada kai lentas pio- 
vė”, — atsakė vaikai. “O kada 
piovė lentas?” — “0 tada kai 
šakas kaj>ojo”, atsakė vaikai. 
“Pasakykit aiškiai — kada ka
pojo šakas?” — jau piktai klau
sia tardytojas. “O tada, kai pu
šį vogė”, — jau pro ašaras at
sakė vaikai ir pabėgo.

Toliau pasakojo papunis. Ki
ta Valančiaus pasakėlė ir pana
šiai užsibaigė:

Pas kitą patriotiškų ūkininką 
buvo draustinas susirinkimas, 
pasakoja vysk. Valančius. Kad 
nuo plepėjimo nesusivaldą vai
kai nežinotų kada tai buvo, šei
mininkas liepė vaikiui lipti ant 
trobos ir žvanginti geležinius 
rykus. Kada vaikai paklausė, 
khs čia žvanga, tėvas atsakė, jog 
tai gelžinsnapiai lekia. Po to 
vaikis numetė j kiemą keletą 
barankų, o tėvas pašaukęs vai
kus sako: Veizėkit, veizėkit — 
barankomis sninga! Ir vaikai ti
krai pamatė kieme gulinčius ba- 
rankas.

Iš ko ir kaip uriadnikas apie 
aną susirinkimą vistiek patyrė 
— atvyko ir ėmė tardyti. Klatį
sia papunio ir mamunės — nei 
katras nežino. Klausia vaikio — 
nei ans nežino. Klausia vaikų — 
O, taip, anie žino. “Nu, sakykit, 
kada tai buvo?”—klausia uriad- 
ninkas. “O tada, kai gelžinsna
piai lėkė”. — atsakė vaikai. “O 
kada lėkė gelžinsnapiai?” — tei
ravosi uriadnikas. “Tada, kai 
barankomis snigo”, — atsakė 
vaikai. Uriadnikas supyko ir iš
ėjo nieko nesužinojęs. Papunis 
baigęs pasakėles paklausė, ar aš 
norėčiau prisiekti, kad laiky
siuos paslapčių ir niekad neple
pėsiu — niekad draustinų daly
kų niekam nepasakosiu. Papu
nis liepė iškelti dešinę ranką, o 
kairiąją — padėti ant krūtinės 
ir sekti paskui jį.

Priesaika

Aš, Juzis Šmotavičiukas, pri-

Mažas pudelis šaltame ore, nors ir šiltai aprengtas, neatrodo paten
kintas, kad jį šeimininkas Jimmy Ryan, 10 m. iš Bristol, Conn., 

neša į gatvę.

VLADAS BŪTĖNAS “VERKIA”
Esu senas Balfo rėmėjas. 

Prisimenu ir tuos laikus, kai 
jo “malonėmis” pasinaudoda
vo lietuviai, gyvendami sto
vyklose, Vak. Vokietijoje. Aš 
asmeniškai jo pašalpa niekad 
nesu pasinaudojęs, bet ir da
bar Balfo veiklą seku ir pagal 
savo išgales jį remiu auka.

Mane nustebino p. Vlado Bu
tėno , atseit, Vlado Ramojaus, 
reportažas atspausdintas 1972 
m. gruodžio mėn. 13 d., “Dir-

mutual reaerai 
Savings and Loan

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

Paid and
Compounded 
QUARTERLY

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

Per Annum

REGULAR
PASSBOOK
ACCOUNT

NOW INSURED TO $20,000.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiu knygų, kurios papuoš bet kokių 

knygų spintų ar lentynų:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta. 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusi._______  $6.00
Prof. Ved. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

{rištas, 431 pusi. ------------------------------------------------ $7.50
Pref. Ved. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi, irišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2.00; H dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —$2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. $2 00 I
Pref. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 418 p._ $5.50
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 pusi. ——------ ........... ............. $3.00
P. LiOdžiuvienš, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi.,  ---------------------------------------------------- ------- ŠI.00
S. Miehelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

irišta — $5.00 minkštais viršeliais —$4.M
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

pusi., dabar tik .... , . . ------------ , — $10.00
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voje" apie Chicagos ir Cicero 
Balfo aukų rinkliavą ir jo au
kotojus. Vladas patenkintas, 
kad 15172 metų rudens rinklia
voje Chicagos ir Cicero lietu
viai suaukojo 20.000 dol. Tik 
keista, kad jis nei iš šio, nei iš 
to rado reikalo paminėti neva 
garsiausią pamokslininką (įdo
mu, kuris, jo manymu, kuni
gas nėra garsus, ir kuris ku
nigas ignoruoja partizanus, 
apie juos nekalba per pamoks
lus ir kuriam iš jų yra sveti
mas patriotizmas), daro su
gestiją, kad esąs šykštuolis ir, 
jo žodžiais tariant, nereiniąs 
partizanų šeimų Lietuvoje, 
nes aukavęs Balfui mažiau 
penkinės. Skaitant tokio re
portažo eilutes, atrodo, kad šis 
kunigėlis būtų daug šykštesnis 
ir už patį reportažo autorių p. 
Vladą Būtėną.

Vlado Būtėno reportažai yra 
visada gerokai pavandeniavę, 
pasižymi ilgumu ir tuščių žo
džių žaidimu. Taip, kaip ir šis 
pastarasis. Reikia labai suabe
joti, ar jo daromi priekaištai 
aukotojui, teigiamai Balfui 
patarnavo. Įdomu, kokia min
timi tokiam priekaištui jis pa
sirinko kunigą.

Atrodo, Ivg būtų norėjęs 
pareikšti “Dirvos” skaityto
jams, kad kunigams labdaros 
reikalas yra svetimas ir jie 
Balfo neremia. Sunku būtų 
sutikti su tokiu reporterio įtai- 
gojimu, ir vargiai su tuo sutiks 
ir Balfas. Nemanau, kad Vla
do Butėno mintis būtų ir Bal
fo mintis.

Taip pat sunku būtų sutikti 
ir su tokia mintimi, kad Bal
fas smerktų ar peiktų tuos, ku
rie patys , be jo pagalbos, in
dividualiai siunčia pavergton 
Lietuvon siuntinius ir išleidžia 
ne penkines, bet šimtais ir tūks
tančiais. Bent iik šiol neteko iš
girsti, kad Balfas tokius siun
tėjus laikytų šykštuoliais. Pil
nai esu įsitikinęs, kad tas ku
nigėlis, apie kurį p. Vladas 
Būtėnas savo reportaže prisi
mena, yra keliasdešimts kartų 
didesnes sumas išleidęs siunti
niams, sušelpti partizanų šei
moms ir iš Sibiro grįžusiems, 
negu pats Vladas Butėnas, ku
rio savaitinis uždarbis tikriau
siai yra tris ar keturius kartus 
didesnis. Tenka labai abejo
ti ar Vlado Būtėno liejamos 
“ašaros” yra tikrai nuoširdžios. 
Ir ar jo parašytas reportažas 
yra gerai ir blaiviai išmąstytas.

Jei p. Vladui Būtėnui būtų 
tikrai rūpėjęs objektyvumas ir 

o čikagiečių laikraštis buvo kaip partizanų šeinių šelpimo reika- 
maža paklodė, nes jiems nerei- las. tai. radęs aukotojų sąra- 
kėjo slėpti. Laisvė, kaip mie-'šuose tokio “šykštuolio” vardą, 
las tas žodis! Kaip brangintina būtų galėjęs jo pasiteirauti, ar 
laisva aplinka!

siekiu ir prisižadu prisilaikyti 
■ slaptybės visuose dalykuose, ku
rie yra slapti. Kai šių namų šei
mininkas pasakys ko neskelbti, 
prisižadu niekam nepasakoti ar
ba neišduoti iš kur aš tuos da
lykus žinau. Prisiekiu ir pri
žadu niekam nepasakoti apie 
draudžiamus raštus ir knygas, 
matytas, skaitytas ar girdėtas 
skaitant šiuose namuose. Die
vai įdėkit man laikytis priesai
kos.

Aš supratau ko papunis bijo
— maskolių — uriadninko. Pri
siglaudžiau prie jo ir susijaudi
nęs šnekėjau: Papuni, papuni,

| aš myliu tave. Aš greičiau mir- 
ičiau, negu išduočiau tave mas
koliams.

Jaunosios kartos, kurios ne
pergyveno anų laikų, tegul žino, 
kad mūsų neapykanta masko
liams buvo susidariusi dėl to, 
kad anie mus lietuvius persekio
jo, net savo rašto turėti ir skai
tyti neleido. (Maskoliais buvo 
vadinami rusai valdininkai, o 
ne rusų tautos žmonės).

Pirmas papunio prašymas bu
vo nepasakoti apie priesaiką, ir
— nepasakojau, šiame skirsne
lyje yra mano pirmas prasitari- 
mas.

Po priesaikos papunis buvo 
man atviresnis. Alegoriškai ta
riant — atidarė “žinių skryne
lę”. Ten pamačiau pirmą lie
tuvių laikrašti “Aušrą”, jau pa
liovusią eiti ir tuo metu epusius 
“Varpą” bei “Ūkininką”. Ten, 
be Ivinskio kalendorių, mačiau 
keletą mažų knygeliu. Ir ne tik 
mačiau, bet gavau leidimą skai
tyti, nors mažai tesupratau.

Rudeniop papunis parsinešė 
keletą numerių Čikagoje pradė
jusio eiti laikraščio “Lietuva”. 
Vai, kaip miela buvo skaityti 
apie Čikagos lietuvius, galėju
sius laisvai organizuotis, susi
rinkti ir tartis! Iš ano Ameriko
je leidžiamo laikraščio supratau 
laisvės sąvoką. Lietuvoje ne
sant laisvės, laikraščius leido 
mažo formato, kad galėtų, rei
kalui kilus, paslėpti užantyje.

Šelpimo reik lingu šeimų? | 
Tikriausiai, jam, kaip garsiam 
žurnalistui, būtų davęs tikslų 

'atsakymą ir dar patvirtinęs iš
siųstųjų siuntinių pakvitavi- 
iinais Tada nebūtų jam reikėję | 
•nei “ašarų”, nei rašalo lieti.

Vladas Būtėnas rado reika
lo kunigus Prunskį ir Sugintą 
statyti pavyzdžiu kitiems kuni
gams, kokias sumas jie turėtų 
aukoti, atseit ir Balfui. Bet I 

{norėčiau jį paklausti, ką turi 
bendro minėtų kunigų aukos 
su Balfu? Spauda skelbia, kad 
jie tūkstantines aukavo, tik 
deja, ne Balfui, o “Draugo” 
romano premijai. Tai kam gi 
Vladas Būtėnas maišo dalykus? 
Ir iš viso noriu jam priminti, 
kad tie, jo paminėti kunigai, 
šių savo aukų sumas sukaupė 
ne parapijose dirbdami.

Be to, norėčiau p. Vladą Bū
tėną paklausti, ar jo toks vie- 

Įšas spaudoje iškėlimas, kadį 
Balfas siunčia siuntinėlius pa
remti paritzanų šeimas, nėra 
kenksminga reklama? Ar tai 
nesudarys pavojaus ten. tiems, 
kuriuos paremia Balfas savo 
siuntinėliais? Ar tos šeimos, 
gavusios tokius siuntinius, 
okupanto nebus įtartos esant 
tomis šeimomis, iš kurių yra 
išėję partizanai, o okupanto 
terminu tariant banditai?

Man atrodo, kad Vladas Bū
tėnas tokiu savo reportažu Bal
fui ir jo šelpiamiesiems atliko 
tik meškos patarnavimą. Pa
galiau, po tokio viešumon iš
vilkime, kam Balfas siunčia 
siuntinius, ar ateityje daugu
ma aukotojų nebijos, kad jų 
vardai kaip Balfo rėmėjų ne
atsidurtų okupanto rankosna, 
kuris, išskaitęs aukotojų var
dus, ar nepradės terorizuoti jų 
gimines? Aš manau, kad 
“šykštuolio” kunigėlio būta 
labai apdairaus. Matyt, jis tu
rėjo įtarimo, kad aukotojų są
rašai laisvai bet kain dalinami, 
kurie lengvai gali atsidurti ir 
okupanto žinion ir jo giminių 
ar prietelių šeimos bus įtaria
mos. anot Vlado Būtėno, esan
čios partizanų šeimomis, ku
rias remia Amerika.

Okupantas Balfą laiko poli
tine organizacija, varančią 
neigiamą propagandą prieš 
“tarybinę” Lietuvą. Jis puola 
veikėjus ir net jo tarnautojus. 
O kiekvienas toks aukotojas, 
jo manymu, yra tokios propa-

ROCKFORD, ILL
Jau ir po Kalėdų

Baigėsi senieji 1972 metai, su
laukėme 1973-ėiųjų metų. Kal
bant apie Rockfordą, tai didmies
tis, antras po Chicagos. Faktas, 
kad pereiti metai buvo geri. 
Kaip kurios didelės įmonės dir
bo viršlaikį, bet savo darbinin
kams davė 4 dienas Kalėdų šven
tėms poilsio — 2 dienas apmoka- > 
mas. Žmonės pinigų turi, pilnos 
krautuvės, perka, maino, biznis 
geras. Nauji metai — nauji už
daviniai. Mūsų lietuvių gyveni
me jau rūpinasi Vasario 16 mi
nėjimu — Lietuvos šventėmis.

Kad iškilmingai atlikus, Alto 
pirmininkas Petras šernas su
šaukęs susirinkimą pranešė, kad 
jau turi kalbėtoją: pasižadėjo 
kalbą pasakyti A. L. Tarybos pir
mininkas Dr. K. Bobelis, ir pra
nešė, kad programai išpildyti ve
da derybas su Chicagos jaunuo
lių meno jėgų vadovais. Jo pra
nešimus susirinkimas užgyrė ir 
nutarė pakviesti miesto merą ir

kitu*5 žymesnius miesto valdi
ninkus ir garsintis miesto ang
liškoje spaua- je. Norima, kad 
Vasario 16 minėjimas būtų gra
žiai atžymėtas

Pereitais metais dideliu per
mainų neįvyko, tik noriu pažy
mėti, kad vyskupijos nutarimu 
Šv. Petro ir Povilo liet, parapi
jos lietuvį kunigą iškėlė, atsiun
tė airišį, kuris angliškai pamal
das laiko. Senesnieji lietuviai 
susirūpino. Sekmadienį, po 12 
valandos įvyksta lietuvių kalboje 
pamaldos. Liet, kunigas atvyks
ta iš Chicagos. Pereiti metai lie
tuviams buvo nemalonūs. Nema
žai yra sunkiai sergančių, kaip 
tai Jonas Petraitis. Kaz. Ma
kauskas, M. Sinkevičius ir ne
mažai iškeliavo j amžinastį. Vie
nok su naujais metais sveikinu.

Linkiu laimes ir geros svei
katos. žvalgas

gandos rėmėjas ir “tarybinės” 
Lietuvos priešus.

Ar nebūtų geriau padaryta, 
jei p. Vladas Būtėnas būtų pa
skelbęs griaudinantį atsišau
kimą į Chicagos ir Cicero lie
tuviškąją visuomenę, kad visi 
iki vienam dirbantieji lietuviai 
aukotų Balfui, kad ir po tris 
dolerius. Juk tada tikriausiai 
būtų surinkta ne 20.000, bet 
tris ar keturius kartus daugiau. 
Iš jo paskelbtosios sumos, at
rodo, kad toli gražu, ne visi 
lietuviai yra aukavę. O gal ir 
jie bijojo tokių neatsakingų re
porterių, kurie sklaido auko
tojų sąrašus, kad jų vardai 
nepatektų į okupanto rankas. 
Tat, ir jie šią šelpimo pareigą 
atlieka individualiai, siųsda
mi siuntinėlius per siuntimo 
kontoras.

Antanas Pravėnas • 
(Senas Balfo rėmėjas)

DR. ŠLIŪPAS AMERIKOJE

Dr. Jonas Šliūpas pradėjo dirb
ti tautinį ir kultūrini darbą dar 
Maskvoje studentaudamas. Ir 
dirbo visą savo ilgą amžių. Gy
vendamas Amerikoje ir leisda
mas “Lietuviškąjį Balsą”, daž
nai neturėdavo ko pavalgyti ir 
kuo apsirengti; gyveno kaip di
džiausias vargšas, bet tautos są
monės budinimo ir kultūros dar
bo nematė, tiktai su dar dides
niu įkarščiu dirbo.

J. S. Girdvainis

LIETUVIO ĮŽADAS

Esmi Lietuvos pilietis ir jai, 
Lietuvai, o ne kam kitam teno
riu laimės ir gėrybės. Galima 
mane peikti ar girti už mano 
orientaciją, gerai ar negerai su
prantamą tą gėrybę, už krypi
mą šen ir ten, tik negalima pri
mesti man blogų norų. Negali
ma atimti iš manęs teisės tai vie
šai pareikšti. Vaižgantas

,KAITYK “A to IR PARAGINS
KIT’Jo SK*TTYT£
NAU JI hNAS

■■ —ii -i

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.
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11 Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!'

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 
pirmos.

>

iš tikrųjų jam nerūpi Balfas ir 
Juozas šmotelis ar jis iš viso neremia Lietuvoje B

Taupymo Indėlio'.
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60601

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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elgiasi visi kolonistai, nuo jų nesiskiria ir rusai, pasiva
dinę komunistais. Tuo reikalu Paleckis šitaip rašo:

“Šmeižikų ir pliurpėjų pasitaiko ir šiandien. Kai 
kurie jų ima taukšti niekus apie kažkokį “rusišką 
kolonializmą”. Pripratę prie žvėriškų kapitalizmo 
įstatymų, jie nesugeba suprasti, kad didi ir galinga 
rusų tauta teikia nesavanaudišką pagalbą broliškoms 
respublikoms ir tautoms, nesigailėdama jėgų, nei 
lėšų. Ignorantai negali ir nenori suprasti, kad mūsų 

. šalyje nėra ir negali būti sąlygų, kuriomis žmogus 
galėtų išnaudoti žmogų arba tauta išnaudotų kitą 
tautą. Negi gali darbininkas Ivanovas ar Petrovas 
išnaudoti darbininką gruziną Vanošvilį, armėną Pet- 
rosianą arba lietuvį Jonaitį ir Petraitį.” (Literatūra 
ir menas, 1972 m. gr. 30 d., 2 psl.)
Rusas darbininkas Ivanovas negali išnaudoti gruzi

no Vanošvilio, armėno Petrosiano arba lietuvio Jonai
čio. Bet kai tas Ivanovas įstoja į komunistų partiją, kai 
jis baigia policijos ar komunistų partijos paruoštus kur
sus, tai jis tampa išnaudotoju. Jis gauna tokias privile
gijas, kurių darbininkas Ivanovas niekad negalėjo gauti. 
Pradžioje komunistas Ivanovas kurį laiką išnaudoja rusą 
darbininką Petrovą, o vėliau, kai jis jau pripranta prie 
privilegijų ir pramoksta “komunistinio” išnaudojimo 
žargoną, tai jis siunčiamas į Gruziją, Armėniją ir Lietu-
vą Jonaičiams ir Petraičiams išnaudoti. Lietuvon atva
žiavęs Ivanovas ne dirbo, bet ėmė iš lietuvių sukrautą 
turtą bei santaupas ir vežė į Rusiją. Lietuvon atvažiavęs 
Ivanovas ne dirbo, bet prižiūrėjo, kad Jonaitis dirbtų 
naujai sudarytame kolchoze ir kad rusams atiduotų kiek
vieną užaugintą grūdą. Lietuvon atvažiavęs Ivanovas ne 
pats rašo, bet jis pristato Paleckį, kad šis paneigtų fak
tus apie lietuvių išnaudojimą ir neleistų net kalbėti apie 
rusų kolonija paverstą “tarybinę” Lietuvą.

Dėl pagalbos sužeistai 
Brazilijos lietuvaitei 

kuri automobilio nelaimėje buvo sunkiai sužalota 
praeitą vasarą Jaunimo Kongreso metu

Nenori prisipažinti prie kolonizavimo
Kai praeitais metais JAV atstovas Jungtinėse Tau

tose paminėjo, kad artėja metas ištirti Sovietų Sąjungos 
kolonizavimo politiką, tai visa maskvinė spauda pakėlė 
didžiausią triukšmą. Jie negali suprasti, kaip laisvame 
pasaulyje tokia mintis galėtų kilti. Kada jiems nurodo
mos pagrindinės kolonizavimo žymės, tai jie surinktus 
duomenis paneigia ir pradeda puolimą.

Pagrindinių pilietinių teisių atėmimas, labai žiaurus 
išnaudojimas, valstybinio kapitalizmo įvedimas yra ryš
kiausi sovietinio kolonializmo pažymiai. Vėliau seka so
cialinio ir kultūrinio gyvenimo suniveliavimas su labai 
žemu rusiško gyvenimo standartu, užtvarų statymas, 
spaudos ir žodžio laisvės atėmimas, o paskutinė fazė — 
visiškas nutautinimas.

Iki šio meto Sovietų Sąjungoje dar buvo rusai, uk
rainiečiai, lietuviai, latviai ir kelios kitos tautos. Rusas 
buvo didysis brolis, bet jis leido ir lietuviams retkarčiais 
pasirodyti Iki šio meto visi buvo lygūs, bet rusas buvo 
už visus lygesnis. Retkarčiais jie užsienin išsiųsdavo Jus
tą Paleckį, kad susidarytų įspūdis, jog Lietuvoje ir ki
tuose kraštuose ne vien rusai viską, niveliuoja. Paleckis 
pabrėždavo, kad jis esąs lietuvis, bet sakydavo, kad jis 
labai gerai jaučiasi Sovietų Sąjungoje. Mes žinome, kad 
Justas Paleckis jau nuo 1919 metų simpatizavo komunis
tinėms idėjoms, o dabar, pradėjęs rašyti savo atsimini
mus, pasakoja, kad jam tekę stebėti, kaip Kalininas pa
minėjo Sovietų Sąjungos pirmąjį dešimtmetį.

Dabar tas pats Paleckis, atleistas iš visų oficialių 
pareigų, rašo apie kolonizavimo politiką. Jis nenaudoja 
šio baisaus žodžio, bet jis skelbia modernias kolonizavimo 
idėjas. Anksčiau Paleckis.rašė apie lietuvius, apie “tary
binę” Lietuvą, apie “socialistinę santvarką”, jis retkar
čiais prabildavo ir apie “komunistinės santvarkos” kū
rimą. Šiandien Paleckis jau rašo apie “Didingą šeimą”. 
Jis aiškina Lenino žodžius, pasakytus Sovietų Sąjungos 
kūrimo metais, kada buvo reikalas kurti daugianaciona
linę valstybę. Pradžioje pačioje Rusijoje buvo kelios at
skiros respublikos, bet jau 1922 metais tekę pereiti prie 
“glaudesnio bendradarbiavimo”.

Paleckiui labai nepatinka laisvame pasaulyje lietu
vių, rusų ir ukrainiečių kalbos apie tos “daugianaciona
linės” valstybės atsilikimą. Jis lygina dabartinę “komu
nistinę” valstybę su 1913 metais buvusia Rusija. Aišku, 
jis prieina išvados, kad Rusija padariusi 99% pažangą.

trims mėnesiams  $6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams------------------------------ $22.00
pusei metų$12.00
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams $23.00 
pusei metų _____________ „ $13.00
vienam mėnesiui$350

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St. Chicago, 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Paleckis nebando apskaičiuoti, kiek Rusijos gyventojai 
užmokėjo už tą “pažangą”. Jis neaiškina, kiek rusai iš
vežė iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, 
Gruzijos ir kitų kraštų. Pačioje Rusijoje pramonė pada
rė “pažangą’, bet kiek tuo pačiu metu nukentėjo rusų po
licijos pavergtos tautos ir imperijon įjungti kraštai

Paskutiniame praeitų metų Literatūros ir meno nu
meryje, atsiųstame į Chicagą oro paštu, Justas Paleckis, 
buvęs Lietuvos prezidentas ir literatūros klausimais ra
šęs politikas, sukūrė ir paskelbė gražiausią “komunisti
nio” kolonizavimo šedevrą. Iš visko matosi, kad Paleckis 
jau yra įtrauktas į tą propagandos malūną, kuris suka 
visą partiją, valdžios tarnautojus ir kiekvieną sovieti
nės imperijos vergą. Dabartinė santvarka parodė, kad 
Sovietų Sąjunga negali net pakankamai duonos prisiau
ginti. Partijos vadovybė bijo, kad atskiros “komunis
tinės respublikos” nebandytų sukilti prieš Maskvą Gy
ventojų nepasitenkinimas didelis visoje Sovietų Sąjun
goje. Valdžia bandys griauti dabartines atskiras respub
likas, kad galėtų lengviau jas valdyti ir centralinei val
džiai būtų patogiau pavergtas tautas išnaudoti. Panašiai Modernaus meno parodoje DeusseMorfe, V. Vokietijoje, tarp skulptoriaus darby buvo ir šie 

milžiniški akiniai.

Liet. Jūrų Skautijos “Baltijos 
Jūros” Tunto Vadovų Grupė ma
loniai prašo įdėti sekantį pra
nešimą:

Jaunimo Kongreso dalyvė Ni
jolė Tamošaitytė, prieš tris me? 

koja lūžusi žemiau kelio ir prie 
kulnies sulaužyti kaulai šešio
se vietose.

Be to sužeistas nugarkaulis ir 
galva. Po nelaimės buvo poli
cijos be sąmonės nugabenta į 
Valparaiso, Ind., ligoninę. At
gavus sąmonę ligoninėje, bu
vo padarytos visos reikiamos 
kaulų operacijos, galima saky
ti visą Nijolę sudedant į gipsą. 
Ligoninėje išbūta 18 dienų, po 
to Nijolę iš ligoninės pasiėmė 
pas save B. ir J. Juraičiai, gyv. 
6816 So. Maplewood avė., Chi
cagoje. Po keturių savaičių Ni
jolė turėjo vėl grįžti į tą pačią 
ligoninę pakeisti gipsą ir tvars
čius. Iš ligoninės, dėl vietos 
stokos (atvykus dukrai su žen
tu atostogų), Nijolė nebegalėjo 
grįžti pas p. Juraičius, ją pri
glaudė pas save V. ir O. Kulie
šiai, gyv. 7141 So. California 
avė., km- ji išbuvo dvi savaites. 
Sekančią prieglaudą Nijolė ra
do pas p. Ričkienę, gyv. 7749 So. 
Troy st. Praėjus virš dviem sa
vaitėms, Nijolei reikėjo trečią 
kartą važiuoti į Valparaiso li
goninę — antrai operacijai. Po 
šios operacijos, išvykus dukrai 
su žentu, p. Juraičiai Nijolę vėl 
pasiėmė pas save, kur ji ran
dasi ir šiandien ir yra pastoviai 
apsigyvenusi. , .

Nijolę Tamošaitytę, aukoda
mi pinigais ir daiktais, yra su
šelpę : H

Lietuvos Dukterų Dr-ja per 
p. Lazauskienę $250; p. Kons
tancija Brazienė $70; Užeiga 
Club Roma pagal du aukų lapus 
$211; Lietuvių Opera Chicagoje 
pagal du aukų lapus $56; p-Iė 

[Masionis pagal aukų lapą $53;
tus atvykusi iš Lietuvos pas sa- Julius Butkus ir Antanas But- 
vo giminę į Braziliją ir atvykusi ’ kevičius $100; Lietuvos Dukte- 
į šį Jaunimo Kongresą, Chica- rų Dr-ja (antrą kartą) $100; Ma- 
goje, vykstant į Union Pier pa- rija Noreikienė ir Vyt. Žukaus- 
rengimą buvo sunkiai sužeista kas įvairių rūbų; Julius Valio- 
autoipobilio nelaijijėje. Dešinė nis dvi naujas išeigines sukneles

$108; Julius Valionis du kupo
nus įvairiems daiktams pirkti 
$100.

Nijolės Tamošaitytės prašy
mu, reiškiame nuoširdžiausią 
ačiū: suteikusiems pastogę ir 
maistą, už tai nieko neskaitant; 
viešiems aukojusiems pinigais 
ir daiktais*; ir “Antro Kaimo" 
nariams, praskaidrinusiems jos 
nuotaiką ir moraliai sustiprinu
siems sunkioje nedalios valan
doje.

Ypatinga padėka priklauso B. 
ir J. Juraičiams, kurie Nijolę T. 
parsivežę pirmą kartą iš ligo
ninės visą gipse surakintą, ne
galinčią nei pajudėti, patalpino 
savo namuose, keturias savai
tes be jokio atlyginimo maiti
no, prausė, nešiodami ant ran
kų jai patarnavo, kaip savam 
vaikui.

Šiuo metu Nijolė taisosi pa
tenkinamai, pradeda savistoviau 
vaikščioti. Pagal daktaro pareiš
kimą, jei nebus kokių kompli
kacijų su nugarkauliu, kuris 
buvo įskilęs ir kuris šiuo metu 
tebėra gipse, po kokių 6 mėne
sių ji bus darbinga. Taigi ten
ka manyti, kad viskas bus ge
rai.

Čia norima konstatuoti, kad 
tautiečių atsiliepimas pagelbė
ti į nelaimę patekusiai vieni
šai mergaitei buvo gausus, ku
ris įgalino Nijolę pastoviai ap
sigyventi, apsimokėti pragyve
nimo išlaidas, o kas svarbiausia 
sustiprino moraliniai.

Mes globėjai dar kartą krei
piamės į visus geros širdies tau
tiečius prašydami aukų.

Aukas prašome siųsti: Nijo
lė Tamošaitytė, 6816 So. Maple
wood avė., Chicago, Ill., 60629, 
tek 925-1763.

Visos gautos aukos bus skel
biamos spaudoje.

Globėjų Grupės Vardu
Antanas Butkevičius, 

4750 So. Rockwell str., 
Chicago, Ill. 60632

Tel. 247-6722

Dar negimę jau šelpiami
Federalinis teisėjas Richard 

Austin patvarkė, kad šelpia
mos motinos dar negimęs kū
dikis turi teisę į šalpą.

Ankstybesniu Illinojaus įsta
tymu šalpa vaikams buvo tei
kiama tik kai jis gimsta. Tei
sėjo Austin patvarkymu dar 
negimę vaikai yra šelptini, jei 
jų motinos iš šalpos gyvena. 
Potvarkis nustato, kad šalpą 
turi gauti ir dar negimę pavai
nikiai.

Praeitais metais vien Cook 
apskrityje gimė apie 16,000 kū
dikių, kurių motinos gvvena iš 
valdiškos šalpos.

Teisėjas dar paaiškino, tad 
mediciniškai nustačius, kad 
moteris yra nėščia, jos būsi
mam kūdikiui šalpa turi būti 
teikiama po dviejų ar trijų mė
nesių nuo nėštumo pradžios.

Savo plaukus 
įvertino 55,000 dot

Naktinių klubų dainininkas 
Lorenz Comitore iš Skokie ap
skundė Kings Den Hair Stiling, 
3848 Dempster St. kirpyklą už 
jo plaukų sužaloiimą — varto
jant “netikrus įrankius” Ieš
kinys $55.000.

SKAITYK CNAUJIEKLS’ -

JOS TEIKIA SERLė’JtlAS,

"EISINGIALSIAS ZINIAS

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
Popietė palikta laisvam pa

sivaikščiojimui. Senesnieji po
ilsiauja. Kaip gi gali nugulėti, 
kai tiek daug dar nematyta? 
Susitariame tryse ir pasilei- 
džiame per miestą, kuriame 
liko dar tiek daug nematytų 
vietovių. Gatvė, grįsta akme
nimis, veda į kalną, kuriame 
gražus parkas. Dykinėjančių 
ir snaudžiančių parke nesima
to. Vienas kitas turistas, tarp 
kurių ir aš žioplinėjo, besigro
žėdamas ant pjedestalų amžius 
išstovėjusiomis stovylomis, 
kurios primena kažkada bu
vusius to krašto, o gal ir salos, 
herojus.

Netvirtais žingsniais klajoju, 
norėdamas surasti duomenų 
apię žilos senovės žmonių bū
dą. gyvenimo papročius bei 
tauraus meno išvystymo ske
veldras. Praeitis, lyg juoda 
sunki skraistė užgula mano pe
čius ir niekaip negaliu jos nu
sipūranti — nusikratyti. Ap
gailėdamas tolimos praeities 
dienas, aš mintimis dekla
muoju :

(Tęsinys)

Kretos salos istorijoje visur 
maišosi romėnai ir turkai. Pa
galiau. Rodos ir Kretos salas 
Antrojo Pasaulinio karo metu 
buvo okupavę vokiečiai. Žino
ma. dabar anų karo padarytų 
žaizdų nei pėdsakų nebėra li
kę. Nors gidė. ne vieną kartą 
beaiškindama salų praeitį, bu
vo už anų karo griuvėsių už
kliuvusi. Suprantama, labai 
nemalonu vokiečių turistams, 
ypatingai, kurie dar praūžusį 
paskutinį karą atsimena. Gal 
nevienas fabrikantas čia va
žiuoja, kuriam Graikijos dar
bininkai. per prievartą suvež
ti, karo metu kaip vergai dir- 
do?...

Šaltoka. Ir iš kur tie tokie 
šalti vėjai pučia? Į laivą grįž
tame pilni visokių įspūdžių. 
Man labai didelį ir neišdildo
mą įspūdį paliko dvidešimties 
trijų duobių (skylių) namas, 
kuris primena anų laikų aukš
tą civilizaciją: statytas 2.800 
metų prieš Kristų. Tai uniku
mas. kuriuo graikai labai di
džiuojasi.

O jūs dienos, dienos. 
Gulbės baltmarškinės. 
Kad aš jus pavyčiau, 
Skrisčiau apkabinęs.

Bet... Nesuvarysi siaučian
čių vėtrų į narvą, nesugaudy
si prabėgusių jaunystės dienų, 
iš kurių galėtumei romaną pa
rašyti, niekam nežinant pa-| 
versdamas patsai save vyriau
siu jo veikėju.

Tos pačios, nors kitos, krau
tuvės. paminklai ir pastatai. 
Žmonės irgi tos pačios žmonių 
giminės. Kai užplūsta sunkes
nės mintys, visa darosi netaip 
patrauklu ir žavu, kaip geroje 
nuotaikoje kad būna.

Kai nuklydęs nuo savo kom- 
panijonų paklajojau vienas, 
pajutau nuovargį. Grįžau į lai
vą. nusileidau žemyn į kajutę 
ir išsitiesiau lovoje.

Nors jau saulė slenka į pava
karius, bei karštis nesiliauja. 
Lipu į denį, kur šaltas basei
nas ir murkteliu. Ten plaukti 
nedaug vielos: pora pasispar- 

'dymų ir jau kitame šone. Tin- 
| giai išsitiesę ant ilgų kėdžių 
poilsiauja, žinodami, jog lau
kia puiki vakarienė. Kiti dar 
tik grįžta iš miesto, ir girdžiu, 
kaip garsiai klegėdami įvai

riomis kalbomis lipa laiptais 
į laivą.

Visada, kai laivas priplau
kia uostą, jį pasitinka įvairaus 
plauko žmonės. Jie sustoję 
žiūri į turistus, kiti stengiasi 
visokias smulkmenas parduoti 
arba patekti į laivą, kuriame, 
kaip iš jų atrodo, turi pažįsta
mu tarnautojų. Nenuostabu, 
juk tie patys lamai čia apsilan
ko kiekvieną savaitę. Bet iš 
viso atrodo, kad čia dar vyks
ta ir kokia tai neaiški preky
ba?... Taip ir šį kartą prie 
laivo netrūksta įvairiausių ti
pelių. kurieslabai charakterin
gi. Įdomūs ir kartais labai pro
vinciališki.

Paslaptingai skamba gongas, 
kviesdamas vakarienei. O aš 
dar su maudymosi kostiumu. 
Skubiai bėgu paskui kitus pa
sikeisti. kad nepavėluočiau. 
Man patinka vakarienės, visi 
kur kas gražina pasipuošia, 
nes žino, kad po jos eis į šokių 
salę, kur prakiš keletą sma
gių valandų.

Užsakau treji tą boakų vyno 
ir paskelbiu \ 'kiečio inžinie
riaus “gimtadienį”. Jie man 
patinka: jis. taip ir jo ponia 
labai santūrūs, nuoširdūs, at
viri ir labai draugiški. Taip

norėtųsi sudainuoti, bet negi 
prieš tokią publiką apsijuoksi. 
Gal ir ne? Bet kad visą kelio
nės laiką laive dar niekas ne
bandė dainuoti. Tad pasiten
kiname juokų pyne sudaryda
mi. Nuotaika visų labai gera. 
“Afrikiečiai”, o taip pat ir ki
ti mūsų stalo kompanjonai ap
gailestauja. kad jau kelionė 
eina prie pabaigos. Kažkaip 
pasidaro ne juokais gaila. Tik 
spėjai vienas kitą pažinti, ap
siprasti ir staiga jau reikia iš
siskirti. Juokais žadame kitą 
vasarą tuo pačiu laiku ir laivu 
vėl plaukti ir pasimatyti... Tie 
mūsų pažadai, žinoma, pri
skiriami prie juokų pynės ir 
niekas jais netiki. Pradedam 
pasikeisti adresais. Žadam pa
laikyti ryšius...

Gauuu progos pasikalbėti su 
kapitonu, kurio pavardė skam
ba labai lietuviškai — Antho
ny Ciklas. Pasakojasi esąs bai
gęs navigacijos mokyklą, stu
dijavęs Amerikoje. Domisi li
teratūra ir, kiek iš trumpo pa
sikalbėjimo susidariau nuomo
nę. kad tai išsilavinęs žmogus. 
Trumpai prisiminė Lietuvą ir 
plačiai šypsodamas pridūrė 
kad Graikija su IJetuva labai 
giminingos, nes ir pavardės

tos pačios, ne tik pavardės bet 
ir vietovardžiai.

Laivas pajudėjo. Šokių salė 
pilna. Ištuštinona stikliukus ir 
kapitonas nuskubėjo. Baras 
apgultas ir padavėjai nespėja 
pilstyti ir aptarnauti. šokiai 
pačiame įkarštyje.

Plaukiame į paskutinę mū
sų lankomą salą O iš jos jau 
tiesiai į Atėnus be jokių susto
jimų. Tikiu, kad Atėnuose 
praleisiu dar keletą dienų. Dis
tancija nuo Kretos iki Santori
ni 232 mylios. Taigi, vienos 
nakties kelionė.

SANTORINI
Tiek daug gražių ir savaip ža
vingų salų, bet kai laivas jau 
buvo tiek arti, kad galėjom 
matyti Santorini salą, buvau 
nustebintas jos aukštumu.

Mūsų laivas sustojo apie 
pusantros mylios nuo kranto. 
Žvelgiu į uolienų kalną, ap
statytą baitais namukais ir ste
biuosi gamtos nuostabiu kūri
niu. Sako, kad šita sala aukš
tesnė už New Yorks Empire 
Buildingą.

Iš laivo lipu į mažą laivelį, 
kuris mus veža į salą. Užvertęs 
galvą stebiu salos aukštus kran
tus ir galvoju, kaip gi į ją mes 

užkopsime? Kai laivelis susto
ja, mus iškelia į mažą aikštelę, 
kurios iš tolo nebuvo galima 
net pastebėti, čia randame 
jau daug turistų. Keliu galvą į 
aukštį. norėdamas pamatyti, 
kaip sala atrodo, o matau tik 
spalvingas uolienas, prie ku
rių sustojusi didelė eilė asilų. 
Jų įvairumas: vieni arklio di
dumo. kiti tokie mažiukai, kad 
net gaila, kai matai juos taip 
kamuojamus.

Laukiu eilės, kada ir aš gau
siu asilą, kuris užneš mane į 
tokią aukštą salą. Pasirenku 
didelį asilą, bet apsirinku: 
asilas toks tinginys ir varovas 
turi visada jį raginti, suduo
damas per užpakalį. Kitaip jis 
glaudžiasi prie mūro, kuris 
eina pagal laiptus ir sustoja 
pailsėti, šeriu aš jam per au
sis norėdamas bent nuo mūro 
nukreipti, nes bijausi, kad kai 
jis per arti mūro prisispaus, 
mano kojos gali nukentėti. Toks 
saloje susisiekimas asilais sa
votiškai įdomus, bet nehigie
niškas. Laiptai, kurių keletas 
šimtų, platūs. Vieni joja že
myn arba paleisti asilai patys 
vieni bėga žemyn. Tokia gyvu
lių kamšatis, o jų mėšlo smar-

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, MOSIU 
I* GIRKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2854 W. *3rd STREET / 
Ofi«® Mtofu PROSPECT 83229 
Raid. WAIbraak 5-507*

Kasdien nuo 10 iki U vai. ryto, 
■uo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

ba ML 239-4*03

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIN8 CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). ToL LU 5-644*
PliiuiA lignnių^ pagaį gusi tarimu 

Jei neatsilieptas skambinti 374-8012

Tekt; PRospoct 8-1717

DR. S. RIETIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Raz. 3241 WEST 66th PLACE
Phono; REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. *95-0533

Fez Valley Medical Canter 
8*0 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

ML PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7la» STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Raz.: GI 80873

DR. W. E1S1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6132 So. Kodzia Ave„ WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCE11ŪNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
*132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas raz. 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 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 81223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Gibson 86195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia. tai telef. Gi 84195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai. Med. Ban-
• dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 Weet 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospoct 6-5084

BIZNIIRlAL KURIE GARSINASI 
•MATUDOjOSr. — TORI GERIAUSIA 

p a gramu * biznyje

Skautų veikėjai pasikeitė laiškais
Cicero Bendruomenė* įsi-

nutarimas siųsti mažus vaikus 
į “tarybinės’ Lietuvos pionie
rių stovyklas “lietuvių kalbos 
mokytis“ dar ir šiandien gyvai 
diskutuojamas. Didelė Ame
rikos lietuvių dauguma pasi
sakė prieš tokias “lietuvių kal
bos pamokas". Daugumas lie
tuvių žino, kad ne tiktai Cice- 
roje, bet visoje Amerikoje yra 
pakankamai mokytojų, kurie 
vaikučius gali mokyti lietuviš
kai.

Ypatingai šitas klausimas yra 
labai aštrus Ciceroje, kur ci- 
ceriediai rinks bendruomenės 
vadovybę. Tėvų komitetą jie 
lietuviškai sutvarkė. Reikia

CRADINSKAS
GRUNDIG 
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

(PUTRAMENTAS)

gražiausios gėlės ir valiukai antka
pių papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTKAMENTAS)

5525 So. Harlem Avė. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

2EMA KAINA' 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 

DĖDES 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 Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jj atsimena 
ir 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

Ilgamečio BALFO pirmininke, prelato 
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFQ VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į 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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds ’-191V

I 11 ■ i-.WUl. 1---------------
VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 

GARSINKITE NAUJIENOSE
I NAUJIENOS, CHICAGO 8, FRIDAY, JANUARY 3, IMI

manyti, kad jiems pavyks at
statyti lietuvišką tvarką ir ben
druomenės apylinkėje, kad ci- 
cerinė gėda nesklistų po visą 
Ameriką.

Naujienų redakcija gavo iš 
vieno susirūpinusio lietuvio 
tokį laišką:

“Prašau Naujienų Redakciją 
atspausdinti Dr. F. V. Kauno 
man rašytą laišką ir įdėti jam 
mano paruoštą atsakymą.

Augustinas Orentas
Chicago, 1973 m. sausio 1 d.

Štai Dr. F. V. Kauno p. Oren- 
tui rašytas laiškas:

Mielas Broli Skaute,
Dovanokit už neapsižiūrėji

mą. Turbūt niekas nepriminė. 
Užtat siunčiu ir už 1973-čiuo- 
sius.

Tikiuosi, kad nesate tas pats 
Aug. Orentas, kurio demago
gišką straipsnį teko skaityti 
Naujienose. Gaila man jo. Kai 
emocijos užvaldo 
kažkaip išsijungia
žievėje esantys mąstymo ir gi
lesnio samprotavimo centrai. 
Vienok, skaitau ir mėgstu Nau
jienas, nes jos tokios kontra
versiškos. Gerbiu demokratiją 
ir smerkiu visokius “self — ap
pointed 

.džiančius
Linksmumo arba liūdesio valandom norįu_ 

tarimo, 
kalėjime 

Vardan tos... 
Vis budžiu. 

Jūsų Dr. F. V. Kaunas

asmenybę, 
smegenų

Fuehrer’ius”, drau-
man važinėti, kur

O be viršininko pri- liesti visus. Romėnų patarlė 
kasgi gali aplankyti 
savo brolį?

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Šakių Apskrities Klubo narių 
susirinkime gruodžio 17 d. nariams 
buvo išdalinta nemažai peticijų lapų, 
bet iki šiam laikui mažai kas grąžino. 
Prašau visus narius, paėmusius la
pus, grąžinti ne vėliau š. m. sausio 15 
d. šiuo adresu:

Adomas Didžbalis, 
7159 So. Francisco 
Chicago, UI. 60629

— Utenos Apskrities Klubo mėne
sinis susirinkimas bus sausio 9 d., 
antradienį, 7 vai. vakaro Hollywood 
svetainėje. 2417 W. 43 St. Susirinki
mas labai svarbus. Bus išduoti valdy
bos ir komisijų' raportai apie klubo 
stovi ir kiti reikalai. Prašome na
rius skaitlingai atsilankyti.

Klubo Valdyba

— Upytės Draugiško Klubo meti
nis susirinkimas įvyks penktadieni, 
sausio 5 d. 1973 m. Hollywood salėje. 
2417 W. 43rd St. Pradžia 7:30 v. vak. 
Nariai ir 
lankyti, 
apyskaitą 
veiklos ir 
lių, kuris 
sirinkimo

narės pmomi gausiai atsi- 
Re vizijos komisija išduos 
iš praeitų 1972 metų klubo 
bus raportas apie šokių ba- 
ivyko gruodžio 2 d. Po su- 
bus vaišės. A. K.

SKAITYK 1 nIS IR ^ARAGlNf

KITUS SKAITYTI

N A V T ’ & N A S

Augustino Urento samprotavimas
Kelios pastabos Dr. P. V.

Kaunui dėl jo laiško:

1. Savo pasididžiavimui ir 
Jūsų, daktare, liūdesiui, pri
sipažįstu, kad esu tas pats, ku
ris parašiau atvirą laišką ketu
rioms merginoms, (žiūr. Nau
jienos nr. 243,1972 - X - 14 d.).

2. Demagogijos definicija: 
suvedžiojimas, kurstymas. /

Cituoju iš savo straipsnio pa
grindinę mintį: “Jūsų vykimą 
į pionierių stovyklą okupuoton 
Lietuvon laikau Lietuvos lais
vinimo kovos išdavimu. Tas 
išdavystės veiksmas saisto vi
sus: buvusius joje ir ją orga
nizavusius, išskyrus jauname- 
čius vaikus, už kuriuos atsako 
jų tėvai. “Daktare, kur čia de
magogija? Prie aukščiau mi
nėtų reikia priskaityti ir tuos, 
kurie panašią išvyką ruošiasi 
organizuoti ir vykti šiais me
tais. (Žiūr. “Vienybė” 864 nr., 
1972 - X - 27 d. straipsnis, “Apie 
lietuviukų ekskursiją į Lietu
vą”.

3. Apie smegenų žievėje 
esančius mintijimo centrus ga
liu atsakyti, kad pas mane tuo 
tarpu jie funkcijonuoja norma
liai. Daktarai, besilaikantieji 
mediciniškos etikos, nematę 
paciento, per laiškus jo nedia
gnozuoja. šis nuostatas turėtų 

“Medice, eura te ipsym”, — 
Gydytojau, pasigydyk pats sa
ve — čia tinka, kaip žiedas ant 
piršto.

4. Mėgstu ir aš “Naujienas”,

primena, kad

visiems

Nepiliečių registracija
Imigracijos ir Natūralizaci

jos įstaigos distrikto direktorius 
pakartotinai 
sausio mėnuo yra savo adreso 
registravimo mėnuo 
svetimšaliams, kurie nėra JAV 
-bių piliečiai.

Kortelės adresui ir kitoms in
formacijoms surašyti gauna
mos kiekvienoje pašto įstaigo
je. Užpildžius kortelę reikia 
grąžinti tam pačiam paštui. 
Vaikams iki 11 metų korteles 
užpildo tėvai.

Turintieji' kokių klausimų 
dėl imigracijos ir pilietybės 
kreipiasi į Imigracijos ir Na
tūralizacijos įstaigą, kur in
formacijas teikia pakankamai 
išmokslinti valdininkai. Paštų 
įstaigoje jokie paaiškinimai 
tais klausimais nėra teikiami. 

Buv. jūrų laivų kapitonui
STASIUI DAGIUI,

jo sūnui Viktorui jaunystėje žuvus, 
giliausią užuojautą, reiškia ir kartu liūdi

Sederavičių ir Kūginių šeimos

ALEKSAS PUTKA
Gyveno M»rquette Parko apytinkėj*

Mirė 1973 metų sausio mėn. d., sulaukęs 64 metų amžiaus. Gi
mė Lietuvoje, Suvaiką apskr., Punske. Chicagoje išgyveno 23 metus.

Paliko, nuliūdę svainis Vincas Birgelis, sūnėnai — Edward su žmo
na Aleksandra. Charles su žmona Helen ir Robert Birgelis su žmona 
Irena, dukterėčia Silvija Tamošaitis su vyru ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Veronika.

Penktadienį 6 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas Mažeika Evans 
koplyčioje. 6845 So. Western Ave.

Šeštadieni, sausio 6 d. 10 00 vai. ryto bus lydimai ii koplyčios į 
Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažyčią. o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Alekso Putkos giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
svainis, sūnėnai, dukterėčia, giminės, 

r
Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

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

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLynipic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Sa. LITUANICA AVE. Tab: YAroa 7-113o-1139

STEPONAS C LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET x REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE * Virginia 7-6677
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa Hills, I1L 974-4410

tik man jos nėra kontraversiš
kos. Gerbiu ir aš demokratiją, 
todėl kovoju su josios priešais

5. Niekas Jums, daktare, ne
draudžia ir negali uždrausti 
demokratiniam krašte važiuo
ti kur jūs norite, bet gali ne
priimti Jūsų tokios organizaci
jos, su kurios principais Jūsų 
kelionės nesiderina. Nemeskim 
kelio dėl takelio.

6. Okupantas dar niekam 
neleido, nuvažiavus okupuoton 
Lietuvon (netgi pionierių sto
vyklos stovyklautojams), ap
lankyti savo brolių ir seserų, 
esančių kalėjimuose ar Sibiro 
koncentracijos stovyklose. Lai
kant jog visa Lietuva yra kalė
jime, (kas iš tikrųjų yra), ne
ieškokime brolių ir seserų pio
nierių stovyklose. Ten yra tik 
okupanto auklėjami būsimieji 
mūsų tautos budeliai.

7. 1973 Naujų Metų progo 
linkėčiau Jums, daktare, drąsos 
ginti savo ir kitų idėjas viešai.

Tik Maskvos gauleiteriai ir, 
anot Jūsų, visokie self appoin
ted Fuehrer’iai viešumos ne
mėgsta. Maža garbė juos sekti.

Visiems lietuviams šventu 
žodžiu užbaigiu Jūsų nebaigtą 
sakinį: “Vardan tos... Lais
vos Lietuvos!” A. Orentas

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI
K1BCVIENĄ DIENA BUTINI

R PAA1SKMMA1, 

LISOONIUI

prie išminties. Pea. 90:12.

Krikščionis, skaitydamas savo dienas, neskaito jas skurdžiai, n* su nu
siminimu, jis daro tai su blaivumu. Jis skaito dienas, kad jos praeina ir at
neša daug palaimų, daug privilegijos ir daug progos “apsakyti 
kursai pašaukė mus iš tamsybės prie savo stebuklingos šviesybės”, 
kitiems jų pilgrimystėje, o savyje išvystyti daugiau ir 
tinkamą po akių Dievo — pasted daugiau ir daugiau lyL _ 
šiam Sūnui.

tv. Rašto Tyrinėjimų paskaitos vyksta sekmadieniais, 10—12 vaL ryta, 
Y. M. C. A. svetainėje, esančioje 6235 So. Homan Ave. Įėjimas nemokrmn, 
kolektų nėra.

. F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chicago, Illinois 60629

SV. RASTO TYRINĖTOJAI

PETKUS
tėvas ir SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
\»b/ 2533 W. 71st Street

•C JK Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

■ TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKTIĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

• ' i .................. .................................... ~!

Registracija vyksta per visą 
sausio mėnesį.

Laidotuvių Direktoriai| MAŽEIKA&EVANS
ffl 90. WSSTKBN AVĖ.

TSTS MODERMBK08

Social Security plečiama
Nuo šių Naujų Metų pradė

jo galioti įstatymas, kuriuo 
padidinti Social Security išmo
kėjimai ir mokesčiai. Potvar
kiu, kurį prezidentas pasirašė 
praeitų metų spalio 13 dieną, 
Social Security mokesčiai, ku
rie buvo privalomi nuo $9,000 
metinių pajamų, pakeliami 
iki $10,800. Mokestis ikišiol 
buvęs 5.2 nuošimčiai, nuo šiol 
bus 5.85 nuošimčiai. Senuoju 
įstatymu, mokesčio maksimu
mas buvo 468, naujuoju įsta- 

$631.80 metams.
našlėms

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

IIIITUVIŲ DIREKTORIAI:

tymu yra
Naujasis įstatymas 
leidžia gauti visą 100 nuošim
čių mirusio vyro gautų išmo
kėjimų (iki šiol našlės gauda
vo tik 82’/č nuošimčių vyrų 
gautų apdraudos pajamų.

DOVYDAS P. GAIDAS GERA1DAS F. DAIMID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

Naujasis įstatymas leidžia 
pensininkams uždirbti per me 
tus po $2,100 pajamų; iki šiol 
pensininkams buvo leidžiama 
uždirbti $1,680 nereikalaujant 
nuo tokios sumos mokėti mo
kesčių.

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

MODERN ĮSKŲS AIK-UONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagoe
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
AModaeijog

AMBULANCE 
PATARNAV1 
MAS (MENA 
IR NAKT]

TURIME 
KOPLYČ’A?

VISOSE MIESTO 
DALYSE



Palaidojo pedagogę Antaniną Valaitienę

na Chicagos ligoninėje mirėj 
žinoma pedagogė Antanina 
Liutkutė \ alaitienė. Gruodžio

tuvių Tautinėse Kapinėse.
Antanina Valaitienė 1 

gimusi 1888 metų 
dieną Lietuvoje 
Va rniu

buvo 
vasario 16 

leisiu apskr.. 
.Palukšėj u vien-

lankė 
lankė 
norė

jo būti mokytoja, todėl toje 
pačioje Tartu gimnazijoje dar 
vienerius melus mokėsi peda
gogikos. Baigusi gimnaziją, 
Tuojau gavo mokytojos darbą 
Liepojos pradžios mokykloje.

Aukštuosius Frebelio kur
sus lankė Petrapilyje, kuriuos 
baigė 1914 metais. Tais pačiais 
metais dirbo Petrapilio pra
džios mokykloje, o 1917 me
tais, be kasdieninio darbo, mo
kytojavo Petrapilio lietuvių 
suaugusių kursuose. 1917 ir 
1918 metais mokytojavo Pet
rapilio gimnazijoje. Ji parodė 
administracinių gabumų ir bu
vo paskirta gimnazijos direk
toriaus pavaduotoja.

mokyklą 
gimnazijąVarniuose, o 

ir baigė 'l ai tu 
mokytoja.

- Pirmojo Pasaulinio Karo pa-Į 
baigoje grįžo į Lietuvą. Mari-! 
jampohje kartu su kitais mo
kytojais padėjo organizuoti i 
Marijampolės Realinę gimna
ziją ir nuo 1919 iki 1925 metui 
joje mokytojavo. Šioje gimna-Į 
zijoje dėstė geografiją, zoolo
giją u gamtos mokslus.

Nuo 1925 iki 1928 metų mo-‘ 
kytojavo Klaipėdos gimnazi
joje.

Į Besimokydama gimnazijoje i 
jir Petrapilio aukštuosiuose! 
kursuose, priklausė studentų 
lietuvių organizacijoms ir do
mėjosi lietuvių pastangomis 
atgauti nepriklausomybę. Glau 
džiai bendradarbiavo su karo 
metu ištremtu 
zacijomis. Jau 
sijoje rūpinosi 
vos tremtinių 
metu buvo įgaliota rūpintis lie
tuvių mokykla Saratove.

Marijampolėje augino tris 
savo vaikus ir rūpinosi Žibu
rėlio bendrabutyje gyvenusiais 
mokiniais. Kaune buvo Glo
bos Draugijos veikli narė. Pri
klausė Kūdikių Gelbėjimo ir 
Lopšelio draugijoms, buvo veik
li šių draugijų valdybų narė. 
Petrapilyje priklausė studentų 
visuomenininkų organizacijai, 
o 1!>47 metais atvykusi į Ame
riką įstojo į Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje ir tapo 
Amerikos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos narė.

Visą savo gyvenimą domėjosi 
pedagogika ir lietuvių auklėji
mo klausiniais. Pati išaugino 
tris vaikus ir rūpinosi , kad 
jie baigtų aukštuosius mokslus. 
Chicagoje gyvena ir gydyto

lietuvių organi- 
1918 metais Ru- 
Mažosios I.ietu- 
vaikais. Karo

Modernaus meno parodoje New Yorke buvo išstatytas šis "Veidro
džiu kambarys", kuriame parodos lankytojai galėjo savo apžiūrėti 

iš visų pusių.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vieno 
asmens bute Marquette Parko apylin
kėje. Pageidaujama moteris. Tele
fonas RE 7 5969.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

DRY CLEAN — ALTERATIONS 
— TAILORING — 

ESTABLISHED 40 YEARS. 
Southwest — Retiring.

CALL 737-3827 or 436-1900

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMi
15 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421 
6200 So. WESTERN AVE.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

ACACIA PARK — BLOCK 
OF 4 LOTS. OFF DRIVE NEAR 

ENTRANCE 
SI ,200 SINGLE $290

■ RO3-7659

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774'

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISV RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

JEIGU NEBŪTU SENŲJŲ LIETUVIŠKU 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuvišku Knygų Istorija” yra 
veidrodis. kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
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, Illinois

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

Didelis pasirinkimas (vairiu prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _ Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

J. AUGUSTAITIS

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

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arta Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLLNOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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— Neio Yorko Lietuvos Ge
neraliniam Konsului p. A. Si
mučiui besilankant Čikagoje, 
jis ir Lietuvos generalinė kon
sule J. Daužvardienė dalyvavo 
Irano generalinio konsulo 
Djamal Hatam priėmime, ku
riame buvo atšvęstas Irano ša
cho gimtadienis ir atsisveikinta 
su konsulu Hatam, paskirtu 
ambasadorium Brazilijon.

nę ir nusviedė į griovį. Maši
noje buvusi žmona ir jis pats 
nenukentėjo, bet mašina gero
kai apgadinta. Ir taip pažįsta
mi svečių negalėjo sulaukti. 
Mašina tiek sužalota, kad rei
kėjo traukte nutraukti į gara-

SAVININKAS PARDUODA 9 kam-, 71 IR TROY — tuščia 17 m. senu- 
barių mūrinį namą su 4 vaniom kam- mo 3_ miegamų baltų plytų rezidenci- 
bariais, įrengtu pušų lentomis beis- 
mantu, gazo šilima, centriniu vėsini
mu, 2 mašinų garažu netoli 65-tos ir 
Spaulding. Tel. 4344322.

Call: Frank Za polis «w^«aB 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654 mmmmi

blate rarm hre and Casualty Company

Valaitienės atsisveiki- 
Kalbėjo kun. Ansas 
buvę josios mokiniai 
Anysas ir Martynas

Pastarųjų kalbos šio-

vadovvbės

dienos ry-
karavanas

Lietuvių
prie Valai-

jauja josios sūnus Dr. Jonas 
Valaitis. Ciceroje gyvena ir 
savo vaikus augina josios duk
tė Aldona Markelienė. New 
Yorke gyvena, dirba ir visuo
meniniais reikalais rūpinasi 
inž. Jurgis Valaitis. Chicagoje 
liko vienišas velionės vyras, 
mokytojas Jonas Valaitis.

Gruodžio 14 dienos vakarą 
Petkaus koplyčioje įvyko An
taninos 
nimas. 
Trakis, 
Jonas 
Gudelis,
mis dienomis bus atspausdin
tos Naujienose.

Atsisveikinime dalyvavo daug 
žmonių, salėje buvo didokas 
skaičius vainikų . Velionės vy
rui Jonui Valaičiui ir jų vai
kams užuojautas reiškė lietu
viškų organizacijų 
ir pasikiri asmenys.

šaltą gruodžio 15 
tą 20 automobilių 
nulydėjo velione į 
Tautines kapines,
čių sklypo. Prie kapo kalbėjo 
buvęs Valaitienės mokinys 
Aleksandras Zujus ir kun. An
sas Trakis. Nuleidus karstą į 
duobę, laidotuvių direktorius! 
visus paprašė į šarkos resto
raną, kur dalyviai dar kartą 
pasikeitė atsiminimais apie ve
lionę.

Mokvtojas Jonas Valaitis 
būdamas labai sujaudintas, 
padėkojo dalvviams už jo gy
venimo draugei pareikštą pa
garbą didelės nelaimės metu. 
Jis panaudojo šią progą visiems 
priminti, kad velionė savo 
nuojauta ir užsispyrimu išgel
bėjo ne tiktai jo. bet ir susir
gusio sūnaus gyvybę.

Dalyvis

— Lietuvos Gen. Kon. J. 
Daužvardienė. dalyvavo Čika
gos Miesto Tarybos mirusio bu
vusio Prezidento Trumano ge
dulo minėjime.

— Chicago Tranzit Authori
ty praneša, kad po sausio 14 d. 
galios tiktai nauji papiginto 
važinėjimo pažymėjimai pen
sininkams. Tuos pažymėjimus 
išduoda 
vietose.
įrodantį dokumentą, 
security kortelę ir lį4 x 1*4 dv
džio fotografiją. 4

— Chicago Parkų Distriktas 
praneša, kad įvairių parkų pa
statuose bus rengiami golfo 
kursai. McKinley pk.. 2210 W 
Pershing Rd. kursai prasidės 
sausio 11 d. Registruotis tel. 

|LA 3 - 3811 Archer parke, 4901 
So. Kilbourn Avė. prasidės sau
sio 12 d. 7:30 v. v. Superviso- 
rius Mike Zaukus. tel RE 5 - 
5080.

anksčiau nurodytose 
Reikia turėti amžių 

Social

— Amerikos Raudonasis Kry
žius, 43 E. Ohio St, pradės bu
riavimo. važinėjimo motori
niais laiveliais nemokamus 
kursus sausio X d. 7 - 10 v. v., 
kurie tęsis sekančius 9 pirma
dienius. Registruotis kviečia
mi 15 m. ir vyresni tel. 467 — 
5800. Ext. 262.

Našlių klubo veikla
Našlių ir našliukių klubas 

šių Naujų Metu sutikimą tu-Į 
rėjo Hollywood svetainėje 
Brighton Parke. Vakaras pra
ėjo su nepaprastu pasisekimu 
— svečių susirinko “sausakim
šai”. Komisiją sudarė Mary 
Nebereza, Gasparas Kriščiū
nas ir Agnes Deikus. Darbi
ninkai buvo: prie užkandžių 
A. Jokubauskienė, M. Marązas 
ir kt; prie bufeto B. Vilkas, A. 
Macaitis, p. Radavičienė ir J. 
Ketvirtis. Rūbinėje patarnavo 
Justas žemaitis su pagelbinin- 
kais. Prie bilietų Leo Vaiče
kauskas ir J. Šulcą.

Svečių tarpe matėsi Suval
kiečių dr-jos pirmininkas Va
silevas su žmona, žagariečių 
klubo pirm. P. Masilionis su j 
žmona, A. ir M. Radziukėnai ir 
kt.

šokiams triukšmingai grojo 
Joniko orkestras ir svečiai taip 
gyvai šoko, kad net langai vir
pėjo. Visi staliukai buvo užim
ti linksmai nusiteikusiu naš
lių ir našliukių ir gausių sve
čių. Ugningi sveikinimai ir lin
kėjimai su naujais metais ir 
karšti pasibučiavimai liejosi 
visur. Taip entuziastingai pra
ėjo senųjų metų išlydėjimas ir 
naujųjų metų sutikimas.

* Koresp.

A. & L. INSURANCE A REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
«« .4“ne-ups 1.

4824 Šd. CALIFORNIA AVF/ 
CHICAG^gjjM^^Sj^l™^

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
« ir kitus kraštus j ■

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 

R 'VtCCHBB TAX SER V MB?
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai. 2

TRUMPAI

— Kanados lietuviai mėgsta 
ir remia Naujienas. L. Vašto- 
kas iš Toronto atsiuntė vajaus 
proga 10 dol. S. Jokubilius iš 
Delbi. Ont. užsisakė Naujienas.

— Humoristo Antano Gus
taičio ir Baltijos Kvinteto, pa
garsėjusio vak. Europoje, kon
certai įvyks sausio 20 ir 21 die
nomis Marijos aukšt. mokyk
los auditorijoje. Chicagoje. Bi
lietai gaunami
2511 W. 69 St. Tel. PB 8-4585

(Pr.)

Marginiuose,

A. 6. AUTO REBUU.DERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

ja. Centrinis oro vėsinimas, įrengtas 
rūsys, garažas. Tik $29.500.

72 IR CAMPBELL — naujesnis t % 
aukšto 2 butų mūras. Gazo šilima, 
įrengtas rūsys, garažas. Tik 32,500.

66 IR 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. $32.500.

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. 551.500.

PRIE 64 IR PULASKI — naujesnis, 
12 butų paiamų namas, per 7 metus 
pats išsimoka.

j 42 IR WESTERN — 12 butu, visi 
no 6 kambarius. $15.000 metinių pa
jamų. Išsimoka nėr 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 AVE.. CHICAGO 

TEL. — 254-5554

LAIMINGI NAMAI
ORIGINALUS APARTAMENTINTS 

NAMAS. Alumin, langai, naujas ?a- 
zu šildvmas ir garažas, anfvertas pla
tus sklvnas. paiamų S6.6OO metams. 
Prašo 845 000. Priims rimtas dervbas.

ERDVUS 6 KAMBARIU MŪRAS 
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 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetu virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
536 000

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
517 500 naiamu metams. Našlė pra- 
*o 584 000

6 KAMBARIU gražus apkaltas me
dinis. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. Marmiette Parke. Arti Western 
huso 514.400

6 KAMBARIU kain naujas angliš
kos konstrukeiios mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas. platus lotas. 
Mūro garažas Arti ofiso $28.500.

7 KAMBARIU CAPE COD 4 mie
gami. įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar- 
miette Parke. 526.000.

2 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Nantas gazo šildvrnas 
oarko. Našlė atiduos už 29 000.

m AUKŠTO 2 butų mūras. 
demAs kamb. 1-me aukšle 
kamb. butas 2-me aukšte. Du 
mai gazu šildvmas miražas
m»tvė arti Western ir Marouette Rd. 
autnbųsn 521 OHO

PT.ATTTS VERTINGA 5 rnTAS Mar- 
<inette Parke. Kaina 59 900

8 KAMBARIU 1U aukštn 16 metu 
mūras 2 vonios Tron«fsc boisman-

Garažas Arti 83-čios ir Kedzie 
nnn

2 AUKŠTU 2 BUTU NAMAS pla- 
Intas Garažas Arti mūsų. — 

m?nno

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

Arti

Mn-

i*il- 
r?mi

— Lietuviški antropologiniai 
tipai knyga išėjo iš spaudos 
praėjusių metu gale ir gauna
ma pas spaudos platintojus. 
Knvga parašė ir savo lėšomis 
išleido Antanas Vadopalas. Tai 
bene vienintelis tokios rūšies 
veikalas lietuvių kalba.

-— Idetvuos Generalinė Kon
sule J. Daužvardienė praeitą 
mėnesį dalyvavo Čikagos me
ro Daley tradiciniame priėmi
me Čikagos Konsuliariniam 
Korpusui Blackstone viešbuty
je. Didžiulėje salėje, tarpe ka
lėdinių poinsettia gėlių ir ro
žių. buvo išstatyta kiekvieno 
konsulo valstybės vėliava. Pa
našios mažo formato vėliavos 
puošė turtingą vaišių stalą. 
Salės puošimo darbą atliko lie
tuvis. buvę? gėlininkas A. Gu

dauskas. Laike vaišių grojo 
styginis orkestras.

— Dr. Vytautas Tauras iš 
Marquette Parko apylinkės at
siuntė vajui 10 do]. Jonas 
Rundėnas ir jo šeima iš Brigh- 
ton Parko apylinkės kartu su 
prenumerata įteikė auką vajui.

— Jeronimas Zlioba iš Mar
quette Parko apylinkės mokė
damas prenumeratą įteikė 5 
dol. auką. Visi skaitytojai pra
šomi remti Naujienas ir daryti 
pastangų suradimui naujų 
skaitytojų. Visi lietuviai kvie
čiami užsisakyti Naujienas. 
Dabar jos vra visiems naudin
gos. reikalingos, net būtinos. 
Savo laikysena ir gera infor
macija jos nusipelnė visų lie
tuvių dėmesį ir paramą.

—Justinas Rilonis, gyv. West 
Side apylinkėje Kalėdų antrą
ją dieną, važiuojant pas pa
žįstamus Deerfield keliu, jau
no vyruko vairuojama mašina, 
belenkdama užkliudė jo maši-

So. Kedzie Ave.
Vitalis žu- 

scenos aktualijo- 
ir

Neo-Lithuanų
6 dol. Stalai 
Rezervacijoms

(Pr.)

— AIDUTĖS kviečia atvykti 
j LINKSMA VAKARĮ, sausio 13 
d. 7 vai. vak. Tautiniuose Na
muose. 6422
Programoje akt. 
kauskas su 
mis. Aidučių dainos, vaišės 
šokiai grojant 
orkestrui. Kaina 
po 10 asmenų, 
tel. 376-5446.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4G60

SKAITYK FATS IR PAFAC-ING 
KITUS SKAITYTI 
NAUJI E N A

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas 32 pėdu sklvnas Tuoj ga
lima užimti. Gerai nežiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metu Ivai- 
-aus dvdžio butai (B-čia ir Pulaski 
^abai pelningas ir gražus namas.

SIMAITIS REALTY
2951 W 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL 436-7878

♦ Marquette Meno Galerija ir 
gėlių krautuvė parduoda įvairių 
rūšių ir vazonuose gyvas ir dirb
tinas gėles. Meno galerijoje ga
lima įsigyti lietuvių dailininkų 
paveikslus. Taip pat jrėmuoja- 
me ir restauruojame paveikslus. 
Gėles pristatome j namus. 3215 
W. 63rd St. Telef. 436-2112.

Dail. A. Petrikonis

FORESTS CANT
BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namų Statyba Ir Ramentas

SKAITYK ’NAUJIENAS"
JOS TEIKIA GERIAUSIAS

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

FIGHT FIRES

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu cinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garant»otal 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 80000. Tel.: VI 7-8447

DtL ATISTOS KOKYBES KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogq dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai, Tuckpotnting — mūro su
tvirtinimas ir valymas Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui ikainavimas. Skambinkite dabar

f AL BELBAKUK. TML. 2S8-MM




