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KONGRESO PAKOMITETIS AŠTRIAI

Bostone esq Simo Kudirkos giminiy
WASHINGTONAS. — Trečiadienį Atstovų Rūmų pakomitetis 

užsienio reikalams gerokai išbarė admirolą Chester, Pakrančių 
Sargybos komendantą, kuris savo apklausinėjimo pabaigoje pa
reiškė: "Iniciatyva turėjo būti paimta Pakrančių Sargybos. Aš 
nemanau, kad padariau klaidą pasitikėdamas savo žmonėmis, ta
čiau žiūrėdamas atgal, aš norėčiau, kad būčiau kitaip pasielgęs 
visame tame įvykyje”. Admirolas Bender prisipažino, kad jis 
pats lapkričio 23 d. buvo gavęs žinią apie galimą pabėgėlį iš so
vietų laivo, tačiau jis, palikęs įstaigą darbo dienos pabaigoje, 
nepasiteiravęs apie tolimesnius to pabėgimo įvykius, išėjo namo.

Dokumentus turi C.I.A.
Pakomitečio pirm. Wayne 

Hays sužinojo iš admirolo, kad 
Simas Kudirka amerikiečių laive 
paliko lietuvių-vokiečių ir lietu
vių-anglų kalbos žodynus, kelias 
fotografijas, jūreivio pasą, as
meninę užrašų knygutę ir kelis 
nedidelius popierius lapelius. Vi
si tie daiktai šiuo metu yra Ame
rikos žvalgybos rankose, (Cent
ral Inteligence Agency — CIA).

Atstovas Hays sužinojo, kad 
Bostono apylinkėse gyvena vie
na lietuvių šeima, kuri turi Lie
tuvoje pusbrolį, pavarde Simas 
Kudirka, kuris irgi turįs žmo
na ir du vaikus. Atstovas Hays 
pažadėjo atgauti iš ČIA Simo pa
liktas fotografijas, iš kurių, gal, 
ta Bostono šeima atpažintų sa
vo giminaitį. Admirolas Ben
deris sužinojęs iš ČIA, kad Ku
dirkos paliktų daiktų tarpe nė
ra žvalgybai naudingų infor
macijų. ~

“Jus nesugebat galvoti”
'Pakomitečio narys atstovas, 

James. Fulton (R., Pa.) pareiškė 
admirolui Benderiui, kad jo su
daryta kvotos komisija yra be
vertę ir nelegali, nes jis pats, 
admirolas, yra įveltas į visą įvy
kį. Ta komisija prasižengia eti
kai, nes ją parinko asmuo, ku
ris dalyvavo visuose Kudirkos 
išdavimo veiksmuose. Kitas pa
komitečio narys Bradford Morse 
(R.-, Mass.) pareiškė nuomonę, 
kad - Pakrančių Sargybos cent
ras: Washingtone yra kaltesnis 
už Bostono štabą už iniciatyvos 
nepaėmimą,. savo rankas.

Atstovas Hays kritikavo ad
mirolą, kad jo valdoma Pakran
čių Sargyba neturi pabėgėlių 
klausimu aiškios politikos. Aiš
kiai matosi iš tokių pareiškimų, 
“jei Kudirka būtų buvęs van
denyje, tai būtų lengviau gavęs 
egzilės .teises”. “Jūsų . žmonės 
yra aprišti oda, suvaržyti kny
gomis ir taisyklėmis ir jie patys 
nesugeba galvoti”, — kalbėjo 
atstovas Hays. “Jei tas vyras 
būtų buvęs “pakrikštytas” van
denyje, tai jį būt sargyba išgel
bėjusi. Jums reikėjo pririšti 
virvę, ir įmesti Kudirką į van
denį, jį ištraukti ir tada plauk
ti krantan” — kritikavo admi
rolą atstovas Hays.

“Chicago Tribune” vakar die
nos vedamajame kritikuoja vals
tybės departamento pasekreto- 
rių Wrilliam Macober, kuris pa
reiškė, jog niekas čia nėra 100% 
kaltas. “Tribune” sutinka su 
atstovu Wayne Hays, kuris pa
sakė: “Juo daugiau jūs aiškina
tės, tuo daugiau atsiranda ne
aiškumų”.

Grąžinkit, jei rusai norės”
Vedamasis vėl peržvelgia vi

są įvykį ir pabrėžia admirolo 
Eillis įsakymą kapitonui Eustis, 
kuriam jis įsakė žiūrėti, ką da
rys rusai”. Jei jie nieko neda
rys, palikite pabėgėlį “Vigilant” 
laive, kitu atveju, sugrąžinkite

1970 m. lapkričio mėn. 28 d. Bostone buvusi y protesto demonstraciją metu latvis kapitonas Robert Brieze, 
kurio dėka didysis kriminalas iškilo viešumon, kalbasi su Amerikos laikraščiu atstovais. Kairėje — vyriau

sias demonstraciją organizatorius dr. Richard Kontrimas.

GELEŽINKELIO UNIJŲ STREIKAS
Amerikai gresia didelė ekonominė krizė 

WASHINGTONAS. — Vakar vidurnaktį prasidėjo keturių

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
VADOVAI LANKĖSI WASHINGTONE

Bobelis, Bartkus Baltuose Rūmuose
Alto pirmininkas Dr. Kazys Bobelis ir buvęs Alto pirmininkas 

inž. Eugenijuos Bartkus trečiadienį buvo Baltuose Rūmuose, kon
greso komitete ir ilgai kalbėjosi su transporto sekretorium Volpe, 
telefonu iš Washington© praneša mūsų korespondentas. Baltuose 
Rūmuose Alto pareigūnams teko ilgai išsikalbėti su prezidento 
asistentu George Bell, kuris informavo apie prezidento pasipikti
nimą dėl jūrininko Simo Kudirkos nelemtų įvykių, ir apie vy
riausybės priemones- jokiems dalykams ateityje išvengti.

Mirė sovietų 
Mig konstruktorius
MASKVA. -— Sovietų Sąjun

goje mirė žymus lėktuvų kons
truktorius Artem Mikojan, 65 
metų Jis buvo garsaus partijos 
politbiuro nario Anastas Miko- 
jano brolis. Generolas Artem 
Mikojan, kartu su matematiku 
Michailu Gurevičium pastatė 
garsų sovietų kovos lėktuvą 
Mig. Lėktuvo pavadinimas pa
imtas iš pirmųjų raidžių jo kon
struktorių pavardžių.

Pirmas Mig-3 lėktuvas pasi
rodė 1940 metais. Vėliau sekė

jį atgal”. “Tribūne” sako, kad 
admirolas Ellis turėjo tikėtis, 
kad rusai bandys daryti ką 
nors”. Jie “nusiuntė keturis vy
rus ant “Vigilant” laivo, paėmė 
pabėgėlį, jį mušė, spardė, kumš
čiavo, daužė jo galvą į laivo už
tvarą”.

“Chicago Tribune” reiškia vil
tį, kad dabar visi Pakrančių Sar
gybos karininkai žino, kokia yra 
Amerikos politika pabėgėlių 
klausimu. Jie turėjo tą žinoti ir 
anksčiau, tačiau valstybės ir 
transporto departamentai jų ne
painformavo ir dėl to jie kalti.
Kita kaltės dalis tenka tiems, geležinkelio unijų streikas, kuris, ilgiau užsitęsęs, galėtų Ameri- 
kurie klaidingai “pagalvojo”,' ką nuvesti į didelę ekonominę krizę. Trys unijos, išgirdusios kon- 
kad jų vyresnieji “žino” ir to- greso ir prezidento raginimus grįžti į darbą, jau atšaukė streiko 
dėl jiems nepranešė apie įvykį. įsakymą, tačiau didžiausia “Brotherhoodd of Railway and Airline 
Kapitonas Eustis pildė admirolo (Clerks” su 300,000 narių žada streiką tęsti, kol nebus laimėti algų 
Ellis įsakymą ir atrodo, kad ja-: reikalavimai. Prezidentas Nixonas, pasirašydamas pavėluotą už- 
me koncentruojasi Pakrančių j draudimą streikuoti, kritikavo kongresą, kad jis jau prieš 10 
Sargybos klaidos didžiausia da- mėnesių gavęs jo pasiūlymus dėl geležinkelio darbo reformų, iki 
lis.

“Tribune” baigia vedamąjį 
reikšdama viltį, kad atitinka
mi pareigūnai pakankamai iš
moko, kad niekad daugiau ne
duotų sovietų personalui visiš
kos, neginčijamos kontrolės ant 
Amerikos laivo, Amerikos van
denyse.

“Operacija Keelahull”

žinomas žurnalistas William 
Buckley, Jr., neseniai New Yor
ke išrinkto senatoriaus Buckley 
brolis, rašo apie “Pakrančių Sar
gybos mįslę, kaip ją išaiškina

šiol dar neturėjo nė vieno posėdžio tuo reikalu. ,

Teisėjas John Pratt buvo pri-, 
keltas iš lovos Washingtohe pa
sirašyti kongreso priimto nau
jo įstatymo* draudimą pradėti 
streiką, tačiau jis jau buvo pra
sidėjęs. :‘ ? -.t -

Pašto valdyba paskelbė, kad 
visi.-antros, trečiaos ir, ketvir
tos. klasės laiškai ir siuntiniai 
nebus priimami. Tas sustabdys 
daug laikraščių, žurnalų siun
tinėjimą. Čikagos paštas pri
ims siuntinius tik 300 mylių nuo 
Čikagos esantiems adresatams,

Rytų Pakistanas

gyvus nųsię, a ai p ją įsarsAinti j —o-- —------
admirolas”. Jo straipsnis buvo Tas nuotolis apima 15 valstijų: 
trečiadienio “Boston Globe”.
Buckley palygina Kudirkos iš
davimą su nužudymu Kitty Ge
novese, kuri buvo New Yorko 
gatvėje pamažu peiliu subady
ta, 40 ar 50 asmenų žiūrint pro 
savo namų langus. Nė vienas 
iš jų merginai nepadėjo, nė vie
nas nepaskambino policijai.

Panašiai ir “Vigilant” laivo

Wisconsin, Minnessota, N. ir 
S. Dakota. Iowa, Missouri,' Ar
kansas, Mississippi, Tennesse, 
Alabama, Ohio, Indiana, Ken
tucky, Michigan ir visą Illinois. 

Jau svarstoma uždaryti ang
lies kasyklas. Antra streiko sa
vaitę gali atsirasti 8.4% bedar
bių, o aštuntą streiko savaitę 

(bedarbiai.sieks jau 22%. Vals- 
kapitonas tris valandas sėdėjo tybės iždo ir valstijų mokesčių 
ir žiūrėjo, kaip Sovietų Sąjungos pajamos sumažės dėl streiko,
agentai pakartojo savo “opera
ciją Keelhaul”. Jie tuoj po na
cių Vokietijos pasidavimo pa- vflfySj kad streikas ilgai nesi 
naudojo savo kariuomenę Vo- tęs.
kieti jo j e šimtams tūkstančių pa- Į___________________________
bėgėlių gaudymui ir vežimui į| ? " 7~~ " 7T

maistas pabrangs ir Kalėdos ga
li būti labai liūdnos. Reiškiamos

laimėjo rinkimus
KARAM. — Rytinio Pakis

tano Awami Lyga laimėjo kon
stitucinės Asamblėjos rinkimuo
se iš 300 vietų net 151. Tuo pa
čiu ji dominuos asamblėjos dar
bus. ši lyga siekia atsiskyrimo 
nuo Vakarinio Pakistano.. Ji ban
dys tą savo tikslą įrašyti nau
joje konstitucijoje.

Asamblėjoje 81 vietą laimė
jo marksistinė Liaudies parti
ja, vadovaujama buvusio Pakis
tano užsienio reikalu ministerio 
Zulfikar Ali Butto. Jei jis su
sidės su šeiku Mujibur Rahman, 
Rytinio Pakistano lygos vadu, 
vyriausybei palankios partijos 
negalės daug prisidėti prie kon
stitucijos projekto. Konstituci
ją, tačiau, turi ratifikuoti prezi
dentas, kurį pastatė kariuomenė. 
Jei jis konstitucijos projektą 
atmes, Pakistaną ir toliau val
dys karinė diktatūra.

♦ Valst. Sekretorius Rogers 
pareiškė senato komitetui, kad 
Kambodijai šiuo metu skubiai Mig-9 ir Mig-15, kuris pagamin- 
reikalinga parama, nors Ameri- (tas 1947 m. Tūkstančiai šio mo
ka nėra garantavusi, kad ji gins delio lėktuvų buvo pastatyti 
Kambodiją ar rems ją visą laiką. Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir So

vietų Sąjungoje. Jį naudoja ir 
(Kinijos aviacija. Korėjos karo 
metu Mig-15 sudarė daug rū
pesčio Amerikos aviacijai. Jie 
buvo greiti, virš 700 mylių per 
valandą greičio, gerai ginkluo
ti, vikrūs. ;

Amerikos karinė aviacija pa
skyrė 100,000 dolerių premiją 
tam, kas atgabens nesužalotą 

i Mig-15 lėktuvą. Vienas šiaurės

o Taikos derybos Paryžiuje 
Amerikos ambasadorius Bruce 
pasiūlė pasiūlė komunistams ap
simainyti laikomais karo belais
viais^ Hanojaus atstovas atsa
kė, kad tuo klausimu bus gali
ma derėtis, kai Amerika be są
lygų išgabens savo kariuomenę 
iš P. Vietnamo.

♦ Brazilijos pareigūnas, ku-
riS ..?erŠa"taS_Seicarij0S I Kortjos"karininkė" gavo tuos 

I pinigus, atskridęs su Migrl5 į
Pietų Korėją 1953 m.

Paskutiniu metu sovietų avia
cija jau gamina pagerintus Mig 
modelius: Mig-21 ir Mig-23. Juos

ambasadoriaus pagrobimo me
tu, mirė ligoninėje. Komunistai 
reikalauja, kad Brazilija išleis
tų 70 politinių kalinių išvažiuoti 
į Meksiką, Čilę ar Alžirą.

♦ Įtakingas kongreso narys. Mikojano-Gurevi-
Mendel Rivers paguldytas į Ji'>čiąus konstrukcijos grupė. Mi- OAniWft IriiT* -vnvw VkWir* rl nwnrM r» v .kojanas uz nuopelnus yra apdo- 

vanoįįas penkiais Lenino ordi
nais ir dviem Socialistinio Dar
bo ordinais. .

Mendel Rivers paguldytas Į Ii-j 
goninę, kur jam bus daroma šir-; 
dies operacija.

♦ žemės drebėjimas įvyko Pe- 
ru-Ekvadoro sienos apylinkėje. 
Dabar nežinoma kiek padaryta 
nuostolių.

Sovietų Sąjungą, kad Stalinas: raibias pagalvojo, kad Simas ne
galėtų suteikti sau malonumą Į vandenį todėl, kad bijo
juos kankindamas ir žudyda
mas.

Buckley, kuris gerai pažįsta
mas savo aštria plunksna, sako, 
kad kiekvienas Pakrančių Sargy
bos paaiškinimas, pastato ją vis 
blogesnėn švieson. Pavyzdžiui, 
jie sako, kad rusai tvirtino, jog 
Kudirka pavogęs 2,000 dolerių. 
Nėra kalbų, kad rusai tą sakė, 
Klausimas tik, kodėl Pakran
čių Sargyba tuo patikėjo? Ar jie 
būtų patikėję, jei rusai būtų pra
nešę, kad tik ką paaiškėjo, jog 
Kudirka buvo tas, kuris nužu
dė Kirovą?

“Kad pinigai nesušlaptų?**
Toliau Buckley pašiepia admi

rolo pareiškimą, kad Kudirkai 
reikėjo šokti į vandenį. Gal ad-

sušlapinti pavogtus pinigus? Ar 
vanduo turi kokias sakramentų 
savybes, kurios pakeičia papras
tą pabėgėlį į teisėtą politinės 
egzilės kandidatą?

Buckley baigia sakydamas, 
kad išaiškinus kaltuosius dėl šio 
įvykio reikia tikėtis, kad jie pa
tys sugalvos šokti į vandenį, 
prsišauks artimiausią rusų lai
vą ir paprašys ten egzilės.

“Chicago Tribune” įsidėjo po
nios Frances Spingys laišką, ku
riame ji šiltai dėkoja tam laik
raščiui už vedamuosius Kudir
kos klausimu. Kartu ji sako, 
kad dar nėra vėlu amerikiečiams 
sužinoti apie vergiją ir darbo 
stovyklas Sovietų Sąjungoje, iš 
kur milijonai žmonių bėga ri
zikuodami savo gyvybėmis.

Ištrėmė, šnipus
LONDONAS. — Britanija pa

skutiniu metu išardė kelis komu
nistų šnipų lizdus ir ištrėmė apie 
10 svetimų valstybių agentų. 
Užsienio reikalų ministerija pra
nešė, kad ištremti penki sovie
tų prekybos pareigūnai, trys 
Lenkijos diplomatai ir keturi ki
tų komunistinių valstybių at
stovai.

Apie šiuos įvykius britai pra
nešė Amerikai ir kitoms Nato or
ganizacijos šalims.

'♦ Ispanijoje baskų teisme ki
lo naujos riaušės, kuriose teis
mo nariai išsitraukė kardus, o 
policininkai — revolverius. Bas
kai giedojo teismo salėje savo 
tautinį himną. Teismas pradėjo 
svarstyti bausmes 16-kai kalti
namųjų.

Generolas Dayanas 
atvyko Amerikon 
WASHINGTONAS. — Ame

rikoje lankosi Izraelio gynybos 
ministeris Moshe Dayan. Jis 
Washingtone matysis su prezi
dentu Nixonu ir sekretoriais 
Laird ir Rogers. Ta pačia proga 
Dayanas New Yorke pasakys 
kalbą “United Jewish Appeal” 
metinėje konferencijoje.

Ministeris Dayan yra kontro
versinė asmenybė, kuri stebėto
jų manymu gali tapti Izraelio 
vyriausybės galva. Dayanas yra 
gimęs Palestinoje, viename Iz
raelio kooperatyvinių ūkių, ki- 
butze, 1915 metais. Jaunystėje 
jis su tėvais dirbo ūkio darbus, 
vėliau įstojo į britų karinę mo
kyklą. Sukilimo prieš britus lai
kais Dayanas buvo laikomas ka
lėjime, o H-jo Pasaulinio karo 
metu, jis kovojo britų daliniuo
se. šiose kovose Sirijoje jis ne
teko akies. Nuo 1953 iki 1958 
m. jis buvo Izraelio štabo virši
ninkas ir padėjo pagrindus mo
derniai Izraelio kariuomenei, ku- 

' ri kelis kartus sumušė arabus.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo vyriausybė nutarė neskelbti 
ilgesnių karo paliaubų. Kalė
doms ir Naujiems Metams karo 
veiksmai bus pertraukti vienai 
dienai.

New Yorko gydytojas Reynold Chase 
ne tik kitiems pataria daugiau judėti, 
bet ir pats ligonius lanko valinėda- 

, mas dviračiu.

Jūrininkas Kudirka labai smar
kiai nukentėjo, kad šis įvykis pa
vergtos Lietuvos klausimą vėl iš
keltų tarptautinėn arenon. Vi
siems buvo priminta, kad Lietu
va yra rusų pavergta, kad rusai 
vartoja pačias žiauriausias prie
monės' krašto gyventojams 
skriausti. Ir svarbiausia, kad 
JAV nepakeitė ir nesirengia kei
sti savo teisinęs pozicijos pa
vergtos Lietuvos reikalu. JAV 
nepripažįsta Lietuvos prijungi
mo prie Sovietų Sąjungos ir yra 
pasiryžusios taikos pasitarimų 
metu ginti Lietuvos ir kitų pa
vergtų tautų teises.

Dr. Bobelis ir inž. Bartkus il
gai kalbėjosi su transporto se
kretorium Volpe, kurio žinioje 
yra JAV Pakrančių Sargyba. Se
kretorius užtikrino atvykusioms 
lietuvių pareigūnams, kad pa
našūs dalykai nepasikartos ir 
kad netikslius sprendimus pada
rę pareigūnai bus patraukti at
sakomybėn. Sekretorius lietis 
viams priminė, kad jis pats Ame
rikoje yra mažumų atstovas, jis 
yra italų kilmės, jis labai gerai 
supranta lietuvius. Savo laiku 
jis priklausė kongreso komite
tui, kuris paruošė įstatymo pro
jektą ir reikalavo įsileisti di
desnį kitataučių skaičių į JAV. 
Sekretorius Volpe labai draugiš
kai lietuviams nusiteikęs ir yra 
pasiruošęs juos užtarti. <

Alto pareigūnai dalyvavo kon
greso pakomitetyje, kuriame 
pirmininkauja Wayne Hays. Tuo 
metu komitetui liudijo adm. Ben
der, kuris neparuošė tinkamų 
instrukcijų JAV Pakraščių Sar
gybai, o vėliau, kai jis buvo at
siklaustas, tai nemokėjo žmoniš
kų instrukcijų formuluoti? Po
sėdžiui pasibaigus, pirmininkas 
Wayne priėmė Dr. Bobelį ir inž. 
Bartkų, padėkojo jiems už at
vykimą ir pažadėjo visą šitą rei-' 
kalą ištirti. Jis iškels viešumon 
kiekvieno atsakomingesnio pa
reigūno padarytas klaidas ir pri
vers vyriausybę imtis priemo
nių toms klaidoms taisyti. Jis 
labai šiltai atsiliepė apie Ame
rikos lietuvių pasiryžimą padėti 
pavergtai lietuvių tautai.

Pavergtos Lietuvos gyvento
jai gerai žiną, kad Amerikoje 
yra organizuotas lietuvių vie
netas — Amerikos Lietuvių Ta
ryba, kuri rūpinasi ne tik pa
vieniais lietuviais, bet ir viso 
pavergto krašto reikalais. Dr. 
Bobelis ir Bartkus ketvirtadie
nį dar turės visą eilę svarbių 
pasimatymų su atsakomingais 
pareigūnais Washingtone.

Penktadienio popietę jie pla
nuoja išskristi į Chicagą.

PHNOM PENHAS. — Užsie- 
niostebėtojai Kambodijoje sako, 
kad po 40 nuošimčių teritorijos 
dabar valdo komunistai ir vy
riausybė, o dėl 20% dar eina ko
vos.

LONDONAS. — Britanijos 
filmų cenzorius Sir Trevelyan, 
67 metų, pasitraukia iš tų pa
reigų. nes jam nusibodę žiūrėti 
į nuogybių pilnus filmus.



JURGIS JALINSKAS

Demonstrantai žygiuoja pro Kennedy Building, kuriame admirolas Ellis turi savo štabą ir raštines.
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tas šio reikalo liečiamas tauty

Paid and 
Compounded 
U a r t e r I

PASSBOOK 
ACCOUNT

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

dienos vakariniame posėdyje Ko 
mitetas smulkiai apsvarstė vyk 
domo piketavimo eigą ir pasi

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

OF 35000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

UP TO
\,$20,009.šie visi reikalavimai buvo aki

vaizdžiai 1970.XI.28 dieną vy
kusiose demonstracijose išdėti 
ir, kai kurie, išklausyti Wash
ingtone: Voice of America ra- 
.dijo bangomis visame pasaulyje 
pagarsino, jog atsitikimas su lie
tuviu jūrininku Simu Kudirka 
yra pripuolama klaida, o politi
niams pabėgėliams, siekiantiems 
Amerikoje prieglaudos, užtikri
nama toji teisė;

Taip pat pranešta, kad prezi
dentas Nixon davė Įsakymą pra
vesti nuodugnų tardymą ir to 
tardymo-rezultatus —raportą 
pristatyti jam.

Dabar visa tai jau atlikta.
Kaltųjų ginti ir teisinti atė

jo su savo liudijimu admirolas

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10,000. OR MORE.

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 - 

ONE Y£AR MATURITY

Jo parodyme, skirtame susi
siekimo ministeriui Volpei, tar
pe kita ko, pasakyta:

“...A decision "was made soon 
thereafter by the commander 
of the First Coast Guard Dis
trict to return the defektor to
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^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

Demonstrantai tvarkosi grabo deginimo apeigoms prie Boston Common. -Dešinėje ant garsiakalbiais Įrengto 
trokelio stovi demonstracijų organizatoriai: dr. Richard Kontrimas ir Algis Makaitis, Vietnamo karo veteranas.

Richard Kontrimas, vyr. demonstraciją organizatorius, skaito 
protesto rezoliuciją.

To mūšio iki šios dienos buvo statų 
dvi fazės:

a) Pirmoji, prasidėjusi su vie-į 
sumoje iškilusia to kriminalinio. vo štabą I-jo Amerikos Pakran- 
akto žinia, kad “lietuvis jūrei-'čių Apsaugos Distrikto vadas 

siekęs politinio pabėgėlio Rear admirolas Ellis, buvo pra
vestos demonstracijos, kuriose:

1. Prezidentas Nixon prašo
mas paskelbti aiškią proklama-

Kjeli virštdiai — S4JM). minkšti — $3.50. 404 puslapiai

testo demonstracijomis Bostone 
buvo užbaigta antroji mūšio už 
žmogaus teises ir lietuvio jūri
ninko Simo Kudirkos išdavimo 
rusams kriminalo nuodugniausią 
išaiškinimą fazė.

Dabar Bostono “Citizens Con
sented for Human Bights” ruo- 

sunkiausiajai

gailėjimo! Taip tie gyvuliai, 
žmonių pavidale, riaumoja. Bet 
šį kartą, tą savo gyvuliškumą 
demonstruodami Amerikos Pa
krančių Apsaugos laive Vigilant, 
jie padarė neatitaisomą klaidą, 
jie atidengė savo gyvuliškumą 
laisvo pasaulio žmonių akims.

Ir tie, laisvojo pasaulio žmo
nės, išsvilins akis Maskvos bu
deliams ir tautų pavergėjams. 
Mes, lietuviai, privalome stovėti 
priešakinėse to rusams akis svi
linančio mūšio eilėse. Teisybė, 
teisė mūsų pusėje! šitais gink
lais žudykime mūsų gimtojo 
krašto pavergėją. Dabar atsi
gręžkime Į lietuvių vedamo mū
šio vieną svarbiausiųjų sektorių 
— Bostoną.

ŠĮ sektorių nuo pat mūšio įsi
liepsnosimo pradžios laiko Bos
tono ir apylinkės lietuviai, vado
vaujami spontaniškai susiorga
nizavusio ir nepaprastai suma
niai esamoje padėtyje susiorien
tuojančio štabo, vardu:

“Citizens Conserned for Hu-’ bes (latvius, estus, ukrainiečius, 
man Rights”. į kubiečius), aliarmuodami visus

Esama padėtis: vykstančio- , aukštuosius Mas s..politinius ir 
je kovoje visos pozicijos atlai-’dvasinius autoritetus, šių metų 
kytos ir kiekvienas mušis laimė- ’ lapkričio mėnesio 28 dieną Bos- 

į tone, prie didžių j ų valdžios pa- 
’ i — dangoraižių, o ypatin-

| gai prie .dangoraižio, vardu Ken- 
i nedy Building, kuriame turi sa-

vis, 
prieglobsčio Amerikoje, nuo 
Amerikos Pakrančių Apsaugos 
laivo Vigilant, ant kurio jis bu
vo nušokęs nuo sovietinio laivo ciją, kad Į Ameriką pabėgusiems 
— “Sovietskaja Litva”, prievar- politiniams asmenims būtų ga- 
ta ir negirdėtu žiaurumu buvo rantuotos teisės čia pasilikti, t. 
susigrąžintas rusų Į jų laivą,'y- suteikiama prieglaudos teisė; 
amerikiečiams, pakrančių apsau-į 2. Rusų laivams esantiems 
gos laivo Įgulai tą veiksmą im- į Amerikos teritoriniuose vande- 
potentiškai sekant ir stebint, ir nyse arba norintiems Į juos

b) antroji; reikalavimas šitą Įplaukti, uždrausti jais — yan- 
kriminalinj aktą ištirti ir be jo- denimis naudotis. . .
kių užkulisinių dekoracijų pa-; 3. Prašoma prezidentą Nixon 
skelbti Amerikos visuomenės duoti Įsakymą pravesti puodug- 
viešumai visus faktus. ' nu tardymą dėl kriminalinio ak-

Pirmoje fazėje Bostono ir apy- to, Įvykusio Pakrančių Apsau- 
■TTmrirTTZ gos “Coast Gųapd” Vigilant lai- 
ąMĮgy * ve, kaltuosius.nubausti;

• * - : 4. Rear admirolą Ellis reika-
laujama pašalinti iš pareigų ir 

.13• nubausti už jo duotą laivui Vi- 
gilant kapitonui įsakymą atiduo- 

......  ti pabėgėlio prieglobsčio prašan-
tį jūreivį—.. lietuvį Simą Kudir-

OFF1CE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4

Thursday, 9 A.M. to R FJL
Saturday, 9 A.M. to 1

w—. Now INSURED TO $20,000

the Soviet mother ship, by force 
if necessary. It was further 
decided that any force required 
would be exercised by the sea
men from the Soviet vessel.

“As bacKground for this de
cision, it should be noted that 
the Soviet ship had been invited 
into our territorial waters for a 
friendly discussion on fisheries 
in the northwest Atlantic and 
again the two ship were moored 
side-by side.

“Furthermore, the Soviet mas
ter alleged that the defector had 
stolen $2,000 from the ship’s 
fund. Under these circumstan
ces the commander of the First 
Coast Guard District thought 
that it was reasonable and pro
per that we not permit our ship 
-to be used as a means of defec
tion and that the man shoul be 
returned”.

Į • tuos vaikiškos logikos išve
džiojimus ftą pačią dieną griež
tai reagavo ’‘Citizens Conserned 
for Human Rigth” štabas.

š. m. gruodžio 1 d., to štabo 
narys Romas Bričkus, paneig
damas vaikišką adm. argumen
taciją, paĮdąusė admirolą: ar 
jam žinoma tiesa, jog rusai kiek
vieną bėgli apšaukia vagimi, ir 
ar to rusi] kaltinimo akivaizdo
je buvo ištardytas pabėgėlis, ar 
padaryta krata ir ar tikrai bu
vo Įsitikinta -tokios vagystės esi-, 
mu?

Admirolas tylėjo. Sekančios 
— gruodžio mėnesio 2 dienos va
kare televizijos stotyje nr. (ka
nalas) 2 pasirodė vyriausias ak
cijos narys Ričardas Kontrimas, 
turėdamas parankėje 10 klausi
mų dėl vykstančios bylos ir dėl 
nežmoniško Pakrančių Apsau
gos pareigūnų -pasielgimo. Į tuos 
klausimus atsakyti buvo kvies
ti Goast Guardo įgalioti parei
gūnai, bet nė vienas jų nepasi
rodė. Todėl pasikalbėjimą pa
gal pateiktus klausimus prave
dė tos stoties -(kanalas nr.,2) 
politinių žinių pranešėjai. Kon
trimo logiški ir trumpi atsaky
mai buvo aiškūs kiekvienam tos 
programos žiūrovui.

Po 1970 m. lapkričio mėnesio 
28 dienos (šeštadienio) labai ge
rai organizuotų ir efektyviai pra
vestų demonstracijų Bostone 
(žiūr. nuotraukas), akcijos ko
mitetas ruftarė' kasdien prade
dant lapkričio 30 d. pravesti pi- 
ketavimą pastato, kuriame tu
ri savo būstinę admirolas Ellis, 
r eik alau j ant jį pasitraukti.

■Šių metų gruodžio mėnesio 2

Ahi -didelių -susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
t.AURiNAVICIAI'S 404 puslapių romanas

Knygoje 
kraštas, 

ir kil

-

ruošimą ateinančio šeštadienio 
(gruodžio 5) demonstracijoms. 
Iki vėlumos buvo ruošiami toms 
demonstracijoms plakatai ir re
daguojami jiems šūkiniai įrašai.

Bet... kulverčiais besivystą to 
kriminalo iššaukti Įvykiai sekan
čią dieną privertė keisti visą 
demonstracijų programą ir šū
kius: gruodžio mėnesio 3 dieną 
laikraščiuose, radijo ir televizi
jos stotyse buvo pranešta, kad 
trys aukšti “Coast Guard” Pa
krančių Apsaugos pareigūnai, 
pradėjus tardymus, suspenduoti 
savo pareigose: Atlanto I Pa
krančių Apsaugos Distrikto va
das — viršininkas admirolas 
Ellis, jo pavaduotojas-padėjėjas 
admirolas Brown ir laivo Vigi
lant komandierius - kapitonas 
Eustis.

Š. m. gruodžio mėnesio 5 die
nos Bostone pravestose demons
tracijose pagrindiniu šūkiu ir 
reikalavimu buvo:

“Reikalaujame pravesti kon
gresinį tardymą — investiga
tion” ir kaltuosius nubausti.

Ištisą savaitę trukusiu pike- 
tavimu ir gruodžio mėn. 5 d. pro-

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

SPMWS PR W
“Aš matysiu to vyro veidą vi- 

«ur kiekvieną dieną visą mano 
gyyenuną”.

“Niekas su niekuo nesikalbė
jo plaukdami dvi valandas 1 
New Bedfrod uostą atgal. Tai 
buvo mirtinai tylus laivas.

“Gėda žinant, jog žmogui, 
maldaujančiam pagalbos, ji bu
vo atmesta, slėgė mus visus”. 
•CS-akrančių Apsaugos laivo Vi
gilant Įgulos dviejų narių pasi
sakymų ištraukos, esančios š. 
m. gruodžio mėnesio 6 dienos 
numeryje “Sunday Advertiser”, 
Boston).

Kodėl to vieno liudininkų aky
se tas lietuvio — Simo Kudir
kos veidas “..^stovės visur ir vi
są gyvenimą akyse”?

Dabar yra žinomas faktas: 
lietuvis Šimas Kudirka, rusų 
kankinamas ir po to velkamas 
iš amerikonų laivo Vigilant, -to 
laivo tik porai Įgulos narių (o 
tos įgulos narių butą apie 60 
vyrų) bandant priešintis šitam 
-gyvuliškam rusų enkavedistų 
aktui, savo veido nebeturėjo: jo 
veido vietoje," liudininkų parody
mu, buvo krekena kraujo, mėsų- 
raumenų ir kaulų... šitą pada- 
rė^jš -pradžių .trys, o yėliau ne- 
gajėdami lietuvį nugalėti, gavę 
amerikonų laivo Vigilant kapi
tono leidimą, pasišaukę-pagalbon 
nuo rusų laivo — “Sovietskaja 
Litva” dar tris budelius, rusus, 
šešiese, ne keturiese, kaip bu
vau . pranešęs .ankstesniame pra
tesime iš Bostono (žiūr. 1970. 
XH.4 d. Naujienų nr.), jie šitą 
gyvulišką aktą ant amerikonų 
laivo atliko ir, amerikonams jū
rininkams talkinant, tą auką — 
pusiau užmuštą, be sąmonės, nu
sigabeno Į savo laivų ir čia, iš 
naujo, pradėjo ji, be sąmonės 
esantį mušti, kankinti...

j L Pas juos—'Sovietinėje Rusi
joje- ir mūsų., nelaimingame, to 
galvažudžio replėse esančiame 
krašte tai yra Įprastas dalykas 

.tokie .rusų žiaurumai. Ką gi, 
“liaudies priešams” jokio pasi-

šlasi trečiajai 
mūšio fazei. Apie tai sekančia
me specialiame pranešime.

ORIGIN AW S PAPROTY S
Dar XIX a. pabaigoje maža

me Anglijos miestelyje Lutone 
gyvavo paprotys, atsiradęs XIII 
a. Kiekvienas miestelėnas, prie 
bažnyčios slenksčio prisiekęs, 
kad jper praėjusius metus jis su 
žmona pragyveno be ginčų ir 
barnių ir kad per tą laiką nei 
žodžiais, nei galvoje nesigailėjo 
prarastos viengungio laisvės, iš 
miesto merijos gaudavo dovanų 
— kumpį.

Tačiau, matyt, nedaugelį ve
dusiųjų lydėdavo santuokinio 
gy\Tenimo laimė. Lutono metraš
čiai rodo, kad nuo 1244 m. iki 
1772 m. — per 528 metus — 
kumpiais buvo apdovanoti tik 8 
vyrai.

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Moa. 12 P. M. to 8 P. M-. Tues, 9 to 4. Tburs, & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30
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STASYS JUŠKĖNAS
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kad stovyklos komen-

. VALST.MIESTAS

ZIP CODE ..

ŽIIIIII1II1III1I1IIIIIIEI1IIIIIIIII3I3KI

13 1113

teko pergyventi.
griežtas įspėji- 

DPCS žinios jo- 
bei įdukrinimų

Grigalius

atsirado senes- 
sūvar-

Siunčiu $20.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė
dinę dovaną metams (pusei metą $11.00).

VARDAS, PAVARDĖ .............. ............. ............................ ..........

Siuntėjo Pavardė, vardas

Adresas: --------------- ----

ir net gana kvailoką

*3

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608
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Today's FUNNY vffl par $1D0 for 
•ack original "hmoy* «<*d- gogf 
to: Today's FUNNY, 1200 West Third 
K Omtend, Ohio 44111

MIKUCKIS IR JO 
“KIRKINIMAI”

Vokietijai kapituliavus. Ame 
rikos karo valdžios Lebensted- 
te komendanto parėdymu bu
vau paskirtas Watenstedto pa- 
baltiečių stovyklos raštvedžiu. 
2/3 Watenstedt”. Mašininke pa
rašyta: “General Office Mena- 
ger of the camp Wohnheim 
2/3 Watestedt’’ Mašininke pa
sisiūlė latvė Emilija Pintiks, 
tarnavusi JLiepojuje vienoje 
įstaigoje mašininke. Ir nuo šios 
stovyklos įsikūrimo, iki jos lik 
vidavimo su Pintiks išbuvome 
minėtose pareigose.

Nebuvome renkami ar per
renkami. Gi stovyklos komen
dantas buvo renkamas, o išrin
kus, aukštesnės valdžios tvir
tinamas. šios stovyklos ko
mendantu buvo išrinktas Lie
tuvos kariuomenės majoras Er 
nestas Vismantas. Po ivairių 
tvarkymų, pertvarkymų iš bu
vusių šioje stovykloje kelioli
kos tautybių pasiliko tik pa- 
baltiečiai: lietuviai, latviai ir 
estai, šalia stovyklos adminis
tracijos tautiniais reikalais 
rūpintis buvo išrenkami komi
tetai.

Tautiniai komitetai rūpinosi 
savo tautybės reikalais ir buvo 
net įsivedę teismus ir teisėjus 
su togomis.

NORAŠCIO
Stovyklos administracijai tą 

komitetų nutarimai nebuvo 
privalomi. Bet buvo stengia
masi su jais kooperuoti ir jiems 
kiek leidžia aplinkybės, padė
ti. Pavyzdžiui, ryšium su tau
tinių mokyklų steigimu, įvai
rių švenčių, paminėjimų rengi
mų reikalais.

Aukštesnė valdžia nedraudė 
komitetus rinkti. Draudė tik 
tų komitetų “teismų” paskirtą 
bausme vvkdvti. Vėliau ir tie
teismai pranyko.

Taigi būdamas stovyklos 
raštvedžiu žinojau visas sto
vyklos gyvenimo smulkmenas 
su jo visomis intrigomis.
Mikuckis atsiranda stovykloje

Mikuckiui iš Amerikos grį-

komunistinėje spaudoje pasi
rodė nekrologai ir jo garbini
mai. Iš keliolikos apie ji raši
nių sužinojome, kad jis jau 
nuo 1946 J. Molio slapyvardžiu 
prisidengęs buvo uolus “Vil
nies” ir kitų komunistinių 
laikraščių bendradarbis. Anot 
jo išsitarimo, “kirkinęs stovyk 
los vadovybę”. Sakoma, kad 
apie mirusį reikia gerai atsi
liepti, arba nieko apie jį nesa
kyti. Aukštaitis pasakytų, “Mi
rė, ir Dieve duok jam dungų”.

Šiame rašinyje nesu pasiren
gęs niekinti Mikuckį, nes jis

ge. Karlą grįžęs iš Brannsch- 
weigo papasakojo kitiems, kati 
jis net tris kurtus aplankęs 
Braunschweiga, kur matęs Mi
kuckį važiuojant mašinoje su 
rusų repatriacijos karininkais. 
Ir visus tris kartus matęs jį už
einanti į rusų apgyventus na
mus, kuriuose buvo 
patriacijos 
karininkai.

New Yorke nėra toki y pakrypu si y na m v, kaip parodo ši “žuvies žvilgsnio" kameros akis.

APLANKYS KASDIENA---
Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos” 

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

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

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

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

jau nebegalės atsakyti, bet no 
riu parašyti, kaip kartais žmo
nės, begarbindami vieną ar 
kitą asmenį “apsiaklina” ir 
pridaro klaidų.

Pridaro dažnai klaidų, dėl 
kurių nukenčia visai nekalti 
asmens.

Mikuckis atsirado Vokieti
joje repatriacijos keliu, pasi
naudojamas žmonos Vaksely- 
tės privilegija kaipo vokiečių 
kilmės. Vokiečiai buvo jį pri
pažinę būti tinkamu vokiečiu 
ir įpilietino su teise gyventi tik 
“Altreich” — senajame reiche. 
Iš karto į Braunschweigo lietu
vių stovyklą nėjo. Gyveno pri
vačiai. Braunschweige lietu
vių stovyklą likvidavus, per 
tautiniame komitete esančių 
žmonių pastangas (greičiausiai 
pamelavus, nes turintiems Vo
kietijos pilietybę į stovyklą 
buvo sunku patekti) buvo 
gautas įsakymas jį priimti į 
stovyklą ir jo žmoną.’

Mikuckiui, kaip tautai ir 
-valstybei nusipelniusiam asme 
niui, kitus išvarius, buvo duo 
tas atskiras kambarėlis. Jis 
buvo gerbiamas, kviečiamas į 
garbės prezidiumus. Mikuckio 
eilėraščiai buvo verčiami į 
dainas ir dainuojami.

Mikuckis mielai lankė susi
rinkimus ir įvairius subuvi
mus. Nesidrovėjo ir neprašy
tas dalyvauti net komitetų po
sėdžiuose. Keikė Lietuvos oku
pantus kiek tik jo išmonė nešė. 
Keikė rusus, pasakojo iš kalė
jimo laikų įvairiausių baisių 
dalykų. Ir į Ameriką su gėlė
mis išlydėtas.

Tiesa, gėlių nepirkau, bet iš 
leistuvėse dalyvavau ir net fo 
tografiją latvio Dzeldės nufo
tografuotą turiu. Šiaip Mikuc
kis buvo kuklus. Į jokius ko
mitetus nesileido renkamas. 
Nepretendavo ir į jokias kito
kias pareigas. Matyti, tokį pa
rėdymą turėjo iš savo “globė
jų”. Mat, tais laikais rusai bai 
šiai keikė įvairius komitetus.

Iš kitos pusės, Mikuckiui at
siradus stovykloje, kiekvienas 
stovyklos įvykis J. Molio (Mi
kuckio slapyvardis) “Vilnyje” 
ir okupuotos Lietuvos lietuvių 
ir rusų kalbomis leidžiamuose 
laikraščiuose buvo aprašomas.

Kažkokiu paslaptingu keliu 
Amerikoje leidžiama “Vilnis” 
su J. Molio ir be J. Molio

straipsnių tarp stovyklos gyven 
tojų buvo platinama. Pagau
sėjo ir iš okupuotos Lietuvos 
laikraščiai. Tuo tarpu kiti už
sieniuose išeiną lietuvių laik
raščiai daug vėliau atsirado. 
Daug teko skaityti straipsnių 
apie tikrai buvusius įvykius, 
bet labai bolševikiškai nuspal
vintus. Bet daug straipsnių bu 
vo tik paprasčiausias melas.

Y’pač meluodavo, kad šios 
stovyklos gyventojai (bent di
desnė jų dalis) grįžtų į Lietu
vą, tik jie biją tai pasakyti, 
nes juos stovyklos administra
cija ir komitetai persekioją.

Tikrumoje niekas norinčių 
grįžti į Lietuvą nepersekiojo. 
Ir be poros asmenų niekas ne
grįžo. Daugiausia buvo pajuo-j 
kiami įvairūs minėjimai bei 
šventės. Mikuckiui atsiradus, 
stovyklos administracijai at
sirado įvairiu nemaloniu aiški 
mmosi 
pokštų. Gaunamas štai prane
šimas, 
dantas kviečiamas vienos mo
ters į Braunschweiga. Girdi, 
gauta labai svarbi iš Lietuvos 
žinia. Buvo nurodytas ir ad
resas. Žmogus nieko pikto ne
pagalvojęs, nuvažiuoja į Braun 
schweigą. Pasirodo, toji mo
teris jokių jam žinių neturinti. 
Ji esanti tik paprasta prostitu
tė. Ir tuose namuose esą tik 
vokiškai vadinamas “Puf” — 
prostitucijos namai. Komen
dantas spjaudydamasis grįžta 
į stovyklą, o čia stovykloje pa
leidžiami gandai, kad komen
dantas lankosi pas prostitutes.
Stovykloje parduodami vaikai

Mergina pagimdė mergaitę, 
bet auginti nenorėjo. Paliko 
tėvams auginti. Vaiką rūpes
tingai augino seneliai. Kitoje 
stovykloje gyvenanti bevaikė 
šeima panoro mergai tį įsiduk- 
’inti. Stovyklos vadovybei nie
ko nežinant, per vokiečių įstai 
gas mergaitę jie įsidukrino ir 
išsivežė. Seneliai už auginimą 
gavo porą šimtų markių. Bet 
J. Molis (Mikuckis) parašė ko
munistiniuose laikraščiuose, 
jog, girdi, nežinąs kam dėkoti 
Dievui ar velniui, kad Waten 
stedte dar neužsiimama kani
balizmu. Bet pristigus pinigų

baliams ir girtuokliavimams 
stovyklos vadovybė pradėjusi 
vaikais prekiauti. Paminėjo net 
pavardes.

Ir ką gi! įvairūs tardytojai 
susiinteresavo. Grasindami 
areštais, kalėjimu čiupo sto
vyklos administraciją. Ypač 
turėjo kentėti stovyklos komen 
dantas. Po tardymui stovyklos 
komendantas nenukentėjo, bet 
nemalonumu 1 c.

Po to atėjo 
mas, kad be 
kių įsūnijimų 
neprivalo būti.

Nukenčia
Stovykloje 

nio amžiaus apiplyšęs, 
ges vyras. Vyras, pavarde‘Gri
galius ar Grigulis, buvo tam
saus veido, gerokai kregždė
tas, baisiai sielojosi savo šei
ma. Jis buvo iš Šakių apskri
ties ūkininkas. Bėgo nuo rusiš
kojo siaubo kartu su žmona ir 
dviem vaikais. Vokiečiai iš
traukę ji iš vežimo kažkur Ryt 
prūsiuose, pristatė apkasų kas 
ti. Žmona su vaikais nuvažia
vo Į Vokietijos gilumą ir pra
žuvo. Jam pasisekė, pasiekti 
laisvus vakarus, bet žmonos ir 
vaikų likimo nežinojo.

Važinėjo jis po visas stovyk
las ieškodamas šeimos. Daž
nai lankydavosi Braunschwei-

today's FUNNY

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderi tokiu adresu:

The** to 
S. S. BhMU 
Tent Haute,

© 1970 fcf N^> *"«•

rusu re- 
reikalanis skirti 
Jis įtariąs, kad 

Mikuckis galįs būti rusų šnipas.
Kai jis lai papasakojo, tuo 

reikalu susirūpino vienas bu
vęs policijos valdininkas. Grie
bėsi ginti Mikuckio garbę. Pa
kvietė į raštinę keturis tauti
niam komitetui priklausiusius 
vyrus. Jiems išdėstė Mikuckio 
padarytus tautai ir valstybei 
nuopelnus. Visi jie nutarė, 
kad toks Mikuckio apšmeiži
mas esąs nedovanotinas ir, 
anot jų, greičiausiai į stovyk
lą atsiųstas bolševikinis šnipas 
ir provokatorius, kurį reikia 
gerai pamokyti.

Pa>tKV«eč)a į raštinę ir tą 
žmogų. Žmogelis atėjęs į raš
tinę. atsistojęs netoli durų ir 
gniaužydamas rankoje kepu
rę, beveik verkdamas pradėjo 
pasakoti, kad jis tikrai matęs 
Mikuckį važinėjant su rusų 
karininkais ir užeinantį į rusų

repatriacijos namus, 
net ir prisiekti.

Nei vienas jo kalbos nenorė
jo klausyti. Buvęs policijos 
valdininkas jam paaiškino, 
kad Mikuckis esąs poetas. Mi
kuckis aktyviausias Lietuvos 
nep r i k 1 a usomy bės a ts t a ty to j as, 
Mikuckis mūsų tautos didvyris. 
Mikuckis pats esąs iškentėjęs 
bolševikines tortu ras ir tu šioks 
ir toks žmogelis pats esi rusų 
šnipas, pasamdytas šmeižti niū- 
su tautai nusipelniusius asme
nis. Tuojau įsakau apleisti 
stovyklą. Bekalbėdamas buv. 
policijos valdininkas taip įsi
karščiavo, kad atidaręs rašti
nės duris griebė žmogelį už 
rankos, o koja spyrė į užpaka
lį. Žmogelis kulvirščiais iš ras 
lines išvirto. Vakarop atbė
gęs į raštinę skundėsi, kad vie
nas buvęs valdininkas į jį me
tęs didelį akmenį ir vos neuž
mušęs. Nors ir buvo labai au
dringa naktis, tas žmogelis su
sikraustė savo mantą į maišą 
ir apleido mūsų stovyklą.

Ir taip iš didelio patriotiz
mo ir nusipelniusio asmens 
garbinimo žmogelis visai ne
kaltai nukentėjo.

(Bus daugiau)

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, ' 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

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

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

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

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl. 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — ęusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

Raginkite savo apylinkę 
augti * taupykite! INSURED

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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“Tarybine demokratija” ir konstitucija
Pr. Kūris, Vilniaus Universiteto teisių fakulteto de

kanas, staigiai tapęs tarptautinės teisės ir “tarybinės” 
konstitucijos “ekspertas”, įrodinėja sovietiniams teisi
ninkams ir rusų pavergtos Lietuvos gyventojams, kad 
dabartinė sovietų konstitucija yra pati geriausioji pasau
lyje. Krašto gyventojams ji duodanti žymiai daugiau 
teisių, negu bet kuri kapitalistinio krašto konstitucija. 
Vienos kapitalistinės valstybės konstitucijos, sako jis, 
yra geresnės, negu kitos valstybės. Taip kažkokiame 
straipsnyje paminėjęs Leninas. Bet sovietinė konstitucija 
vis dėlto esanti dar geresnė, nes ji išsivystė iš “proleta
riato diktatūros” ir paremta “darbininkų klasės” rei
kalais.

Vilniuje leidžiamoje komunistų partijos centro ko
miteto Tiesoje teisių fakulteto priešakiu pastatytas ko
munistėlis, Maskvoje gerai supažindintas su paskutiniais 
leninistinės interpretacijos labirintais, paskelbė strai
psni “Mūsų tarybinė demokratija”, kuriame pasakoja 
didžiausias teisės srities nesąmones. Jeigu jis būtų sa
vo straipsni parodęs bet kuriam vyresniam teisės moks
lų profesoriui, tai jam būtų patarę pataisyti kelis labai 
jau melagingus tvirtinimus. Vienoje savo straipsnio vie
toje Kūris tvirtina:

“Tarybinė konstitucija paremta liaudies pilna- 
valdystės principu, kuris pasireiškia visų pirma tuo, 
kad liaudies masės renka visus valstybinės yaldžios 
organus ir liaudis betarpiškai ar pęr sayo deputa
tus atstovaujamuose organuose sprendžia svarbiau
sius politinius, ir valstybinio gyvenimo klausimus”. 
(Tiesa, 1970 m. grųpdžio 5 d., 2 psl.).
Kiekvienas Vilniaus Universiteto studentas, kiek

vienas krašto gyventojas, kiekvienas laisvame pasaulyje 
gyvenantis lietuvis žino, kad Vilniui primestas maskvi- 
nis dekanas labai biąųriąi meluoja. Nei dabartinėje so
vietų konstitucijoje, nei bet (kurioje rusų okupuotoje 
teritorijoje liaudis jokios pilnavaldystės neturi. Apie jo
kią liaudies pilnavaldystę ir kalbos negali būti, nes ko
munistų pavergtuose kraštuose liaudis iš viso jokios tei
sės neturi. Liaudies masės tarpiškai ar betarpiškai jokių 
valstybinės valdžios organų nerenka, nes komunistai ne
leidžia toms masėms rinkti. Iš viso, komunistų paverg
tuose kraštuose joks politinis klausimas nekeliamas. Jei-1,matyti, tokį projektą ir ruošia.

Subscription Rates:
tn Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius laidžia Naujieną Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams ____
vienam mėnesiui ____

___  $5.00
___  $1.75

Kanadoje: 
metams _________ -

pusei metų - _____
vienam mėnesiui - ----

___ $20.00
_ $11.00

$2-00

Užsieniuose: 
metams _________

pusei metų :________
vienam mėnesiui ____

___ $21.00
___ $11.00

___  $2.50

ŽMONIŠKUMUI
Simo Kudirkos šuolis į lais

vę, istorinėje akimirkoje ta
pęs pasauliniu sujudimu, 
mums, laisviems uždėjo didelį 
uždavinį, dar didesnę parei
gą: parodyti pasauliui tik
ruosius nusikaltėlius, kur jie 
yra ir kokie jų tikslai. Atėjo 
metas “herojus’? pavadinti tik
raisiais vardais.
gaulingas kalbas apie 
nes karo didvyrius”, 
laisvinimo karus”..

Mes, lietuviai, turime progą 
ir pareigą kviesti pabaltiečius, 
ukrainiečius, vengrus, čekoslo- 
vakus, žydus, rusus (metropo-

lygiai ir ap- 
“tėvy- 
“tautų

gu kas drįstų kelti bet kurį politinį klausimą, tai jis tuo
jau būtų suimtas ir, jei ne likviduotas, tai ilgiems me
tams išsiųstas prievartos darbams.

Liaudies masės nei politinių, nei valstybinių klau
simų nesprendžia ne tik komunistų okupuotoje Lietuvo
je, bet ir pačioje Rusijoje. Komunistų grupelė, pagro
busi valdžią Rusijoje, pirmiausia atėmė visas teises pa
tiems rusams, p vėliau pradėjo jas atiminėti ir rusų kai
mynams. Tos teisės buvo atimtos gudams, ukrainiečiams, 
gruzinams, armėnams, totoriams, o vėliau lietuviams, 
latviams, estams ir kitiems sovietų imperijos kaimynams.

Apie kokį “liaudies pilnavaldystės principą” P. 
Kūris kalba, kada jis ir kiekvienas žino, kad liaudies 
masės neturi teisės statyti kandidatų. Lietuvoje kandi
datus parenka, “iškelia” ir patvirtina okupacinės sovie
tų valdžios atstovas. Liaudies mases, dažnai policijos pri
žiūrimas, varyte varo į “rinkiminius” centrus “rinkti”, 
bet ten jiems nėra ko pasirinkti. Lietuvoje liaudies masės 
turi balsuoti už tą kandidatą, kurį rusas joms parinko, o 
Rusijoje turi “balsuoti” už komunisto parinktą kandida
tą. Jeigu liaudies masės negali kandidatų pastatyti, tai 
apie kokį “pilnavaldystės principą” galima kalbėti? Jei
gu liaudies jnasės gali “rinkti” tiktai komunistų parink
tus atstovus, tai galioja kpmunistinės sauvalės princi
pas, o ne liaudies pilnavaldystės.

Bet dekanas Pr. Kūris ir dabartinė sovietų konsti
tucija nepatenkintas. Jis paskelbė, kad komunistų par
tijos vadovybėje jau kilo mintis’* pačią geriausią konsti
tuciją” pakeisti nauja. Jis pranešė, kad Brežnevas jau 
yra paskyręs ne teisininkų, bet partinių ir valstybinių 
veikėjų komisijų, vadovaujamą paties L. Brežnevo, nau
jai konstitucijai paruošti.

Jeigu naujai iškeptas ir lietuviams primestas deka
nas Kūris nebūtų gyręs dabartinės sovietų konstituci
jos, jeigu būtų nurodęs jos trūkumus, o vėliau būtų kal
bėjęs apie reikalą naują konstituciją paruošti, tai dar 
būtų suprantama. Dabartinė kostitucija garantuoja kai 
kuriąs pilietines teisęs, bet kai totoriai, gęn. Grigorenko 
arba Siniavskis tų teisių pareikalauja, tai vienus reikia 
išsiųsti prievartos darbams, o kitus reikia grūsti į bepro
čių ligonines. Policijai nepatogu sveikus žmones siųsti Į 
bepročių ligonines. Naują konstituciją reikėtų taip pa
rašyti, kad policija galėtų žmones vežti prievartos dar- 

! bąms be jokių teismų, kaip juos vežė 50 metų. Brežnevas Į džioji "spauda'’ Tašytu”ap?e "tra-
‘gišką Kudirkos įvykį.

LIUDAS DOVYDĖNAS | Koks žmogiškumas,

litų Flareto, Irinėjaus atsilie
pimas) amerikiečius ir kiek
vieną žmogų, kuris jaučia pa
reigą ginti žmoniškumą, lais
vę, kuris turi drąsos kovoti su 
didžiausiu nusikaltimų lizdu
— Kremliumi.

Simas Kudirka turi būti ir 
bus laisvės, žmoniškumo šauks 
mu: pavojuje visa mūsų pla
neta! “Herojais” apsiskelbę, 
virtę gėrio ir blogio neginčija
mais arbitrais, šiandien spar
do kojomis savo laivo jū
rininką, rytoj jis bus herojus
— teisėjas atomų bombų pa
naudojime.

laisvės 
supratimas slypi sovietų jūri
ninkuose, kurių vodovybė skel 
biasi “didžiojo tėvynės karo 
herojais” spardant kojomis 
sąjungininkų akyse laisvę pa
sirinkusį bendradarbį?

Koks viršininkų, pareigūnų 
prieglaudos teisių supratimas 
— nekalbant apie laisvę, žmo
niškumą — atsiskleidė dienos 
šviesoje, spjaunant į Ženevos 
susitarimus, užsimerkiant į 
nuo laivo matomą Laisvės Sta
tulą. Kalbant apie šokimą į 
vandenį arba graibstantis už 
plekšnių gelsvų uodegų?

Koks nusikaltimas yra ar 
bus nusikaltimas “herojais” 
apsiskelbusiems Červenės, Pra 
vėniškių, Katyno, Pabaltijo, 
Vengrijos, Čekoslovakijos nu
sikaltėliams? — pavergėjams. 
II-jam kare ir po karo istorijai 
nežinomu brutalumu suniekin
tas žmoniškumas, tutrypta tau
tų, žmogaus laisvė ir sutrypėjai 
užkelti ant pergalės, herojų pa
pėdžių.

DR. JUOZO VALIŪNO ŽODIS 
j* r - .- < 7 £ '

Vliko Pirmininko, kalbos, pasakytos Vljko seimo 
atidaryme, 1970 gruodžio 5 d. Chicagoje, 

vedamosios mintys
Vlikas nuo pat savo veiklos 

pradžios turi vieną vyriausią už
davinį — kovoti už Lietuvos ne
priklausomybę, t. y. už Lietuvos 
demokratinio suverenumo vyk
dymo atstatymą ir sovietų oku
pacinio režimo pašalinimą. Mes 
negalime pasakyti, kada tai 
įvyks, bet mes esame tikri, kad 
tai neišvengiamai Įvyks, nors 
sovietinis okupantas ir nuolat 
visais savo garsiakalbiais kar
toja pasauliui, jog pavergtieji 
lietuviai esą patenkinti sovieti
ne okupanto santvarka; esą pa
tenkinti tomis iš okupanto malo
nės galimybėmis, kuriomis pa- 
vergtajai mūsų tautai šiuo me
tu lemta vystyti savo kultūrinį 
ir dvasini progresą.

Paskutinių mėnesių Įvykiai 
parodė pasauliui, jog tėvas ir 
sūnus Bražinskai, o dabar ir Si
mas Kudirka patvirtina tai, ką 
mes visą laiką skelbėme, bū
tent, kad Lietuvoj laisvės nėra 
ir mūsų tauta gyvena rusų ka
lėjime.

Mes rūpinamės lietuviško jau
nimo Įsijungimu į Lietuvos lais
vinimo darbą. Jis parodė sa
vo politinį budrumą bei sieloj i- 
mąsi Lietuvos reikalais, nusiųs- 
damas Lietuvių Studentų Sąjun
gos delegaciją Į Washingtona. 
Jaunimas kartu su vyresniaisiais 
organizavo demonstracijas, kal
bėjo televizijoj, rūpinosi, kad di-

Kaip gi nepąsigesti Simo Ku
dirkos šuolyje į laisvę nors tiek 
žinoniškupto. koks neprapuo
la ir zoologuos sode?

Einant prie neatidedamo už
davinio; keletas ar keliolika 
lietuvių, ypač kultūrininkų , vi 
suomenės darbininkų, turi tuo 
jau sušaukti susirinkimą, ap
tarimui susidariusios padėties. 
Susirinkusieji turi paruošti 
taisykles, priemones įsteigi
mui Žmogaus Teisių Gynimo 
Komitetui (ar žmoniškumo Ap
saugojimui). Tai tiktų New 
Yorkas ar Clevelandas.

Paruošus statutą, pažymė
jus Komiteto tikslus, sukviesti 
visuotiną aukščiau minėtų tau
tybių organizacijų ar pavienių 
asmenų suvažiavimą.

Lietuviams tenka .pareigą 
pradėtą darbą tęsti. Ir mums 
patiems tai bus proga ir būti
numas išeiti iš pakampių vei- 
kixno, susiskaldymo 
jomis — platus laukas 
niems ir jauniems.

f rakei 
ir se-

Paskutiniai įvykiai parodė, 
kad lietuviai, didėliam reika
lui esant, dirbą vieningai ir kad, 
pamiršę betkokias juos skirian
čias nuomones, vieningai dirba, 
Lietuvos labui. Pasitaiko nesu
sipratimų, bet jie turi būti pa
naikinti, ir mes turim laikytis 
sutartų veikimo gairių, šitas 
vieningumas turi būti pradžia 
darnios bendros talkos.

Santykiuose su kraštu laimėjo 
lietuvio šaltas protas, ir ten
ka pasidžiaugti, kad priešui ne
pavyko mūsų taip suskaldyti, 
kaip jis to .troško.’ Jau šiandien 
daugelis reikalų yra aiškesnį ir 
veikla bendravime su kraštu 
sklandesnė. Tas nereiškią, kad 
mes neturime būti budrūs.

Vliko veikia užsienyje 1970 
metais buvo aktyvi ir pasisekė 
laimėti konkrečių vaisių! Vie
nas iš jų yra pradžia mūsų ra
dijo programų transliacijų Si
biro lietuviams. Vlikas konkre
čiai dirba Europos politiniuose 
baruose, kur labiausiai tenka pa
brėžti Vakarų Vokietijos Sovie
tų Sąjungos sutarties pasirašy
mo problemą bei pasiruošimą 
artėjančiai Europos saugumo 
konferencijai, ši pavasari man 
teko lankytis Australijoje Įvai
riose lietuvių kolonijose bei ke
lis kartus Europoje.

Mes turim sųgyvinti mūsų 
bendradarbiavimą su latviais 
ir estais. Būtų tikslinga turė
ti vieną Pabaltięeių Komitętą,

Madų pasaulis jau ruošiasi pavasa
riui. Ši mergina modeliuoja skrybėlę, 
pagamintą iš' strauso ir kitę paukščiu 

plunksnų.

KAIP VADINTI EVERESTĄ?

Aukščiausioji Himalajų kal
nų viršukalnė (8880 m.) buvo 
pavadinta Everesto kalnu, šis 
pavadinimas plačiai paplitęs tiek 
geografijos moksluose, tiek ir 
kasdieninėje kalboje.

Po antrojo pasaulinio karo, 
smarkiai pašlijus kolonializmo 
sistemai ir eilei šalių išsikovojus 
nepriklausomybę, europietiški 
geografiniai pavadinimai daug 
kur pakeisti nuo seniausių laikų 
liaudies vartojamais vietiniai pa- 
vadinmais.

Panašiai atsitiko ir su Eve
resto kalnu. Indijoje ir kitur 
jis vadinamas Džomolungma, 
Džomolongma ar Džpmąlungma. 
Šis pavadinimas yra tibetiškos 
kilmės.

Nepalo valstybėje aukščiau
siasis pasaulyje kalnas oficia
liai vadinamas Sagarmatha (iš 
sanskriti — sagaramatha).

vietoj dabar esančių keturių, 
bet tai jie turėtų atlikti tarpu
savyje.

Ko lietuviai tremtyje nesu
gebėjo padaryti, .tą atliko vie
nas pasiryžęs lietuvis, Simas 
Kudirka, kuris pralaužė pasau
lio spaudos bei televizijos tylos 
sąmokslą prieš Lietuvą. Bra
žinskų ir jo žygio faktų minė
jimas turi būti išplėstas Į pa
saulio ’ painformavimą apie Lie
tuvos istoriją ir jos dabartinę 
padėtį.

Žvelgiant į ateinančius metus, 
aš kreipiuosi Vliko Valdybos 
vardu Į viso pasaulio lietuvius, 
prašydamas dąugiau rimto, vie
ningo darbo. Tepranyksta as
meniškos ambicijos, o tegyvuo
ją visų vieninga sutarta talka!

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

Devyni nemunai, devynios saulės. 
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny. 
Kaimenė kuterių, prigludusi prie kranto, 
šviežia žuvim alsuoja ir aitria derva.
Kada užgęsta raudoni stogai žalių kaštonų vygėj, 
Skirvytė mirkčioja bakenų akimis
Devyni nemunai žvaigždes per naktį plukdo 
Į Kuršių marių mėlynus tinklus.

Vytautas Mačiuika
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Keliai Didžiojoje Samanų Pelkėje yra tiesūs ir 

platūs, o jų pakelės visur apsodintos berželiais. Kaž- 
ką simboliško jauti keliaudamas tais plačio pelkyno 
keliais. Jie tarytum veda keleivį į žilą praeiti, užkon
servuotą ir išsaugotą šiose pamario apylinkėse iki pat 
paskutinių dienų skaitlingų upelių, balų, miškų ir kai
mų lietuviškuose varduose. Yra žmonių, kurie šias 
apylinkes laiko vos ne tyrlaukiais, mažai civilizacijos 
paliestu ir monotonišku nuobodžiu užkampiu, o tačiau 
čia keliaudamas žmogus jaučia apstulbinančią tragišką 
istorinę simboliką. Ar lįk ne tuo pačiu keliu pro čia 
bus praėjęs ir Ievos Simonaitytės Šimonių Matas, ke
liaudamas nno Įsros pakrančių į Aukštujus...

Praeitis čia vra iš tiesu užkonservuota, atkakliai 
gįųąnli savo senas tradicijas. Keliai yra blogi, duobė
ti, lyg marių paviršiaus per jį besiritančių audrų metu. 
Bet ant jų užžengęs keleivis turi jais keliauti iki to ke
lio čia neišsuksi ir nepatrauksi skersai per klampius 
raistus. Tai irgi simboliška šiame krašte.

Bet štai pakely iškyla granito ir geležies tiltas per 
Lauknę. Prie jo keleivis randa viešbutį — svetainę vie
naaukščio pamario tipo name su plačiai užleista pasto

ge. Virtuvė čia pakeleiviui gali pasiūlyti ir gerą keps
nį su bulvių priedu ir su salotais, o su valgiu galima 
užsisakyti ir vyno. Jei yra reikalas, čia keleivis gali 
gauti ir kambarį pernakvojimui.

Aš čia ilgaui neapsistodainas patraukiu į Kryžio- 
nus. Gamtovaizdis čia vis lik primena pirmapradės 
kūrybos dienas. Žmonių gyvenimas šiose pelkėtose ir 
miškingose apylinkėse nėra lengvas. Sunkiai dirbdami 
žmonės savo mažuose sklypeliuose turtų nesusikrauna, 
nebent yra patenkinti, kad tie maži žemės lopeliai vis 
tik yra jų nuosavybė ir nereikia iš kitų malonės gy
venti.

Pakely tarp Kryžionų ir Tovelninkų užkopiu ant 
pylimo viršaus prie kanalo. Tai Gilijos suvaržyta sro
vė. Per upę keltas perkelia į Lapynų pusę. Ten yra 
maža aštuonkampė bažnytėlė, statyta dar 1703 metais 
ir dvaro parke baltuojantys barokinio stiliaus dvaro 
rūmai. Plieninio lyno tempiamas, keltas greit iš vieno 
kranto pergabena mane į kitą upės krantą. Lapynuose 

pasimačius reikią gi apsilankyti ir bažnytėlėje. Jos vi
dus išdažytas medžio rudurpo spalva su paauksuotais 
pagražinimais. Bažnytėlė gali pasigirti sayo vargonais, 
padarytais 1701 metais žymaus vargonų meistro Jošųos 
Mosengelio. Pasilipus į bažnyčios bokštelį, iš jo atsi
veria platus vaizdas i apylinkes ir iš čia galima tolumo- 
je įžvelgti Rusnės upės liniją, švytinčią saulėje kur lai 
už žalių kilimų nųtystančių pievų ir krūnjynų. Ten į 
tą pusę yra Klokiąi, Kaukėnai, šakūnai, gi palei Gili
jos upę yra išsirikiavę Kąmpiniškiąi, Būdviečiai, Bag- 
doniškė, Skiepai, Ęeąliškės, Kryžipnąį ir eilė dar kitų 
lietuvninkų kaimų iki pat Lapynų. 'Į'ęn žemės geros, 
išauginama daug javų, laikoma dąug gąlvįjų ir į pie
nines sugabenama dideli kiekiai pieno, kuris perdir
bamas į sviestą ir sūrius.

Iš Lapynų keliauju toliau durpingpipis Greituškęs

Kryžioniv bažnyčia prie Gilijos kanalo pylimo. 
Statyta 1890 metais, dabar Sovietų naudojama 

kaip javų sandėly*.

pakrantėmis. Nosį čia kutena džiūstnčio šieno ir aje
rų kvapais persisunkęs vidurvasario oras. Tolumoje 
mėlynuoja Didžiosios Samanų Pelkės plotai.

Pasiekęs Tovelninkus, sustoju yiešbuty, prisiglau- 
dusiame prie kanalo pylimo. Viešbučio svetainėje gali 
susitikti kone su visais šių apylinkių pareigupais ir 
šiaip žymesniais asmenimis: čia rasi kaimyninių miš
kų girininkus, užtvankų prižiūrėtojus ir Gąidžioyin- 
gės kanalų užvaizdas, žandarmerijos yachniistrus, gar
laivių kapitonus, vilkikų ir laivų savininkus, čia stab
telėjusius trumpam atsipūtimui. Aš čia apsistojau nak
vynei, nes sękančią dieną planavau toliau keliauti.

Pąyakąpeniayęs išeinu kięk po apylinkę pasidai
ryti, pasilipu ant kanalo pylimo viršaus ir žingsniuoju 
juo prješ vapdens srovę. Jaučiuosi čia yięnui vienas, 
niekieno netrukdomas. Vakarui pamažu virš apylin
kių nusileidžiant, nuo vandens pradedą kilti rūkai, 
pamažu pasklindą virš apylinkėse išsimėčiusių pievų. 
Dangus gi lieka skaidrus ir jame viena po kitos užsi
žiebia nesuskaitomos žvaigždelės. Pagaliau ir mėnulis 
pasirodo. Jo šviesos aplietame žemės paviršiuje, ta
rytum paskiri laivai, miglose plūduriuoja medžiuose 
pasislėpusios sodybos. Visur viešpatauja nedrumsčia
ma vėlaus vakaro tyla. Laikas ir man eiti poilsio.

Kaį dięna prašvis, pabrauksiu per briedžių draus
tinį — gal gausiu progos ir vėl išvysti kurį iš čia prisi
laikančių piajestotiškų šiuyelrągįų, išsilaikiusių šiose 
pamario žemėse iš generacijos į generaciją nuo “prieš
tvaninių” laikų. Toliau aš keliausiu į Giliją ir tada pa
mariu į Tovę, Isę, Lįiją, iki pąt Akmingės (vok.Ack- 
ipįnge, nuą 1938 ip. Ibeųj^erdęp). Iš lęn, per Skirvytės 
urėdiįps miškus patrauksiu link Briedžiulių pefkės. 
kurioje ilp papilnės įsibndę briedžiai skuta pelkių aug
meniją, nekreipdami dėmesio į garsius baublių šūka- 
Liojįmus, ar perkūno oželio mekenimus. Ten ir pasi
ekusios gęrvę^ bfaidžipja, apuokai suka gūžtas, o 
taip pat ir daugelis kitų sparnuočių randa prieglobstį.
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DR. ANNA BALIUNA 
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS LIGOS 
PB1TAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso toiofu PRospoct 8-3229 

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

p. šuluos, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban-i 
dažai. Speciali peg.
(Arch Supports) t. t

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 Į 
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. rytoj Telef.: PRospect 6-5084 I 

Quo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta. 1 ; " 111 11—*————»

ucjc Lpyies klubas surengė šo
kius. Atsilankė daug narių ir 
svečią. Grojo Antano Waluno 
orkestras, veikė baras ir buvo 
įvairių užkandžių bei dovanė
lių tiems, 
šypsojo, 
linksniai.

kuriems laimė nusi- 
Vskaras praėjo labai

R«z. tek 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 Į 
UKUi antrad ienuu$ ir penktadieniais i 
TreciacL ir seKmad. ofisas uždarytas,

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

DR. PETER BRAZIS 
physician and surgeon 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
amrau., penKtaaieių nuo 1—5, treč. 

ir šestaa. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnsLas.

DR. EDMIMD E. C1ARA 
VV. O.ST OIKtcl 

f ei.: vR 6-z4v0
vai. pagal susnarimą: Pirm., ketv. 
a—i—d, auLraa., penKL xu—4. ir

sesiaa. it)—z vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - E1SINAS 
AKUŠERIJA IK MUI ERų LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamDinu mi 3-UUUl. .

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

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

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

SR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad., ketvirtad. 5—8,

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: P R 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET
Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtad. nuo 5—Į vai. vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Naujas rez. telef.: 448-5545

susirinkimai būna

25 INČŲ 
SPALVOTA TV UŽ 

ŽEMĄ KAINĄ
2512 W. 47 ST. — FR 6-1978 

ATID. SEKAI 11—4

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Vakaruškos: .Pirmadieniais 7 v. v.
TeL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė butų 
pigesne.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj) 

Pigūs automobilių draudimai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Čia nėra iš kanalizacijos išlendąs darbininkas, bet viena iš dauge
lio skulptūrų, kurios puošia Švedijos sostinę Stokholmą.

NAKTINĖ UPĖ

Čilės šiaurėje, netoli Arikos 
uosto, teka nedidelis upelis. Jo 
vaga būna užpildyta vandeniu 
tik naktimis. Dieną upė išdžiūs
ta, ją galima pereiti nesušlapus 
kojų. Išdžiūvimo paslaptis pa
prasta — vanduo atsiranda, 
tirpstant Andų sniegynams. 
Sniegas tirpsta dieną, šildant 
saulei, ir upelį jis pripildo 
pavakary.

tik

Upytės Klubas
Upytės draugiško klubo 

sirinkimas įvyko gruodžio 5 d. 
Vengeliausko salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Buvo aptarta 
daug klubo reikalų ir renkama

su-

Dievo Karalystės
Žinios

| Klubo 
kiekvieno mėnesio pirmą penk 
tadienį Vengeliausko salėje. 
Pageidaujami nauji nariai. 
Kas įsirašys, tas nesigailės, nes 
klubas ne tik iš vardo yra drau 
giškas, bet ir tikrumoje.

Koresp. Ona Condux

nauja valdyba. Išrinkta seno
ji, išskyrus korespondentą, 
kuris atsisakė nuo savo parei
gų. Pirmininkė Ona Candux 
sutiko klubui patarnauti ir 
kaip korespondentė.

Po susirinkimo prasidėjo 
draugiškas pobūvis, kuriam 
užkandžius pagamino Marytė 
Radziukėnas. Beužkandžįau- 
danri ir besikalbėdami nariai 
smagiai praleido laiką.

Gruodžio 6 d. toje pat svetai

Susirinkimų ir parengimų

— Chicagos Lietuvių Našliu, Naš- 
iukiy ir Pavieniu klubo priešmetinis 

narių susirinkimas įvyks gruodžio 11 
dieną, penktadienį, 8 vai. vak., Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St Sis su
sirinkimas yra svarbus. Bus renka
ma nauja valdyba 1970 m. Aptarsi
me Naujų Metų parengimą. Išrinksi
me komisiją knygų patikrinimui ir 
daug kitų reikalų. Po susirinkimo 
bus vaišės ir šokiai, grojant G. Joniko 
orkestrui. M Urbei is, rast

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195 

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

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Pardavimas ir Taisymas
2644 WEST 69th STREET 

Tek: REpublic 7-1941

(Tęsinys)
Šventoji Dievo Knyga, amži

nosios tiesos versmė, pakartoti
nai kalba apie prisikėlimą iš nu
mirusių, Į kuri tikėjo visi šven
tieji Dievo pranašaai, patsai Jė
zus ir Jo išrinktieji apaštalai. 
Taigi; Jie visi ir skelbė prisi
kėlimą iš numirusiųjų, kaip 
linksmiausią Biblijos temą, su
raminimui tų, kurie liūdi. Rašy
damas apie danagiškąji Tėvą, 
dangaus ir žemės Sutvertoją, 
apaštalas Povilas sako: ^Palai
mintas teesie mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus Dievas ir Tė
vas, gailestingumo Tėvas ir vi
sokios paguodos Dievas, kurs 
mus paguodžia kiekviename 
mūsų sielvarte, kad ir mes ga
lėtumėm paguosti esančius bet 
kokiame prispaudime tuo pa
drąsinimu, kuriuo mes esame 
Dievo padrąsinti”. ,— 2 Kor. 
1:3, i.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybes, svei

katos ir biznio.
i šsi mokė

jimo sąlygos.
j.Ja c e viči u s

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

The iron Curtain 
Isn’t soundproof.

She can*t come to you for the 
truth, but you cen reach her. 
Pedo Free Europe does get the 
truth through.

to Mdio Frt® Eanme rfpx 
Bax 196a. ml Yemen, mj.

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-083

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės

TĖVAS IR SŪNUS

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

EUDE

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

— S. L. A. 260 kuopos narių prieš
metinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 13 dieną 2:30 vai. popiet, 
2549 W. 71st SL, Chicago. Kviečiam 
atsilankyti narius ir norinčius įstoti į 
šią didžiausią lietuvių organizaciją.

Valdyba

— Lietuvi v Motery Draugijos Ap- 
švietos priešmetinis narių susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruodžio 13 d., 
1:00 vai. popiet Lietuvių auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Narės malonėki
te atsilankyti, nes yra daug reikalų 
aptarti ir bus valdybos rinkimas 1971 
metams. Taipgi turėsime “grab bag” 
ir vaišes.

Rožė Didžgalvienė, rast

JOHN JANKAUSKAS (JANKOWSKI)
Mirė 1970 m. gruodžio mėn. 10 dieną, 2:30 vai. ryto, sulaukęs 90 

metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje. .
Amerikoje išgyveno 60 metų’
Paliko nuliūdę: 2^ dukterys — Alice Janky ir Stell Boge, 3 sūnūs

— Joseph Janky, jo žmona Grace, John Jankowski, jo žmona Bemice 
ir Stanley Janers, jo žmona, Olgą, 13 anūkų, 15 proanūkų, 2 seserys
— Anna Phillips ir Mary Laskas, jos vyras John, giminaičiai — Anna 
Girdvainis ir Frank Jauskauskas bei kiti giminės, draugai ir pažįstąmi.

Lietuvoje liko sesuo Agnes Shvalkinas ir brolis Joseph Jankaus
kas, brolienė Rozalie.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
šeštadienį, gruodžio 12 dieną 12:00 vai. bus lydimas iš koplyčios į 

šv. P. Marijos .Gimimo parapijos bažnyčią; o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse. r * - - -- *

Visi a. a. John Jankausko giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kvieSami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir. atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūnūs, g i minąs.

Dėl informacijų apie laidotuves teirautis tęl. YA 74741.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA
mttimitmuHi

LAIDOTUV1U DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

šventasis Raštas kalba labai 
aiškiai apie mirusiuosius, pakar
totinai pareikšdamas, kad miru
sieji yra negyvi, tikrai numirę. 
Biblija parodo, kad po mirties 
žmogus neužžengia Į dangų, ne- 

I nueina į skaistyklą, ir nėra vel
nių nuneštas į amžinųjų kančių 
pragarą. Joje aiškiai pasakyta, 
kad mirusieji yra “užmigę” mir
ties miegu ir randasi kapuose. 
Kuomet Didysis Mokytojas, Jė
zus Kristus, kalbėjo į savo mo
kytinius apie savo prielelio Lo
zoriaus mirtį, vartodamas šį pri
lyginimo prasmės “miegą”, jis 
pasakė: “Mūsų prietelis I»zo- 
rius miega. l>et aš einu jo paža

dinti ir miego”. Nesuprasdami 
jo kalbos, mokytiniai manė, kad 
jis kalbėjo apie paprastą miegą. 
‘Tuomet Jėzus jau aiškiai jiems 
rjtasakė.* Lozorius mirė”» — Jo- 
!no Ev. 11:1140.

CHARLES CHAPAK0NIS
Gyv. Marquette Parko apylinkėje, Chicagoje, Ųl.

Mirė 1970 m. gruodžio mėn. 9 dieną, &31 vai. vakaro, sulaukęs 75 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Raguvėlės parapijoj, 
Tumakarės kaime.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Barbara, duktė Emilia Olandei, žentas 

Charles, sūnus Charles, marti Irene, 3 anūkai — William C. Gale Jr., : 
Barbara Ahearn jr Susane Gale, 3 proanūkai ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lack (Lackkawicz) koplyčioje, 2424 W. 69 Street.
Šeštadieni, gruodžio 12 dieną 11:00 vai. ryto, bus lydimas iš koply

čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamal
dų bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Charles Chapakonis giminės, draugai įr pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

Chicagos'
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

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

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

ADAM JUCIUS
Gyv. 2414 W. 70 Street

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

(Bus daugiau)

Kas domisi apie Tiesą, reika- 
I įaukite veltui Spaudos, šiuo ad- 
jresu: L. B. S. A.. 212 E. 3rd St. 
'Spring Valley, Ill. 61362, USA.

Mirė 1970 m. 
81 motu amžiaus, 
šakėnų kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: 3 dukterys — Ann Kropik, žentas Charles, Kate 

Cooksy. žentas Joseph ir Julia Benson, brolis Anthony, jo žmona Isabell, 
8 anūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoų liko brolis Leonas su šeima, sesuo Grasilda su vyru ir j 
kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 09 Street.
Šeštadieni, gruodžio mėn. 12 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios į Panelės Šv. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po ge
dulingą pamaldų bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Adam Jucius girpinės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
klieriami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, brolis, anūkai ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

gruodžio men. 9 dieną, 2:40 vai. po pietų, sulaukės 
Gimęs Lietuvoj, Kvėdarnos vis., Jajūrėlio par.,

i ii i..... 11111,1 iiijiaiiųraiĮffiBmn

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

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

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

....................... MM
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jos. Jums bus pranešta, kur 
turite padėti .$50,000 išpirki
mui. Su pasžarba, Erotlns”.

^Jaujos “vyriausiam vadui” 
užstatas 800,000 dolerių

- Chicagos kriminal. teismo 
teisėjas Joseph Power nustatė 
8800,000 užstatą Chicagos juo- 
•dukų gatvių gaujos “Black P 
Slone nation” vadui Jeff Fort, 
21, kurs buvo pabėgęs nuo 
Jeismo ir areštuotas New Yor- 
Jce. Jis kaltinamas žmogaus pa 
grobimu, sumušimais, suokal
biu pagelbėti pabėgti iš kalė
jimo ir pasikėsinimu nužudyti.

Kiek radikalai uždirbo 
už revoliucines kalbas

Atstovų Rūmų vidaus sau
gumo komitetas Washingto
ne iš anksčiau sudaryto 65 as
menų sąrašo išbraukė 8, palik
damas 57 pripažintus riaušių 
kurstytojus universitetuose ir 
kolegijose. Dviejų melų bėgy
je jie už savo kurstančias kal
bas uždirbę $102,668; jų kurs
tymu rezultate ivvkusio.se riau* v to

šėse per 
vandalizmą
ta apie pusantro milijono 
lerių.

Skaičiuojant grupėmis: 
dujų panterų partija už 21 
bą gavo $11.310; “Chic 
Septyni” už 26 kalbas gavo 
$18,666.70; JAV komunistų par 
tija už 11 kalbų $1,876: “Islamo

Muhammad

bombardavimus ir 
nuostolių padary- 

<!o-
398 metus nebeprievartaus

Žudikas ir prievartautojas 
Mark Smith,21 metų, už dvie
jų moterų išprievartavimą ir 
nužudymą Chicagos apylinkė
se nuteistas po 199, viso 398 
metus kalėjimo, už trečios mo
ters panašiu būdu nužudymą 
Mountain Home, Ark., jis dar 
bus teisiamas Arkansas teisme.

J ll()

Erodas pavogė Jėzų
Vandalas, pasivadinęs “Ero

du” iš lauke prie Belleville, Ill., 
koplyčios Įrengtos prakartėlės 
pavogė suaugusio žmogaus di
dumo kūdikėlio Jėzaus stovy- 
3a, palikdamas tokį savo rašy- 
įtą rašteli: “Jūsų plastikinis 
5ezus yra pagrobtas. Jei nori-

tauta” už šešias
Ali kalbas $4,850; trys “mobili
zacijos komitetai baigti karą 
Vietname už 50 kalbu $17,109;! 
Socialistų darbininkų partija tiži 
Vietname” už 50 kalbų $47,409; 
9 kalbas $6,950; SDS už 32 kal
bas $17,798.95 ir “jipiai” 
(j'aunimo intenacional. parti
ja)

ir 
intenacional. pa 

už 13 kalbu $8,093.90.

"NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

. DRAUGAS IR BIČIULIS

Plikagalviai prašomi 
dar metus pakentėti

Biologas William Campagna 
iš Beaverton, Ore., Įteikė Ame 
rikos Dermatologu Akademi
jai raštą, pranešdamas, kad 
tikisi atradęs plaukų šaknų ce
lėse chemikalą, kurs yra atsa
kingas už vyrams galvos plau
ku slinkimą. “Duokite dar vie 
nūs metus laiko. Aš manau, 
kad esame labai arti (atradi
mo)”, pareiškė atradėjas.

Darydamas bandomus su 
“makakų” veislės beždžionė
mis, kurios po 5 metų am
žiaus pradeda nuplikti, Campa 
gna nustatęs, kad viena testo-

LIETUVAITĖS PRIE EGLUTĖS

Jau 29 metai iš eilės Chicagos lietuviai dalyvauja Kalėdinėse programose ir 
eglučių parodoje Mokslo ir Pramonės Muziejuje, kuris yra vienas žymiausiu 
ir populiariausiu visame pasaulyje. Praeitais metais jj aplankė virš 4 mi
lijonai asmeny. Per pastaruosius 3 metus eglutę puošia buvusio Ateities 
Atžalyno nariai, Jy motinos ir net senutės, šio menesio Muziejaus biuletenio 
"Progress" (plačiai siuntinėjamo į visus pasaulio kraštus) viršeli puošia 
lietuviy eglutė, lietuviškas Kalėdų sveikinimas ir keturios mergaitės, ku
rios prisidėjo prie pagaminimo 400 šiaudinuku ir iy su kabinę j i mo ant eg
lutės, kurią per gruodžio mėnesi aplankys virš šimto tūkstančiu žiūrovy. 
Nuotraukoje: Zuzana Radavičiūtė, Lauryną Kentraitė, Karolina Kasarskytė 

ir Liucija Vesotaitė.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininklv Reikia

REIKALINGA MOTERIS pabūti su 
vyresnio amžiaus lietuve moterim, 
gyv. netoli Lemonto. Skambinti po 5 

vai. vak. tel. GA 4-4584

PART TIME 
ACOUNTING BOOKKEEPING 

Retired job cost accountant for small 
Manufacturing plant. 

Flexible hours. 
Must speak English.

MR. GULLIFORD 
737-3316

DEPENDABLE WOMAN
For working mother. 5 day week. 
Steady. Care of two school age boys. 
8:30 A. M. til 5:30 P. M. Good salary 

for right person. References.
Excellent transportation near.

642-2273

GENERAL OFFICE 
TYPIST CLERK

! Permanent position in accounting 
I dept. Lite typing. Must like working 
I with figures. Chance for advancement.
Free hospitalization and other 

efits. New Building. 
LEWIS SCREW CO.

4114 So. PEORIA
MR. AMADA — 254-4000

ben-

YOUNG LADY WANTED
FOR GENERAL OFFICE WORK 

Salary commensurate with ability 
and experience. Apoly: 
RUBIN BROTHERS

1127 W. DIVISION — 5th Floor 
337-3530

RENTING IN GENERAL 
Nuo mos

IŠNUOMOJAMAS šviesus kambarys 
antrame aukšte.

2949 So. EMERALD AVE.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir vir- 
tuvė su atskiru Įėjimu ir garažu su
augusiam tvarkingam vyrui. Skam

binti po 6 vai. vak. tel. 737-9519.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

SU

IŠNUOMOJAMA
NAUJAI IŠDEKORUOTA 
UŽEIGA — TAVERNA 

visais Įrengimais, gerame biznio 
rajone, nuo Nauju Metu.

1409 So. 49th AVĖ, CICERO, ILL.
Teirautis tuojaus — 

Tel. 652-5121

FURNITURE AND FIXTURES 
;' RakandaLir Įrengimai

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois
j

sterono — vyriško hormono 
sudėtinė dalelytė plaukų šak
nį} celėse yra atsakinga už 
plaukų slinkimą. Tą dalelytę 
neutralizavus, esą galima ti
kėtis, kad plaukai nebeslinks.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS-DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Dvie- 
nauji 
geras

RESTORANAS — VALGYKLA, 
iu aukštų namas, moderniški ir 
įteigimai — judri vieta — labai 
biznis, lengva aptarnauti.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa,
tinė vieta Marquette Parke. $43,000.

11 BUTŲ MŪRAS. 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY

Rink-

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

HOME INSURANCE
Call: Frank Za polis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

ITATf IAIM

INSURANCE

-State Farm Re.and Casualty Comply.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

TRUMPAI

HIGH RATES PAID QUARTERLY

Passbooks 

5 % % 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum 
1 year certificate

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

...   -........... —-—“' ““——i—”
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO 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 pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
z

— Dr. Pr. Sutkus. Roselan- 
do lituanistinės mokyklos Tė
vų Komiteto pirmininkas ir A. 
Kaušienė, vicepirmininkė, su 
mokinių tėveliais . ruošia mo
kyklos Kalėdų Eglutę, gruo
džio mėn. 19 d., 6 v. v. Visų 
Šventųjų parapijos salėje, Ro- 
selande. Kalėdinę programą 
atliks lituanistinės mokyklos 
mokiniai. Atvyks Kalėdų Sene 
lis su dovanomis. Visi lietu
viai mielai kviečiami Į šią šven
tę atvykti, kur būsite mokyto- 
jų programai paruoštų vaiku
čių pradžiuginti, o tėvų pavai
šinti ir atgaivinti. Kalėdų Eg
lutę globoja parapijos klebo
nas Pr. Lukošius ir LB Rose- 
lando Apylinkės pirm. Rr. Ma
cevičius.

— Dail. Domą Prusis dailės 
Į darbų paroda atidaroma ši sek 
.madieni gruodžio 13 d. 5:00 — 
|8:30 v. v. Ralzeko Lietuvių Kul
tūros muziejuje. 4012 Archer 
Avė. Išstatoma dail. Prusis vė

lesnieji aliejaus, akrilio, grafi
kos ir keramikos darbai. Ji 
mokėsi Chicagos Meno Institu
te ir Chicagos universitete.

j — Vydūno Fondas, 3125 W. 
j73rd St.. Chicago, Ill., 60629. 
I kasmet išleidžia kalėdinių 
sveikinimų rinkinį, šiemet rin 
kinyje yra 12 atvirukų, kuriuos 
fondui sukūrė dail; A. Sutku
vienė ir V. Ramonis. Jos gau
namos paštu prisiuntus $1.50.

Platinimo akcija rūpinasi V. 
Mikūnas su valdyba ir akade
mikais skautais. Fondas šiais 
metais yra paskyręs 100-ją sti
pendiją.

— Poetai Eėįnardas Braz
džionis, Antanas Gustaitis, Sta 
sys Santvaras ir. Rašytojas Pul
gis Andriulis Įrekordavo savo 
parinktus kūrinhis Į ilgo groji
mo plokštelę. .Tą išleidžia Lie
tuvių Dienos, Los Angeles, Ca 
lif. B. Brazdžionis lankosi Chi- 
cagoje ir dalyvius “Poezijos 
Pilnatis” pristatyme visuome
nei. Ta proga Jaunimo Centre 
gruodžio 12 d. yra ruošiamas 
vakaras su Įvairia programa.

— Chicagos Pašto viršininkas 
Henry W. McGee šią savaitę 
pavadino Kalėdinių atvirukų 
savaite ir prašo kalėdines siun
tas bei laiškus atiduoti Į paštą 
ši savaitgalį.

— Balio Pupdlaigio vieno 
mėnesio mirčiai atžvmėti' bus 
atlaikytos gedulingos šv. mi
šios Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
gruodžio 13 d., sekmadienį, 12 
v. šauliai, draugai ir pažįsta
mi, dalyvaukime velioniui ren
giamose pamaldose.

Albertas Gasneris mirė 
Kaune, sulaukęs senatvės. Ame
rikoje liko jo sūnus Stasys Gas
neris su šeima. .Pamaldos už 
velionies sielą bus gruodžio 13 
d. 8:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. (Pr)

* TAURAGĖS KLUBAS ren
gia Naujų Metų sutikimą gruo
džio 31 d. 7:30 vai. vakaro Mar
quette salėje, 6908 So. Western 
Avenue. Dėl informacijų sta
liukams rezervuoti (prašoma 
skambinti telef. GR 6-8117 arba 
476-4228. (Pr).
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PARDUODAMI
I§ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI. 

10% iki 50% nuolaida: Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 Sol WESTERN AVE.

— Kanados Lietuvių Studen
tų žiemos stovykla prasidės 
gruodžio 27 d. Laurentians 
kalnuose prie 'St Agathe mies
to ir tęsis-visą savaitę.

Jau spausdinama knyga 
“Kovos dėl Tietuyos nepriklau
somybės”. Autorius K. Ali
šauskas. Redagavo Pr.' Čepėnas; 
Spauasdina dr. Morkūno spaus
tuvė Čikagoje.

Knyga apima laikotarpį nuo 
1917 m. iki 1920 m. jpradžios. 
Pagrindą sudaro lietuvių kovos 
su bolševikais ir bermontinin
kais. Bus atspausdinta 1971 m. 
kovo - balandžio mėn.

Iki šiam laikui istorijos apie 
kovas dėl Lietuvos nepriklauso
mybės mes neturėjome, tad ši 
knyga bus vienintelis liudinin
kas apie mūsų kovas dėl laisvės. 
Joje bus santrauka anglų kal
ba.

Veikalą paruošti ir išleisti rei
kalingos lėšos. Ši aplinkybė ver
čia kreiptis į lietuviškąją visuo
menę ir prašyti paramos.

Kviečiu į talką būti knygos 
mecenatais, rėmėjais ar prenu
meratoriais. Iš anksto užsisa
kiusiems ir pinigus sumokėju
siems kainuos $12.00.

Veikalo mecenatais bus įmo
kėjusieji nemažiau $200.00.

Veikalo rėmėjais bus įmokė
jusieji nemažiau $25.00.

Mecenatų ir rėmėjų sąrašai 
bus paskelbti knygos pabaigoje.

Čekius ar perlaidas siųsti:
1. A. Ališauskas, 7312 So. 

Washtenaw Ave., Chicago, Hl. 
60629, arba

2. M. Rėklaitis, 6613 S. Map
lewood Ave., Chicago, Ill. 60629.

Reiškiu gilią pagarbą ir dė
koju. K. Ališauskas

(Pr).

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

S

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
. Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050
SI

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
. 2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas {vairių pre- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage
ns Volvus, Mercedes. Porschus ir 
kitais užs. ir vietinės gamybos maši 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ $ 14,000 pajamų- iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
$17,000, gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52500.
.... 5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marųųette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl figos ati
duoda už $48,000.

PLATUS LOTAS. Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim

PUIKUS DIDELIS 2 no 6 mūras 
Gazu šildvmas platus > sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.

2 BUTU. 14 mehi modernus mūras, 
3 auto mūro garažas. Marquette Par
ke. «36OO0.

9 K AMR. MŪRAS. gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600.

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

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454 ;

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. Šilima ga- 
zu. moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
bus neužbaigtas), anvnaujis mūrinis. 
Šilima gazu. aluminijaus langai. 2 au
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklypas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija. 
Šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. S1R900.

2 PO 6 MŪRINIS.- 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas, Mar
quette Parke. $32.000.

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY. Šili
ma gazu. alumin. langai,-platus skly- 
nas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43,000

4’ PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į nauius ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame ‘‘tuckpointing’’ darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

ivvkusio.se

