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KAIP DABAR YRA SU BRAŽINSKAIS?
Marija Rudienė pasakoja apie savo kelionę 

ir Įspūdžius Turkijoje
ČIKAGA. — šiandien vėl tęsiame Marijos Rudienės pasakoji

mą apie savo apsilankymą Turkijoje, kur kalėjime yra laikomi 
du pabėgę iš Sovietų Sąjungos lietuviai. Iki šiol ponia Rudienė 
yra papasakojusi, kad Bražinskai laikomi saugiai ir gerose są
lygose, laukdami apeliacijos teismo. Sovietų valdžia deda visas 
pastangas, kad aukštieji Turkijos teismai pripažintų Bražinskus 
kriminaliniais nusikaltėliais ir juos sugrąžintų sovietų valdžiai.

Marija Rudienė pasakoja: “Jo
kie advokatai iš Amerikos nėra 
nuvykęs ir jei būtų nuvykę, ne
būtų prileisti nei prie Bražinskų 
nei prie teismo. Tas pats liečia 
ir turkus. Jei koks advokatas 
nori pasisiūlyti, Įteikti savo idė
jas ar nuomones savanoriškai, 
tai jis turi pirmiausia tai pra
nešti advokatų centre ir tik ga
vęs leidimą, gali įteikti savo nuo
monės arba, kaip angliškai sa
koma “briefings”. Bet ar tos 
nuomonės bus panaudotos, net 
ar ir skaitytos, ar bus numestos, 
nėra tikra. Taipgi, pasisūlęs tą 
daryti savanoriškai, advokatas 
neprivalo iš jokio šaltinio imti už 
tai pinigus, šis klausimas man 
buvo paaiškintas vieno minis- 
terio, o anksčiau taip pat ir ma-
no vyrui jo lankymosi metu. 
Turkijoje yra daug advokatų, 
kurie dėl savo asmens iškėlimo, 
dalyvaujant sensacingoj byloj, 
norėtų prisisegti prie šios Bra
žinskų bylos”.

“Dvi dienas praleidau lanky
dama tuos ministerius, su ku
riais mano vyras buvo anksčiau 
kėlęs BrazinskųTėikalą. Po pa
sikalbę j imu su dviem ministe- 
riais, vienu senatorium ir su 
Amerikos ambasados vizų di
rektorium, gavau tas pačias in
formacijas ir šiek tiek naujų. 
Man buvo pasakyta, kad Ameri
kos ambasada Turkijoje, gal, pa
ti ir nespręstų vizos klausimo, 
kadangi visas šis incidentas, 
kaip jie pareiškė, yra per daug 
“involved”. Jie kreiptųsi į Wa- 
shingtoną. Ambasadoje klausė, 
ar mes turime Washingtone 
draugų, kurie lietuviams padė
tų, jei atsirastų opozicija Bra
žinskų priėmimui į Ameriką. 

. Atsakiau, kad mano vyras (A.
Rudis). parvykęs iš Turkijos, 
buvo aplankęs Washingtoną ir 
jam buvo pažadėta pagalba ke
lių senatorių ir kongresmanų. 
Kong. Roman Pucinski ypatin
gai pažadėjo vesti akciją ir man 
vykstant į Turkiją davė savo 
privataus, tiesioginio telefono 
numerį Washingtone, kad galė
čiau susisiekti, jei jo skubi pa
galba būtų reikalinga man be
būnant Turkijoje”.
* “Turkijos valdžia supranta 
Bražinskus ir jų pabėgimo tiks
lą ir užtat greit pripažino po
litinius jų pabėgimo motyvus, 
kol reikalas bus toliau galutinai 
išspręstas. Jie jiems paskyrė 
geriausius ir kompetentingiau
sius gynėjus. Bražinskai turi 
tokią apsaugą, kokią turėtų tik 
didžiausias valdininkas, nes tur
kai žino, koks pavojus jiems 
gresia”.

“Visa šita Turkija daro ne
žiūrint, kad sovietai juos sun
kiai spaudžia ir grasina. Kaip ir 
visuose kraštuose, Turkija ir
gi turi savo kairiuosius ir deši
niuosius. šiuo momentu Turki
ja pergyvena krizę. Man be
būnant, antradienį, gruodžio 8 
d., 26 senatoriai pakilo ir pra
nešė, kad jie sudarys naują par
tiją dabartinei valdančiai par
tijai nuversti. Senate tik 10 
balsų gali nulemti balsavimą,

IŠ VISO PASAULIO

LENKIJOS VYRIAUSYBĖ ĮSAKĖ
MILICIJAI ŠAUDYTI DARBININKUS

VARŠUVA. — Neramumai Lenkijoje plečiasi. Iš Gdansko ir 
Gdynios riaušės persimetė Į štetiną ir kitus miestus. Valdžia 
Įsakė policijai šaudyti į gatvėse demonstruojančius darbininkus. 
Nuo vakaro 6 vai. iki ryto 6 vai. gyventojams draudžiama pasi
rodyti gatvėse. Premjeras Cyrankiewicz pats pasakė savo kal
boje, kad žuvusių yra jau “kilkanascie” — keliolika. Sužeistų 
skaičius siekia šimtus. Švedijos korespondentas štetine pats sa
vo akimis matė, kaip šarvuočiai puolė žmonių minią, deginančią 
komunistų partijos centrą ir sutraiškė po ratais vieną moterį ir 
jos dukterį. Lenkijos valdžia sustiprino miestų gatvėse polici
ninkų ir kareivių skaičių. Demonstracijos įvyko Lodzėje ir Poz
nanėje.

MASKVA. — Kaip vakar ra
šėme, Maskvos “Pravda” paskel
bė ilgą, 2,500 žodžių straipsnį, 
kuriame smerkiami intelektua
lai, neprisitaiką prie režimo nuo
statų. “Sovietų liaudis neleis 
mindyti kojomis istorinių lai
mėjimų”, sako laikraštis. Visa 
eilė režimui prasižengusių in
teligentų yra vardais nurodomi, 
jų tarpe yra ir Nobelio litera
tūros premiją laimėjęs Aleksan
dras Solženicinas, kuris vadina
mas “dvasiniu emigrantu, sveti
mu liaudžiai ir nusistatęs prieš 
ją”. ’’Pravda” sako, kad kiti 
“liaudies priešai” sukinėjasi 
apie užsienio spaudos centrus ir 
maldauja viskio ar cigarečių už 
jų suteikiamas nešvarias mela
gystes. NYT redaktorius Ja
mes Reston, kuris dabar yra 
Maskvoje, rašo apie šiuos puo
limus ir klausia, kodėl “Prav- 
dai” reikėtų taip smarkiai jau
dintis dėl tų “kelių išsigimėlių” 
ir rašyti apie juos tokius ilgus 
straipsnius, jei jie iš tiesų yra 
tik nereikšmingos išimtys lai
mingoje sovietų liaudyje.

WASHINGTONAS. — Armi
jos sekretorius Stanley Resor 
paneigė žinias, kad armijos žval
gyba buvo verčiama sekti ir šni
pinėti IUlinois politines asme
nybes, jų tarpe sen. Adlai Ste- 
vensoną.

LOS ANGELES. — Charles 
Manson, kuris yra teisiamas už 
8 žmogžudystes Kalifornijoje, 
dabar dar buvo apkaltintas de
vinta — vieno savo draugo hipio 
žmogžudyste.

♦ Brazilijos valdžia pradėjo 
derėtis su Čilės ir Alžiro diplo
matais dėl politinių kalinių iš
vežimo į tuos kraštus. To reika
lauja teroristai, pagrobę Šveica
rijos ambasadorių.

Britų premjeras 
Heath Washingtone

WASHINGTONAS. — Brita
nijos premjeras Heath atvyko į 
Washingtoną iš Kanados. Wa
shingtone jis bus dvi dienas ir 
tarsis su prezidentu Nixonu.

Spauda Amerikoje paskutiniu 
metu pakeitė savo nuomonę apie 
konservatorių premjerą. Jis 
anksčiau buvo laikomas nežymiu 
politiku, neturinčiu duomenų 
tapti sėkmingu. Dabar po elek
tros darbininkų neramumų, vy
riausybei Britanijoje neatlai- 
džiai kovojant prieš ekonomi
nius sunkumus ir, atrodo, lai
mint, spaudoje atsirado daugiau 
pagarbos premjerui Heath ir jo 
užimtai linijai.

tai 26 sukilėliai yra rimtas pavo
jus valdžiai. Premjeras Deme- 
ril yra palankus Bražinskams. 
Jo dešinieji ministerial nekenčia 
komunizmo ir nori sustabdyti jo 
didėjančią įtaka Turkijoje”.

(b. d.)

Dėl lėktuvu keliamo triukšmo aerodromu tarnautojams neįmanoma susikalbėti su pilotais, todėl 
yra 25 ranku signalai,.patvirtinti aviacijos valdybos. Apačioje, iš kairės, signalai reiškia "Sukis!" 

"Važiuok pirmyn" ir "Stok!"

TŪKSTANČIAI LAIŠKŲ KONGRESE 
Aiškinama, kada Kudirka pranešė 
amerikiečiams, kad jis nori pabėgti

WASHINGTONAS. — Kongreso komitetai kaip pranešė te
lefonu jo pirmininkas Wayne Hays (D. Ohio) Amerikos Lietuvių 

(Tarybos pirm. dr. K. Bobeliui, gavo tūkstančiui,telegramų, kurių 
visų komiteto nariai dar nespėjo nei perskaityta Krašto-gyven
tojai protestuoja prieš žiaurų Pakrančių Sargybos elgesį su pa
bėgusiu lietuviu jūrininku Simu Kudirka. Komiteto pirmininkas 
pareiškė, kad visos telegramos bus perskaitytoj ir visas Kudir
kos atidavimo klausimas bus peržiūrėtas iš pagrindų. Amerikos 
gyventojai nori sužinoti, kas atsitiko su Kudirka, todėl kongreso 
komitetas yra pasiryžęs šį klausimą ištirti. Į

Komiteto pirmininkas atsto
vas Hays turi visus dokumen
tus, liečiančius jūrininką Kudir
ką. švenčių metu komiteto dar
bas bus nutrauktas, bet tuojau 
po Naujų Metų komitetas yra pa
siruošęs pakviesti dar kelis at- 
sakomingus vyriausybės žmones 
ir Pakrančių Sargybos pareigū
nas, kad paaiškėtų, kas kaltas 
dėl Kudirkos išdavimo.

Pirmininkas Hays nusifoto
grafavo kartu su Kudirkos fo
tografija ir įteikė ją spaudos 
atstovams. Laikraštininkai ir 
radijo bei TV atstovai turėjo 
progos nufotografuoti didžiau
sias krūvas gautų telegramų ir 
laiškų.

Pranešė dieną prieš?

Atstovas Wayne Hays pareiš
kė turįs žinių, kad Simas Ku
dirka radijo bangomis pranešė 
Pakrančių Sargybos kuteriui jau 
lapkričio 22 d., kad jis gal būt 
pabėgsiąs. Kaip žinoma, Kudir
ka buvo sovietų žvejų laivo “So- 
vietskaja Litva” radijo opera- 
torius-radistas. Jis užšoko ant 
“Vigilant” laivo lapkričio 23 d. 
šis klausimas, ar Kudirka iš 
anksto pranešė apie savo bandy
mą pabėgti, ar — ne, komiteto 
bus aiškinamas.

Komanderis Gerald Seelman, 
kuris yra transporto sekreto
riaus John Volpe karinis adju
tantas, pareiškė kongreso komi
tetui, kad jis neturįs informa
cijų apie Kudirkos radijo prane
šimą Pakrančių Sargybai. Jo ži
niomis iš Pakrančių Sargybos 
vedamos kvotos, Kudirka pirmą 
kartą pareiškė norą pabėgti tik 
kelias valandas prieš jam užšo
kant ant “Vigiliant” laivo.

Žydai prisipažinę
MASKVA. —i Leningrado žy

dų teisme, kaip'.pareiškė kores
pondentams teismo pareigūnai, 
dauguma kaltinamųjų prisipaži
no kaltais ir pareiškė, kad jie 
dirba tarptautiniam zionizmui. 
Didžiausia kaltė metama majo
rui Markui Dymšicui, kuris pri
kalbėjo kitus pirkti lėktuvo bi
lietus ir bandyti su lėktuvu pa
bėgti į Suomiją.

Kaltinamieji teismui papasa
kojo, kad jie buvo apsiginklavę 
peiliais, revolveriais ir guminė
mis lazdomis. Tie ginklai būtų 
buvę panaudoti lėktuve, priver
čiant pilotus skristi, kur žydai 
nori.

♦ Sovietai pranešė, kad mė
nulyje esąs automatinis vežimas 
vėl pajudėjo 600 pėdų.

Du nauji generolai karo aviacijoje. Kairėje Jeanne Holm, pirmoji 
aviacijos motery generole, o dalinėje —- pirmas astronautas gene

rolas James McDivItt, vadovavęs Apollo 9 skridimui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

< Pentagonas paskelbė, kad 
artimoje ateityje bus sunaikin
tos visos bakteriologinių ginklų 
atsargos, kurios Amerikai kai
navo pagaminti 726 mil. dol. Pats 
sunaikinimas kainuos 12 milijo
nų dol. ir truks metus laiko.

Čekoslovakijoje buvo nu
teistas 4 metais kalėjimo vienas 
žurnalistas, dirbęs Vokietijoje 
Free Europe radijo štabe. Jis 
buvo suimtas, kai nuvyko į Če
koslovakiją, kaip turistas.

Lenkijos valdžia atkirto 
visą šiaurinę Lenkijos dali, kur 
vyksta gyventojų riaušės. Val
džia apeliuoja į žmones, daugiau
sia į jaunimą, neprisidėti prie 
neramumų.

Vakar prezidentas Nixonas 
ir britų premjeras Heath vėl, 
kalbėjosi Camp David apie 4 
vai.

+ Amerikos karinių jėgų va
dovybė paskelbė Saigon e, kad 
Kalėdų proga ir Naujų Metų 
proga amerikiečių daliniai lai
kysis vienos dienos paliaubų.

♦ Apie 6,000 Amerikos karei
vių, esančių užjūriuose, Kalėdas 
praleis namie. Jiems sugrįžti pa
deda ir lėktuvų bendrovės, atpi
ginusios lėktuvų kainas.

Kinijos kariuomenė išaiški
no Tibete slaptą pasipriešinimo 
okupacijai grupę ir viešose apei
gose žudo jos narius.

,‘Laisvės ir duonos”

Net ir žiopli užsienio kores
pondentai ėmė įtarti, kad šios 
lenkų demonstracijos yra kaž
kas daugiau, negu protestas 
prieš mėsos kainų pakėlimą. 
Kaip ir 1956 Poznanės sukilime, 
žmones reikalauja “Laisvės ir 
duonos”. Plakatuose sakoma 
“mes alkstame”, tačiau tas alkis 
liečia ne vien duoną, bet ir žmo
nių laisves.

Gdansko gatvėse kas 50 met
rų stovi kariuomenės tankai. Su
kilėliai jau nebenaudoja vien 
plytų ir akmenų, gatvėse girdisi 
šūvių garsai. Prie sovietų am
basados Varšuvoje sprogo bom
ba. Minios pirmiausia puola ne 
maisto krautuves, bet komunis
tų partijos būstines. Jau tas ga
lėtų pasakyti režimui, už ką len
kai miršta.

Pankenks Gomulkai?

Rytų Europos komunistų tar
pe kalbama; kad šie įvykiai pa
kenks partijos vadui Gomulkai. 
Gdanske darbininkai šaukė pro
testus ir reikalavo, kad Gomulka 
pasitrauktų. Demonstracijose 
žmonių pykčio taikinys buvo ir 
Lenkijos milicija — Ormo, ku
riai vadovauja vidaus reikalų 
ministeris Miecyslaw Mozcar. 
Sakoma, kad jis siekiąs Gomul- 
kos pašalinimo ir tyčia spaudęs 
pravesti kainų pakėlimus, ■ži
nodamas, kaip atsilieps žmonilj 
tarpe. Kainų pakėlimas buvusi 
provokacija prieš Gomulką.

Komunistinių valstybių sosti
nėse kalbama, kad Rytų Vokie
tijos Ulbrichtas trinas iš džiaug
smo rankas dėl Lenkijos įvykių. 
Jis laukiąs, kad tie įvykiai vėl 
pablogintų santykius su vaka
rais.

Visi chuliganai...

Premjeras Cyrankiewicz savo 
kalboje kartojo valdžios žodžius, 
kad chuliganai anarchistai ir nu
sikaltėliai sukėlė šias riaušes, 
tačiau niekas jo žodžiais netiki. 
Iš kur Lenkijoje atsirado tiek 
laisvu nusikaltėliu? Valdžia ek
sportuoja į užsienius lenkišką 
kumpį, siekdama įsigyti užsie
nio valiutos, kada darbininkai 
turi pragyventi už 20 dolerių 
per savaitę. Pusę to menko už
darbio lenkų darbininkas išlei
džia maistui. Darbininkai ma- 

Į to, kaip naujoji valdininkų kla
sė važinėja automobiliais, val
go kaviarą ir geria šampaną. 
Kaip ir 1956 metais Poznanėje, 
šie neramumai rodo, kad lenkų 
darbininkai pritrūko kantrybės 
ir jų laisvės troškimas prasiver
žė savižudiškomis riaušėmis.

Amerika atmetė 
sovietų priekaištą 
WASHINGTONAS. — Ame

rika atmetė Sovietų Sąjungos 
priekaištus dėl šiaurės Vietna
mo bombardavimo. Sovietų val
džia pasmerkė prezidento Nixo- 
no įspėjimą Hanojui, kuriam 
buvo pasakyta, kad Amerika vėl 
pradės lėktuvų bombardavimus 
šiaurėje, jei Hanojus padidintų 
spaudimą Pietų Vietname.

Kai sovietų valdžia dėl to įs
pėjimo paskelbė griežtą pasmer
kimą, valstybės departamentas 
pareiškė, kad Sovietų Sąjungą 
būtų geriau nukreipusi savo priej 
kaištus į Hanojų ir patarusi jam 
nepulti beginklių amerikiečių 
žvalgybos lėktuvų bei patarusi 
pradėti Paryžiuje rimtesnes de
rybas.

Jungtinės Tautos 
baigė sesiją

NEW YORKAS. — Jungtinės 
Tautos pabaigė savo sukaktuvi
nę, 25 metų sesiją liūdnoje nuo
taikoje, sekretoriui U Thantui 
įspėjant visus narius, kad finan
sinė krizė, kuri gresia JT, gali 
būti atstumta tik savanoriš
kais narių įmokėjimais.

Iškilmingai pradėta ši sesi
ja baigėsi paprastai, aptariant 
atliktus darbus. Iš jų pažymėti
ni tik du: susitarimas, kad tur
tingosios valstybės padės atsi
likusioms ir susitarimas, |kad 
pasaulio vandenynų dugnas pri
klauso viso pasaulio tautoms ir 
jo turtai turi būti naudojami 
tik taikingiems tikslams, pri
žiūrint tarptautinei agentūrai.

Buvo šioje sesijoje parašytos 
dvi deklaracijos apie tarptauti
nio saugumo ir tarptautinių įs
tatymų bei santykių tarp atski
rų valstybių principus.

JT sudarė ateinančių metų 
biudžetą, kuris siekia rekordi
nę 192 mil. dol. sumą. Sovietų 
Sąjunga pranešė vėl, kad ji ne
prisidės prie JT išlaidų, surištų 
su Korėjos karu ir su Kongo 
ar Viduriniųjų Rytų taikos ka
riuomenės išlaikymu. Dėl to 
neprisidėjimo JT ir turi finan
sinių sunkumų.

Padidėjo rusu 
skaičius Egipte

BEIRUTAS. — Libano spau
da skelbia, kad į Egiptą pasku
tiniu metu atvyko dar daugiau 
sovietų karinio personalo ir da
bar siekia jau apie 20,000. Per 
paskutines savaites į Kairą at
vyko keli tūkstančiai rusų sta
tyti ir prižiūrėti naujų gynybos 
raketų.

Kariniai stebėtojai galvoja,

kad rusų jėgų padidinimas reiš
kia sovietų nepasitikėjimą egip
tiečiais, kurie dar neišmoko pri
žiūrėti ir aptarnauti sovietų ra
ketų. Rusai bijo, kad vėl gali 
į Izraelio rankas patekti mo
dernūs sovietų ginklai.
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Kviečiame visus būti mūsų svečiais, pradedant gruo
džio 22 d. iki sausio 10 d., 1971 m. Visus atsilankiusius 
vaišinsime skania kava, lietuvišku sūriu ir kitais ska
numynais. Vaikai atėję su tėvais gaus saldainių. Nėra 
reikalo būti bendrovės nariu, kad pasisvečiuotumėte. 
Visi be skirtumo esate kviečiami.

Sunkaus svorio boksininkas Joe Fra
zier uždirba daug pinigu besi buksuo
damas ir dainuodamas naktiniuose 
klubuose. Busimas jo susitikimas su 
Cassius Clay dėl pasaulio Čempijono 
vardo atneš apie 10 milijonu doleriy.

PHILOMENA D. PAKEL, 
Prezidentė

Nuo 
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000

skyriuje geriausiai eina pre
kės, kurios vertos keliolika cen

napoleoną 
ramunes, Ibetržo šakas, 
kus, balandėlius, romo 
ragelius, grybus ir kt.

Tautiniai šokiai buvo 
nii arenoje. Lietuviams 
vavo iSt. Milašiaus vadovau
jama šokių grupė “Bijūnas”, 
kuri sudaro B. Pliuraitė, R. 
Kažeinėkaitytė, N. Vindašiutė, 
R. Kuliavas, A. Bracius, B. Bra- 
cius, V. Kružikaitė, D. Augai- 
tytė, S. Upenieks, R. Tamašaus
kas, V. iPetroliūnas, O. Mili-

Mieli lietuviai, kaimynai ir artimieji,
Baigdami senuosius metus, mes privalome už

miršti visus turėtus nepasisekimus, padarytas klai
das ir išgyventus nemalonumus.

Mums prisimena tūkstančiai mūsų prietelių, su 
kuriais teko arčiau susipažinti ir kuriems teko pa
tarnauti ir būti naudingais. Tai yra didžiausias mūsų 
turtas.

Skambant Kalėdų varpams ir besiklausant nuo
taikingų šių švenčių giesmių, Chicagos Taupymo Ben
drovės valdyba, direktoriai ir visi šios įstaigos tar
nautojai linki Jums linksmiausių Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų. Tikimės, kad Jūs leisite mums ir atei
tyje Jums patarnauti.

Pardavimo skyrius: Daugu 
mas tautų turėjo ir savo par 
davinio skyrius. Neatsiliko iributienė, 
lietuviai. Lietuvių skyriuje ’ Desmore, 
buvo matyti pardavinėjant ke- \ Stefanija Pelanis, Milašienė, R, 
r arnikos išdirbinius, 
gėles, paduškėles ir t. t

Chicagos Savings yra puikiausiai išpuošta Kalėdi
niais pagražinimais. Atėję pamatysite gražiai išpuoštą 
eglutę ir kitas įvairenybes.

JOHN jPAKEL, Sr

Pa savaitės moterys turėjo 
susirinkimą ir iš gauto pelno 
paskyrė lituanistinei mokyklai 
25 dol. “Bijūnui” — 100 dol. ir 
dviem studentėm po šimtą do
lerių. Prie šventės paruošimo 
be aukščiau paminėtų dar pa
sidarbavo: Balčiūnienėj Dar- 

Ališauskienė, Blash, 
Brown, Marija ir

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame , y 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.vU, 

o kietuose viršeliuose už $6.00. 
am tnv<r«« i«i ninifims nusiusite tokio ndrtju.

dirbtines Milašius, Genienė, Labeckie- 
šiame j nė, Kaminskaitė, Tomkevičifi

ŠVENČIŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS

MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE; 254-4470

Kapps, Muėmskie 
nė, Šukvs, Kazitėnas, Budrec 

Balčiūnas ir dauge
sodeliu ir rūtomis. Namelį pa
darė p. Budreckas, o nudažė p. 
Kazitėnas. Prie namelio rūtų 
darželyje sėdi jaunimo atsto
vai ir daro lietuviškus papuo
šalus eglutei. Vidus namelio iš 
puoštas gintaru ir paveikslais. 
Prie stalo lietuvaitė siuvinėja, 
o vy ras iš medžio gamina lie
tuviškus ornamentus. Kitos 
tautos irgi neatsiliko: suomiai 
rodė, kaip gaminamos pašliū
žos, olandai — klumpes, čeko- 
slovakai meškeriojo ant ledo, 
danai kalvėje gamino pasagas, 
lenkai turėjo Kalėdinę eglutę ir 
gamino iš stiklo įvairius pa
puošalus; ukrainiečiai buvo 
išstatę savo kostiumus ir lėles; 
estai — pirštines, prancūzai — 
aliejiniais dažais paveikslus ir 
t. t. Už parodas buvo skiriamos 

peru- 
viečiai, vengrai, korėjiečiai, 
bulgarai, afro-amerikiečiai ir 
norvegai.

Maistas buvo pardavinėja
mas auditorijos beismonte. 
Kiekviena tauta čia pardavinė
ja geriausiai paruoštą maistą, 

: kad ^žmonės jo paragavę, visą 
laiką-prisimintų ir ne tik se
kančiais metais patys ateitų, 
bet dar ir draugus atsivestų.

Buvo laikotarpis, kada lie
tuviai daug maisto veždavosi 
atgal į namus, bet dabar antri 
metai kaip kelias valandas prieš 
laiką jau išparduoda. Labai 
gerai skrajojo cepelinai. Mote
rys cepelinų gamybai sunau
dojo virš 700 svarų bulvių. Km*

tik būdavo eini, ten cepelinai 
į burnas lekia. Prie maisto 
pardavimo skyriaus priėjo 
daug nematytų lietuvių iš pla
čios apylinkės. Kiti prisipaži
no, kad jų tėvai dar kalbėjo 
lietuviškai, bet jie neturėję pro 
gos išniokt!. Kiti vartojo vieną 
kitą lietuvišką žodį ir sekan
čiais metais žadėjo geriau kal
bėti. Dar kiti prašė juos į lie
tuviškas programas Kenašoje 
ar kur nors kitar pakviesti 
Tretieji apgailestavo, kad jų 
apylinkėse labai retai lietuvių 
tegyvena. Ketvirtieji žadėjo 
patys sekančiais metais prisi
dėti. Taigi šiuo atžvilgiu buvo 
atlikta labai didelė misija. Dar 

, daug metų praeis, kol pusė 
Mihvaukės kalbės lietuviškai.

. Kai kurios organizacijos skun- 
• džiasi, kad jų parengimus ma

žai kas lanko. Tokie turėtų at
sistoti prie lietuvių maisto iš
pardavimo skyriaus ir visus 
norinčius lietuviškuose paren
gimuose užsiregistruoti ir vė
liau juos pakviesti. Be cepeli
nų, lietuviai dar pardavinėjo: 

kalakuto ruliadą, 
ežiu- 
tortą,

šauskailė, A. Milišauskas ir 
akordeonistas P. Kivėnas.

Lietuviai šioje programoje i 
gerai pasirodė.

Žmonės bevaikščiodami po j 
sales nuvargsta ir ištrokšta. 
Reikia pailsėti ir išdžiūvusią j 
gerklę pavilgyti. Jaunimas tu
ri savo energiją išlieti. Tam 
reikalui vienoje salėje griežia 
vienas orkestras po kito, o jau 
ninias prispaudžia padą prie 
grindų. Kitose salėse senimas 
prie stalų vilgina gomurius, o 
jaunimas linksmina senimą. 
Kas geriausiai palinksmina, lai 
dar ir premiją gauna. Lietu
viai irgi šioje programoje da
lyvavo. Kad dalyvavo tai dai
ne viskas, bet dar ir 500 dol. 
premiją laimėjo. Lietuviai šo
ko Žiogelį. Premijas laimėjo: 
kroatai, čekai, irlandiečiai, lie
tuviai, lenkai ir serbai.

Vaikų programa. Vaikų) pro
grama vyko lapkričio mėn. 21 
d. 3 vai. po pietų. Ypatingai 
gerai pasirodė šveicarai. Jie 
vertėsi vienas po kito per gal
vas, šoko nuo tramplyno , ver
tėsi ore ir t. t. Lietuviams rei-į 
ketų irgi tokia gimnastika su-1 
sidomėti. Kitos grupės šoko' 
įvairius tautinius šokius, o 
trečiosios — stumdėsi po are-l
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JOHN PAKEL, Sr.
Direktorių Tarybos Pirmininkas

tė, Newsante, St. Gedgaudas, j Mažonai lė 
Mitkienė, Milašiūtė, Federavi 
čiai, Darbutukas, Desmoriu- kas, dr. V 
kai, Oberjaitienė, Urlakylėjlis kitų.

Prieškalėdinis Jomarkas Milwaukeje
Milwaukeje yra ž»<gAlėjęs 

papratys, kad kiekvienais me
tais rudens mėnesiais Interna
tional institutas ruošia kelias 
dienas užtrunkantį pasirody
mą. — Folk Fair. Šiais metais 
toks pasirodymas buvo lapkri
čio mėn. 20, 21 ir 22 d. Milvau- 
kee’s arenoje ir auditorijoje. 
Vien arena sutalpina per 9,000 
žiūrovų. Autobusais iš įvairių 
Amerikos valstybių privažiuo
ja daugybė žmonių. Šiais me
tais būro užregistruota apie 
113 autobusai. Skaitoma, kad 
šiais metais tokioje šventėje 
daly vąvo netoli 80,000 žmonių.

Pabs alaus bravoras skiria 
premijas už geriausius pasiro
dymus. šiais metais jau buvo 
27-la tokia šventė- Anksčiau te 
nai lietuviams atstovavo Mil
waukee lietuviai, bet vėliau tik ^6 premijos. Jas laimėjo 
dėl jiems gerai žinomų prie
žasčių atsisakė ir keletą metų 
tenai lietuviai nebuvo atsto
vaujami. Kadangi niekas ne- 
atstovavO; per keletą metų, tai 
susidarė- grupelė žmonių, ku
rie tokį lietuvių atstovavimą 
jau penki metai kaip tęsia; - Pa
sirodomą parodose, tautiniuo
se šokiuose ir su valgiais. Kiek 
vienais metais vis didesnis skai 
čius žmonių įsijungia. Padeda 
net amerikiečiai.

Reikia pasakyti,, kad lietu
viškasis j audimas labai gerai 
darbuojasi irį" kaip atrodo, vė-t 
liau visą atstovavimą gali pei 
imti. Lietuviai šiais metais at 
vaizdavo lietuvišką namelį si

Mstmc



ANTANAS PTLIONIS

(Tęsinys)
Bet ar ne daugiau tenka pa

justi kartėlio širdyje ir nusivy
limo mūsų naująja lietuvių atei
vių karta. Nusivilti tais, kurie 
j šį kraštą atvyko pabūgę Mas
kvos bolševikų teroro. Tais, ku
rie su kūdikiais ant rankų neši
ni bėgo į laisvąjį pasaulį, pasiry
žę skelbti ir liudyti, kad lietuvių 
tauta yra okupuota, šaukti lais
vojo pasaulio vyriausybių są- 
žinėn, kad jie ne žodžiais, 
darbais padėtų atitaisyti 
dangų šaukiančią skriaudą,
ja, gyvenimo tikrovė yra kito
kia. Ne vienas jų atvykęs į šį

bet 
šią 
De-

kraštą, paskendo grynai savo as
meniniuose reikaluose ir nutilę 
kiūkso sotūs užsidaręs savo “pa- 
lociuose”.

IŠ tikrųjų, kokia dar maža 
dalis jų tepriklauso lietuviškai 
bendruomenei. Koks mažas skai
čius tebedalyvauja jos tarybos 
rinkimuose. Ne visų jų vaikai 
belanko šeštadienines lituanisti
nes mokyklas. Tiesiog sunku ti
kėti, kad jau ne vienos mūsų in- 
telegentų šeimos, baigusių aukš
tus mokslus Lietuvoje tėvų vai
kai nebekalba lietuviškai, arba 
visai sunkiai gali lietuviškai su
sikalbėti. Dauguma mūsų nau-

vienoje New Yorko krautuvėje yra du Kalėdy Seneliai, vienas baltas, kitas juodas. Jy lankyto
jai rasiniu skirtumu dažnai nepaiso ir aplanko, kaip matosi iš paveiksly, ir kitos rasės Senelį.

AMERIKOS DIDŽIOSIOS 
MEŠKOS

Šiaurės Amerikos žemyne yra 
visokių meškų: nuo mažųjų “me
daus kopinėtojų” pietuose, Ka
lifornijoje, iki didžiųjų palšių 
vakarinėje dalyje. Spėjama, jog 
apytikriai JAV dabar yra apie 
GbO didžiųjų meškų. Didelė jų 
dauguma nėra karingos, žmo
gaus nepuola, nebent tik save 
gindamos. Jei meška iš tolo pa-

Bc

1971 Plymouth-Duster
RysowHl VdM

Dustsr 2-Doof

25 mylias su vienu galionu. Pigus leidimas

PLYMOUTH, VALIANT • BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
G T X, FURY-DUSTER.

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

CRANE SAVINGS and Loan Association

fflUHlin
B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS 

1% mokama vieny 

“ mėty certifi
ed cafams. Mažiau- 

šia $5,000 
ar daugiau

on 
investment 

account’
on two 
years 

certificates

jųjų lietuvių ateivių vaikai mel
džiasi angliškai. Tai aiškiai pa
rodo, kad jų namų kalba yra ne 
lietuvių. Ir tai keista, kad to
kių lietuviškai nekalbančių ar
ba silpnai kalbančių vaikų tė
vai tikrai, medžiagiškai pajėgūs 
savo vaikus ne tik leisti į litua
nistinę mokyklą, bet ir priva
čiai pasamdyti mokytojus ir sa
vo vaikus išmokyti lietuvių kal
bos. Juk kadaise mūsų dvarų 
ponai samdė į namus mokyto
jus ir mokė savo vaikus sveti
mų kalbų. Ar nepasipiktinimo 
verta, kad net lituanistikos mo
kytojų tarpe yra • 
vaikai lietuviškai ; 
su baisiu akcentu ' 
vaikai nepriklauso 
viškai organizacijai.

Be to, yra daugelis ir tokių 
lietuviškų šeimų (deja, ne vi
sos), kad ir yra prisirašę prie 
lietuviškų parapijų, bet vengia 
jas remti. Ir tai keista, kad tie 
lietuviai, kurie prisirašę prie 
svetimtaučių parapijų, ypač po
nios yra uolios tų parapijų įvai
rių parengimų darbininkės. Gal 
ir tai būtų galima pateisinti, jei 
tame mieste ar toje apylinkėje 
nebūtų lietuviškos parapijos. 
Bet jei ir priklauso lietuviškai 
parapijai, bet į dalyvavimą lie
tuviškose pamaldose žiūri pro 
pirštus. Bet labai dažnai juos 
pamatysi besėdinčius grynai 
angliškose, kuriose nė vieno žo
delio lietuviškai.

Esu lietuvis, katalikas, jau ke
liolikti metai gyvenu Chicago j e. 
Gyvenau anksčiau šv. Jurgio, 
Brighton Parke Nekalto Prasi
dėjimo Mergelės Marijos lietu
viškose parapijose. Karts nuo 
karto ir dabar sėdęs mašinon 
sekmadieniais aplankau tai vie
ną, tai kitą lietuviškos parapi
jos bažnyčią, dalyvauju jose lie
tuviškose pamaldose. Tikrai, 
griaudu ir liūdna!... Kiek tuščių 
suolų, grynai lietuviškose pa
maldose. Didingai choras gie
da lietuviškas giesmes, jų ne

tokių, kurių 
silpnai arba 
kalba, kurių 
jokiai lietu-

—' 5:00 vakaro; Sešta- 
12:00 dienos. Trečiadieniais už-

Pinigai įdėti pries mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

'" VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto 
dieniais 9:00 ryto

PER ANNUM

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100X0 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings
and Loan Auociitloi

INSURED
UP TO 

S20,000.

PER ANNUM

PER ANNUM PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Chicago Savings and Loan Assn
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of th* Board Mrs. PHIL PAKEL, President 

TEL. GR 6-7575 
HOURS: Hon. 12 F. M. to 8 F. H. Tuo,. S to 4, Thors. & Fri, 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

lodijos tokios savos, širdį griau-ivo surengtos grynai svetimtau- 
dina... šiose pamaldose beveik 
nesimato lietuviško jaunimo, 
mokyklinio amžiaus vaikučių. 
Daugumoje Seneliai, senosios 
kartos lietuviai. Tyčiomis pasi
likdavau minėtų parapijų bažny
čiose ir grynai angliškose pamal
dose, kuriose nė vieno žodelio 
lietuviškai. Sunku būt tikėti, 
kad ir tokiame Marquette Parke 
9:15 vai. ryt Mišiose grynai an
gliškose dalyvauja beveik pusė 
mūsų lietuvių, naujųjų ateivių.
Dalyvauja net ir tokie, kurių pa
vardes nepatogu minėti, kadan
gi nesinori jų viešai spaudoje 
kompromituoti. Mačiau ten atė
jusius net lituanistikos mokyklos 
mokytojus, tėvus su lituanisti
kos mokyklos mokiniais.

Stovėjau prie durų kamputyje 
su nuliūdusia širdimi, aidėjo var
gonų triūbos, palydėdamos gie
damas grynai angliškas giesmes. 
Jaučiau, kaip mano krūtinėje 
plakė nusivylimu širdis. Buvo 
tikrai, griaudu... Ir man, kaip ka
daise mūsų dainiui Maironiui 
bestebint Trakų pilies griuvė
sius: ...temdė ašaros mėlynas 
akis... Ir ką aš matau, juk tai 
dalyvauja grynai angliškose pa
maldose, neeiliniai Lietuvos kai
mo žmoneliaijbet lietuviškosios 
intelegentijos Uulai. O kiek jie 
gražių, patriotinių kalbų prikal
ba suvažiavimuose, bei tautinių 
švenčių metu.: Ar gi, jie jau 
tiek nenusivokia, ar neįstengia 
suprasti, kiek lietuviškų parapi
jų bažnyčios su lietuviška litur
gija gali padėti;ir padeda lietu
vybės išlaikymui.

O ypač šiandien, kai Bažny
čia yra leidusi pamaldas atlik
ti tėvų kalba. Juk tai, šalia vi
sų kitų priemonių, bažnyčia ta
po didelė lietuviškos dvasios at
gaivos vieta. Lietuviškose pa
maldose lietuviui dalyvauti tai 
nėra kokia nors privilegija, ku
ria jis gali naudotis ar ne, bet 
lietuvio kataliko lietuviškos pa
rapijos nario pareiga. Daug kas 
iš mūsų prisimena, kam teko gy
venti Vilniuje pirmosios Mask
vos bolševikų okupacijos metu. 
Tuomet Vilniuje sekmadieniais 
šv. Jono bažnyčion suplaukdavo 
visi sostinėje gyveną lietuviai, 
nepaisant kokių jie būtų buvę 
pažiūrų ar religinio nusistaty
mo. Jie visi giedojo giesmę Ma
rija, Marija ir ne vieno jų akyse 
spindėjo ašara... Jie lietuviško
je bažnyčioje, lietuviškai giedo
dami šv. giesmę stiprino dvasią 
ištvermingais palikti nešant ver
gijos naštą.

Tiesa, gal seniau ši pareiga 
dalyvauti pamaldose lietuviškų 
parapijų bažnyčiose nebuvo taip 
būtinas dalykas, kadangi ir viso
se kitose bažnyčiose pamaldos 
vyko lotyniškai. Tada tikrai galė
jo lietuvis katalikas pateisinti 
pareigą ir svetimtaučių bažny
čioje. Bet vis tik ir tuomet baž
nyčia buvo jau nemažas tauty
bių suvirinimo katilas. Saky
sim ir tada Lietuvoje sulenkė
ję kunigai savo lenkiškais pa
mokslais, lenkiškomis gSesmė^ 
mis pajėgė tiek daug žalos pa
daryti lietuvybei, šiandien mums 
gyvenantiems svetimoje šalyje 
yra tiesiog Dievo dovana lietu
viškoj liturgija. Bet ar mes 
visi tai įvertiname?

Argi ne liūdna, skaitant spau
doje reportažus apie mūsų di
džiųjų tautinių švenčių parengi
mus, kai bažnytinės iškilmės bu-

čių bažnyčioje. Nors čia pat, tik 
už keletos mylių yra lietuviška 
parapija. Kažin ar tai yra pa
kankama priežastis, tas keletos 
mylių nuotolis, nuo lietuviškos 
parapijos, melstis tokiomis pro
gomis svetimtaučių parapijose 
anglų kalba?... Ypač, kai tie pa
tys rengėjai kasdien važiuoja 
darbovietėn ir dar toliau pro tą 
pačią lietuvišką bažnyčią. Bet 
dar skaudžiau, kad nė nesivar
žoma tuo pasigirti net lietuviš
kuose laikraščiuose, girdi, ang
liškos bažnyčios klebonas buvo 
labai patenkintas tokiomis iškil- 
mėmės ir per pamokslą pagyręs 
rengėjus. Nežinau, ar lietuvis 
turėtų tuo didžiuotis, gal jau ge
riau tiktų iš gėdos rausti. Ypač, 
tada, kada tiek kalbama apie vi
sokiausias priemones lietuvybei 
išlaikyti, ją. poselėti. Ar gi, lie
tuviui sava lietuviška parapijos 
bažnyčia turi tarnauti tik laido
tuvėms, bet ne tautinių švenčių 
metu rengiamoms pamaldoms. 
Ar gi, ne teisingai kun. Vyš
niauskas senosios kartos lietu
vių sūnus, Cicero parapijos laik
raštėlyje rašė: kad ne kard. Co
dy lietuviškas parapijas užda
rys, bet mes patys. Ar gi dar 
reiktų visomis jėgomis įrodinė
ti, kad lietuviui katalikui lietu
viškų pamaldų lankymas yra be- 
kompromisinis principas. Var
gu, ar kas galėtų pateisinti lie
tuvio lankymą grynai angliškas, 
o ne lietuviškas pamaldas.. ?•■■■

Akivaizdoje tokių faktų — 
išvada aiški, kad dauguma mū
sų senosios kartos lietuvių lie
tuviškos dvasios palaikymui 
daug daugiau yra dėję pastan
gų lietuvybei palaikyti. Jie kų-

rė parapijas ir statė bažnyčias, 
jie prie bažnyčių steigė mokyk
las. Juk ir jų dauguma savo 
kaip kataliko pareigą sekmadie
niais galėjo taip pat atlikti gry
nai angliškose bažnyčiose. O vis 
tik ne. Jie kūrė lietuviškas pa
rapijas, aukojo sunkiai uždirb
tus centus bažnyčių statybai, 
steigė mokyklas. (b. d.)

mato žmogų ir jai pavojaus nė
ra dažniausiai pasitraukia, o jei 
ir prie žmogaus prisiartina, tai 
tik iš smalsumo, norėdama jį pa
matyti. Mat, meškos silpnai ma
to.

šiaurės vakarų Kanadoje ir 
Aliaskoje yra daug briedžių, el
nių, laukinių avių bei ožkų ir 
kitokių gyvulių. Bet meškos jų 
nepuola, nes negali pavyti. Jos 
kartais pasigauna jaunus ver
šelius. kurie dar negreiti, seni, 
sergantys, ar randa pastipusių 
gyvulių.

Didžiausias JAV palšųjų meš
kų draustinis yra Nacionalinis 
Geltonojo akmens parkas. Ame
rikos geografų draugija pradėjo 
studijuoti didžiųjų meškų gyve
nimą, jų papročius ir ėmėsi jas 
globoti.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Turn Sony’s TV-11011 on wherever the action is. With an 11’ 
diagonal screen it’s sized for the whole family and a real light
weight in its class. A snap-in and snap-out filter gives clear, 
glare free viewing. It operates on Sony battery. 12V ąuto/boaj 
battery or AC house current.' And all solid state circuitry proi 
vides highly stable performance. Sony Family TV has Other 
advanced features. Such as push-pull on/off switch, instant 
picture and sound, a swing away handle for indoor or outdoo^ 
portability and an earphone for private listening. The clean, 
modern styling in rich black and chrome makes it a handsome 
prize to own. Come in and see Sony’s Family TV. SONY*

Family-Size

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO. 
5115-5123 So. Kedzie Ave. Tel: PR 6-1790 

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

K
INSURED

K •'

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

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 prie! 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,900.

UNIVERSAL
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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Jau nebijo okupanto tankų
Komunistų pavergtos Lenkijos gyventojai jau nebi

jo okupanto tankų. Dancige, Gdynėje, Zopote ir štetine 
jau nuo pirmadienio maištauja uostų darbininkai ir visai 
nesirengia aprimti. Lenkų premjeras Cyrankiewicz ir 
kompartijos pirmasis sekretorius Gomulka kelis kartus 
sakė kalbas per radiją, bet uostų ir miestų gyventojai 
valdžios atstovų žodžiais jau nesitenkina.

Dancigo priemiestyje prasidėjęs maištas tuojau per
simetė Į kitus Baltijos pakraščių uostus ir vidaus Len
kijos svarbesnius pramonės centrus. Pačioje Varšuvoje 
sprogo galinga bomba prie sovietų ambasados. Lenkų gy
vento jų maištas buvo toks netikėtas, kad Varšuvoje įvai
rias pareigas einantieji ruseliai bijo daug blogesnių pa
sekmių.

Maištas buvo spontaniškas. Praeito šeštadienio va
karą lenkų valdžia pakėlė kainas anglims, drabužiams ir 
maisto produktams. Mėsos jau ir anksčiau mažesniuose 
miesteliuos veik nebuvo. Pačioje Varšuvoje dar galėjai 
mėsos gauti, bet mažesniuose miesteliuose jos negalėjo 
gauti ii- už didelius pinigus. Mėsoso nebuvo, nes mėsos 
gamintojai negaudavo tinkamo atlyginimo už įdėtą dar
bą. Valdžia nutarė pakelti mėsos kainas 33%, tikėdamasi 
šitokiu būdu paskatinti ūkininkus auginti daugiau galvijų 
ir gaminti daugiau mėsos ir riebalų.

Komunistinė Lenkijos valdžia pakėlė kainas maistui 
ii’ anglims, bet ji nepakėlė algų darbininkams. Iš Dan
cigo maišto banga persimetė į Gdynia ir Zopotą. Vietos 
gyventojai pirmiausia daužė langus ir degino tuose mies
tuose naujai pastatytus komunistų partijos centrus. Vie
tos gyventojai labai gerai žinojo, kad krašto nelaimės 
šaltinis yra komunistas, nenorįs dirbti, bet norįs kitų 
darbo vaisiais naudotis ir valdyti. Nurūko dūmais visi 
partijos centrai, išdaužyti langai ir sukelti gaisrai kitose 
lenkų valdžios įstaigose..

Vakare į Dancigo gatves išėjo keli lenkų kariuome
nės tankai. Jie buvo pastatyti prie sudegusių ir rūkstan
čių valdžios įstaigų, bet tankai nieko nedarė tiems maiš
tininkams, kurie pasinaudojo proga ir daužė maisto krau
tuvių langus, atidarinėjo sandėlius. Lenkų valdžia ma
nė, kad gyventojai pabijos tankų, bet tankai jų nepabaidė.

Lenkų komunistų partijos politinis biuras, įsitikinęs, 
kad tankais Baltijos uostų gyventojų neapraminsi, pa
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Caro laikų svetimybės puošia raštus
Venas laikraštis išspausdino 

ištrauką iš Česlovo Grincevičiaus 
knygos “Geroji vasara”. Keliais 
žodžiais ją pagiria, kad daugiau 
kas pirktų.

Skonio dalykas — vieni gali 
girti, kiti ir papeikti, bet toji iš
trauka (Senelė) nerodo, jog tą 
knygą reiktų girti. “Senelės” 
turinys — apie senovinį kaimą 
ar bažnytkaimį Lietuvoje. Seno
vinę buitį yra smulkiai ir įvai
riai aprašę talentingi rašytojai: 
Valančius, žemaitė, Biliūnas, 
Krėvė, Vaižgantas, Vienuolis, L. 
Pelėda, Aišbė ir kt.

č. Grincevičiaus “Senelėje” 
nieko naujo. Sena moteris so
driai plepa, vaikaitį vis apiba- 
ria, varo daržan bulvių kaupti; 

skubomis pasiuntė į Gdynią premjero pavaduotoją ir ar
timiausią Gomulkos bendradarbį Stanislovą Koscioleka. 
Prie maištaujančių jis nepriėjo, bet per Gdynės radijo 
stotį jis pasakė kalbą, kurioje prižadėjo pakelti darbi
ninkams algas. Premjeras Cyrankiewicz per radiją įsaki
nėja tankistams šaudyti tiesiai į maištaujančius, bet šio 
gąsdinimo protestuojantieji ne labai bijo. Jie puola į uos
tus įvažiuojančius sunkvežimius su maistu, drasko mai
šus ir nešasi javus bei riebalus.

Atrodo, kad Kosciolekui pavyko kiek apraminti 
Gdynės maištininkus, bet nepasitenkinimas plečiasi į 
kitas Lenkijos sritis. Iki šio meto ramus štetinas pradė
jo- maištauti. Pirmiausia buvo išgriautas Štetino kom
partijos centras. Nuostabiausia, kad jis buvo tuščias. 
Komunistai labai drąsūs ramiais laikais, bet jie bėga iš 
savo centrų, kai gyventojai pradeda protestuoti. Nera
mumai prasidėjo ir Katovičiuose, kur darbininkai jau 
anksčiau kėlė maištą prieš komunistinę prievartą.

Rytų Vokietijos komunistinė valdžia traukia karo 
jėgas į Baltijos uostus ir didesnius pramonės centrus. 
Vokiečiai bijo, kad Lenkijoje prasidėjusi maišto dvasia 
nepersimestų į Vokietiją. Sovietų karo jėgos traukiamos 
į Karaliaučiaus sritį. Gomulka ir jo vadovaujami komu
nistai bijo, kad neįsikištų rusai ir vėl nepasiųstų sovietų 
karo jėgų į Lenkiją. Lenkai turėjo surengei maištą, kad 
galėtų išvyti sovietų karo jėgas ir maršalą Rokosovskį 
iš Varšuvos. Dabar lenkai maištauja, kad pasitrauktų 
iš valdžios krašto reikalų tvarkyti nemokanti ir nepa
jėgianti lenkų komunistų partija.

Komunistai giriasi, kad komunistinė valdžia pirmon 
eilėn stengiasi pagerinti darbininkų gyvenimą. Uostų 
darbininkai, arčiau bendraudami su švedais, norvegais, 
danais ir olandais, atvažiuojančiais į Bakijos uostus, įsi
tikino, kad komunistai darbininkus labiau išnaudoja, 
negu patys pikčiausi kapitalistai. Į Dancigą ir Gdynią 
atplaukęs užsienio jūrininkas geriau apsirengęs ir svei
kiau pavalgęs. Be to, jo ir atlyginimas didesnis. Tuo tar
pu komunistinė Lenkijos valdžia ne tik nepakėlė uostų 
darbininkų gerbūvio, bet, nepakeldama algų, žymiai pa
kėlė maisto produktų kainas. Komunistą noyas išnaudo
ti darbininkus buvo maišto kibirkštimi, bet Lenkijos ir 
visų komunistų pavergtų kraštų gyventojų tolimesnis 
tikslas yra nusikratyti rusų primestų komunistinių val
džių.

užeina kitas — randa senelę ži
balinę lempą valančią ir 1.1. Sti
lius gana sklandus, sakiniai ne
blogi, vaizdų slinktis vidutiniška.
Bet žodynas! šiandieniniam 
skaitytojui, keliasdešimt metų 
Amerikoje gyvenančiam (o dau- 
kelis ir gimę jau čia) dar vėl ki
šamos seniai išgyvendintos ir už
mirštos slavybės. Lyg kokios 
patyčios.

Nepriklausomybės laikais mū
sų kalba buvo apvalyta nuo bau
džiavinio jovalo. Ir Amerikoje 
užaugę inteligentai, Nora Gu- 
gienė, Antanas Olis, gryna kal
ba, visai be tų slaviškųjų sveti
mybių, kalbėdavo. Pasiklausy
kime, kaip kalba Čikagoje tebe
gyvenančios J. Daužvardienė ir 

M. Zolpienė. Ar nebus pajustai 
sarmatos, kad nepriklausomoje 
Lietuvoje mokslą ėjusis rašy
tojas vėl tuos nuvalkiotus sla- 
vybių lavonus deda į naują be
letristikos knygą?

Telieka tos svetimybės istori
jos muziejams, tautotyrai ar kal
botyrai, bet ne grožinei litera
tūrai. Istorijai jų gana liko kny
gose ir be Grincevičiaus, daug 
ryškiau ir spalvingiau išreikšti, 
kaip “Bromą ing viečnastį”, 
“Knyga nobažnystės” ir kt.

Toje “Senelėje”, ištraukoje iš 
C. Grincevičiaus knygos, Liet. 
Knygos Klubo išleistos, kyščioja 
tokie “perlai”: liktarna, cukier- 
ka, padlecas, bliuznyti, spavied- 
nė, nezgrabnas, padla, handlia- 
voti, uzbonas, petelnė, parėdkas, 
delikatnas, procevoti, gazieta, 
pečentavoti, biednas, aniolas, 
turma, zbitka, koronė, zerkolas, 
locka, nedėlia, striokas, nečysta 
dūšia, smertis, gvoltas, škada ir 
kt.

O apie žydus kalbant, dar pa
minimas senas šlykštus prieta
ras: “kad nepagautų Velykų ma
cams”... Ar to šiandien mums 
reikia ?

Autorius, rodos, yra ir vieno 
dienraščio redakcijos narys, tad 
reikia stebėtis, kad vietoj var
tojęs gryną mūsų kalbą, įsigei
dė svetimybių kitiems pasiūly
ti. Juk ir “Keleivio” Maikis sten
giasi be tų svetimybių apsieiti, 
kartais Tėvui patardamas tik 
lietuviškus žodžius vartoti. Kai 
autorius savo raštų stiliui pa
puošti nieko gudresnio nežino, 
kaip iš caro laikų išsitraukti be
gales svetimybių, tas nėra au
toriaus stiprumo žymė.

Siūlo suartinti lietuviu 
ir latvių kalbas

Visada naujų sumanymų, pa
siūlymų ir nepaprastų minčių 
kupinas Algirdas Gustaitis ‘Tė
viškės žiburių” savaitraštyje 
siūlo kalbininkams, bendruome
nei bei šiaip rašto žmonėms susi
domėti lietuvių ir latvių tautų 
suartinimu. Sako: “Vienas pa
grindinių suartėjimų yra kalbos 
panašumas rašybos suvienodi
nimu”.

Tokią paskatą jis darąs jau ne 
pirmą kartą, šią vasarą Daina
voje buvo kalbininkų pašneke
sys apie lietuvių rašybos pakei
timus, o tai ir paskatinę jį vėl 
lietuvių ir latvių kalbų suarti- 
nimą. “Jei jau kalbininkai pra
deda kalbėtis, gal jie pasikalbė
tų ir platesnės apimties tema: 
kaip suartinti lietuvių ir latvių 
kalbas?”, rašo A. G.

“Kaip suartinti?” — klausi
mas rimtas ir panašus Į pelių sei
me keltą klausimą, kaip pariš
ti, arba — kas pariš katei var
pelį? Kitaip sakant, labai leng
va fantastiškus siūlymus rašyti.

Nesėkmingos varžybos
“Dirvos” novelės konkursas 

šiais metais pasibaigė vertini
mo komisijos nutarimu, jog ne
buvo atsiųsta nė vienos tinka
mos novelės. Premija neskirta.

Komisija gerai padarė. Juk 
vertintojų pirmininku buvo mul- 
tilaureatas Jurgis Gliaudą. Pri
pažinus kurią nors novelę pre
mijos verta, kartu būtų patvir
tinimas, jog ir kiti rašytojai, be 
Jurgio Gliaudos, sugeba taip pat 
vertingai rašyti.

Suteikė naują epitetą

“Gimtasis krašta”, komunis
tinės propagandos laikraštis, ne
vengia pavartoti okupacinius 
naujadarus, jo vadinamiesiems 
“vaduotojams” šmeižti arba pa
juokti.

Kartais tas laikraštis perkrik
štija ir taip mielus, į okupuotą 
Lietuvą dolerius atvežusius, sve
čius.

Išvažiavo į okupuotą Lietuvą 
pasisvečiuoti garsus, kunigaikš
čio pavardę turįs, režisierius. 
Kai po viešnagės grįžo atgal 
Amerikon, tai išleidžiamam sve
čiui “Gimtasis kraštas” nubrau
kė režisierystę ir “Kelmo” epi
tetą pridėjo — “ilgesnį laiką Vil
niuje viešėjęs išvyko aktorius 
Juozas Kaributas-Kelmas”...

Atvirai apie uždarą 
pasikalbėjimą

“Akiračiuose” Algirdas T. An
tanaitis atvirai pasakoja, kokį 
jis turėjęs privatų pasikalbėji
mą apie “Laisvosios Lietuvos” 
laikraštį:

iiiiiiiiiiiiiiiaiiiaiiiiiHiiiKiiIEgiEKB:
APLANKYS KASDIENĄ...

>
 Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos” 

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

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu

mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę. .

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

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

VARDAS, PAVARDĖ ..............   '

NR. IR GATVĖ ................ ........... .......... ............................... ..........

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

ZIP CODE....... .......... .........

Siuntėjo Pavardė, vardas „s................. ........... ........................ .

Adresas?

_Tai tu ir aitą šlamšteli pre
numeruoji?, — taip tas kultūri
ninkas aptaręs savaitraštį.

šlamštas ar šlamštelis — nie
kam netikęs daiktas. Tačiau 
tiek “Akiračiai”, tide “Laisvoji 
Lietuva” bei ir kiti laikraščiai 
nevisiems patinka, bet yra žmo
nių, kuriems vienas, kitiems ki
tas yra naudingas. Iš kultūri
ninkų lauktina dailesnių žodžių.

L. Br.

MIRĖ MAJORAS
ANTANAS IMPULĖNAS

Philadelphijoje nuo širdies 
smūgio mirė buvęs Lietuvos Ka
riuomenės majoras Antanas 
Impulevičius, kuris, atlietuvi 
nęs pavardę, paskutiniu metu 
vadinosi Impulėnas.

Prieš maj. Impulėną sovietų 
agentai buvo pradėję žiaurių 
šmeižtų propagandą ne tik pa
čioje Lietuvoje, bet ir Ameri
koje. Atsakomingi JAV parei
gūnai majorui metamus šmeiž
tus tikrino ir rado juos be jo
kio pagrindo. Tai buvo tiktai 
šmeižtai.

— Paryžiuje leidžiamas ‘The 
Herald Tribune” dienraštis š. m. 
gruodžio 8 d. plačiai aprašė S. 
Kudirkos išdavimą. (E)

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnes (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

31
Tarp Skaisgirių ir Metežerynų Įsispraudęs, guli 

Demeniu valsčius. Pats Demeniu kaimas 1939 metais 
turėjo apie 300 gyvfentojų. Valsčiui priklauso Bėrkel- 
nių, Gojelio. Lapynės, Paosių, Tinklininkų ir Veit- 
girių kaimai su Painės dvaru. Ant rytinės apskrities 
sienos su Tilžės apskritimi, valsčiaus ribose yra dideli 
plotai Painės (vok. Wilhelmsbruch) girios masyvu, 
per kuriuos teka Uosaitės ir Būdupės upeliai. Argės 
raiste Būdupės upelis įsilieja Į Uosaitę, o už 3 km. Uo- 
sailč įteka į Argę. Argės upė yra 69 km. ilgio ir kanali
zuota. Ji prasideda Įsručio apskrities ribose, teka per 
Tilžės apskrities žemes, tarytum norėdama pasiekti 
Nemuną, bet, pakeitusi nuomonę, pasuka į vakarus 
ir, tekėdama tarp šnekių ir Painės miškų, ties Bitė- 
iiiškių kaimu įteka į Uosą (vok. Ossa) Klebonų kaimo 
apylinkėse.

Iš Bitėniškių ūkininkų paminėtini Sakauckai,, 
Mertiniai, Gugaičiai, Prūsai ir Valaičiai. Berkelniuose 
gyveno čeplinskai, Kairiai, Peteraičiai, Skrevos ir Vil
kinai. Gojelyje užtinkame Lašaičių, šiuraičių ir Ra- 
džiuvaičių šeimas. Painės kaime ir dvare gyveno Du- 

mentaičiai, Kalvaičiai, Simsonai, Nykštaičiai, Povy- 
liai, Statkus, Timai, Titai ir kitos šeimos.

Juodgalių valsčius Pakalnės apskriti.' randasi tarp 
Metežerynų ir Lapynų valsčių. Ties Juodgaliais susi
bėgdami šalteikės, šnekės ir Greituškės vandenys čia 
sudaro ežerėli, iš kurio išteka Nemunynas. Greitus-1, 
kės ištakoje yra prietaisai laivams pakelti Į aukštesni 
vandens lygi. Juodgalių valsčiui priklauso Juodgaliai 
(1938 m. pavadinti Grūnhausen), Būdeliškiai — Galu- 
laukiai (Budehlischker — Berahmung), Eleniškiai 
(Ellernbruch), Greituška (Ginkelsmittel), Jonežeris 
(Johanns-Eszer), Labograšiai (Labengraschen), Len- 
kynė (Polenzhof), Nausėdija (Neufelde), Pakyzeriai 
(Packieser), Senieji Kryžionys arba Senasis Zakenbur- 
kis (Alt Seckenburg). šakpievis (Schakwiese), šaltei- 
kiai (Schalteik). Varžė (Warsche) ir Varžlaukiai 
(Warschlauken).

Čia irgi tas pats vaizdas su lietuviškomis kaimo 
ūkininkų pavardėmis, kaip ir visuose kituose Pakalnės 
apskrities kaimuose. Juodgaliuose mes randame ūki
ninkus Jakubaiėius, Gaidį (Gaidies), Kielą, Plonus, 
Rupšį, Šorį (Schories), Kubai tį, šoną, Kalicbą, Lozai- 
tį, Baltrušį, Kedingį, Kujus šeimą, Merki ir Stašiulių 
šeimas. Greituškėje gyveno Lagys, šmakaitis, La
penas, Launertas, Juška, Endrejaitis, šoreikis, Barki- 
ninkas ir kiti ūkininkai. Lenkynėje buvo Bulaičių. 
Manšvedaičių, Rupčio, Trūkio ir Lakių ūkiai. Nausė
dijoje užtinkame Linkus, Barucko, Gišo (Giszas), Gro- 
po, Skaucko ir Urbšaičio pavardes. Senųjų Kryžionių 
kaime buvo Grygotaičiai (Grigoteit), Jakštaičiai, Kru- 
šinskas, Lapenai ir Tuopaičiai. šakpievio kaime gy
veno Skambraks, Meškaitis ir Liutkus (Luttkus). šal- 
teikėj — Lorencas, Kalvaitis, Kubilius, šleivys ir Zig- 
muntas; Varžčje — Paliokas, Senibilas ir kiti.

Tarp Gastų ir Kaukėnų turime du kitus Gilijos ir 
panemunių valsčius: Naujosios ir Gedvilaičių valsčius.

Naujosios bažnytkaimis yra 6 km. į šiaurės vaka
rus nuo Gastų, prie Gastų — Kaukėnų plento ir Di
džiosios Britanijos — Būdėliškių — Lapynų siaurojo 
geležinkeliuko linijos. 1939 metais Naujosios bažnyt
kaimy buvo 1374 gyventojai. Naujosios parapija įkur
ta 1650 metais, atskyrus jai dalį Kaukėnų parapijai 
priklausiusių kaimų. Iki Antrojo pasaulinio karo 
Naujosios miestely buvo plytinė, dvi pieninės, žemės 
ūkio mašinų taisymo dirbtuvės, kelios krautuvės, mo
kykla ir valsčiaus Įstaigos. Naujosios apylinkės yra 
garsios savo žemių derlingumu. Pačiame miestely kas 
savaitę būdavo dideli turgai.

Seniau Naujosios parapija- vadinosi Joneikiškės 
parapija, kas buvo pirmieji Joneikiškės — Nau
josios parapijos kunigai, neturi žinių. Kurį laiką 
Joneikiškės parapijos procentorium yra buvęs Jurgis 
Mykolas Glazeris, gimęs 1737 metais ir pasimiręs 1799 
metais. Nuo 1771 metų iki mirties 1783 metais Jonei
kiškės kunigu buvo Kristijonas Lovynas. 1768 metais 
jis išvertė ir išspausdino Evangėliškas Malonės Dava- 
das, o apie 1781 metus išleido savo sudarytą lietuvišką 
giesmynėli. Naujosios kunigu nuo 1785 metų yra buvęs 
Fridrikas šperberis (1737 — 1804). 1801 metų kovo 
mėn. 26 d. kunigu Naujojoje buvo ordinuotas Kristijo
nas Ferdinandas Cipelis, gimęs 1777 metais.

Lietuvių kalbos tyrinėjimui daug nusipelnęs Kara
liaučiaus profesorius Fridrichas Kuršaitis (1806 — 
1881), gimęs Noragėlių kaime, Gastų valsčiuje, kur jo 
tėvas buvo pradžios mokyklos vedėju, savo jaunystėje 
nuo 1822 metų iki 1826 metų yra mokytojavęs Jonei- 
kiškių (Naujosios) mokykloje.

Iš Rokaičių kaimo Naujosios Valsčiaus yra kilusi ir 
žymi lietuvių veikėjų Zaunių šeima. Tėvas Dovas Zau
nius (1845 — 1921) ten turėjo ūkį, kuriame gimė Mor
ta Zauniutė (1876 — 1945), tvarkiusi lietuviškų laikraš
čių Varpo ir Ūkininko reikalus, bei dirbusi “Naujienų” 

redakcijoje, jos sesuo dr. Augustė Zauniūtė, mirusi 
1948 m., ir brolis, buvęs Lietuvos Užsienio Reikalų 
Ministeris dr. Dovas Zaunius (1892 — 19-10). Iš viso, 
Naujosios valsčiaus apylinkių ūkininkai pasižymėjo 
Mažosios Lietuvos tautinio atgimimo veikloje.

Naujosios valsčiui priklausė šie kaimai: Rokai 
čiai, Selsininkai, Aleknaičiai, Didžioji Britanija, Ma
žosios Britanijos dvaras, Barčaičiai, Leitvariai, Bude- 
liškiai, Dvareliškiai ir kt

Naujosios bažnytkaimy mes užtinkame Baršaišių, 
Genučio, Gevulio, Maciko, Rubaičio, Paltinaičio, Preik- 
šaičių, Rimkaus, žukaičio, Žemaitaičio, Pūkio, Dygšc- 
rio ir kitas lietuviškas pavardes.

Gedvilaičių kaimas ir valsčiaus centras yra 5 km. 
i vakarus nuo Nemuno išsišakojimo Į Rusnę ir Giliją.. 
1939 metais kaime bura apie 350 gyventojų. Gedvilai
čių kaimas, Bagdoniškė (Bagdahnen), Naujieji Bag
donai (1938 m. pavadinti Balzhagen), Kreiveliai (Krey- 
wehlen), Mocviečiai (Motzwehten), Naujakiemis (Neu
endorf), Naujieji Butkiškiai ir Pavaržiai (Pawarszen).

Mocviečiuose gyveno Naujokų, Klašius (Klaschus) 
ir kitos šeimos, Naujakiemy randame Bričinių. Baučio 
ir Ceraičių šeimas, Kreivelių dvare (pavadinimas pa
keistas į Adelau) buvo Stančikii šeima, Naujuosiuose 
Bagdonuose — Oginčiaus (Oginszus), Šaunus ir Sa- 
kauckų šeimos, Bagdoniškėje — Bastas, šlykas ir kt.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS” 

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIUNA5
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229

Rezid. telefu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vai vak. Treč. uždaryta.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BlEŽiS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

p. Šileikis, o. p.
įT? ORTHOPEOaS-PROTEZISTAI
«£* Aparatai - ProtezaL Med. Ban-

dažai. Speciali kqxru
(Arch Supports) ir t t

Vai.: 9—4 ir 6—S. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

GRADINSKAS
DE LUXE

AM - FM RADIJAS
$59.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

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, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. C1ARA
W. Oist SlREtT 

Tel.: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, i—9, antrad., penkt. io—4. ir 

seštad. 10—2 vai.

Rez. GI 84)873

DR. W. M. EiSIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamomii ML 3-0001.

Dr. A. JENKIHS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET ‘
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS -
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad, ketvirtad 5—8,

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. 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 vai 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRAMK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SENUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telaf.: 443-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
Tel.: 9254296

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 71$t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 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 ZINIAS

Apdraustas^ perkrausimas 
iš {vairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Tel.: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ

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 būtų 
pigesnė.

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. 238-0787-8

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj) 

Pigūs automobilių draudimai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

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

Šiuo metu jūrų šaulių viene-lšis kuopos laivas šiais metais 
tai kopia Į 8 veiklos metus ir 
per tą laiką ši nauja šaulių rū
šis spėjo ne tik tvirtai prigyti 1 
mūsų visuomenėje, bet taip : 
pat išaugo savo narių ir dali
nių skaičiumi.

Čikagos apylinkėse veikia 
du seniausi jūrų šaulių viene
tai, iš kurių Gen. T. Daukanto 
vardo Jūrų šaulių Kuopa .ap
ima Brighton, Marquette ir 
Gage Parkų lietuviškas koloni
jas, |o Jūrų šaulių Kuopa 
Klaipėda veikia Cicero lietuvių 
kolonijoje, šios abi jūros šau
lių kuopos nuo pat savo įsikū
rimo glaudžiai bendradarbiau
ja ir mūsų visuomenėje dažnai 
kartu dalyvauja įvairiomis pro
gomis. Trečioji Jūrų šaulių 
kuopa veikia Detroite, kuri 
nors ir jauniausia, bet savo 
narių skaičiumi ir, berods, 
veikla jau spėjo pralenkti auk
ščiau minėtas senąsias kuopas. 
Tai daugiausia yra energingo 
ir gabaus Švyturio Jūrų šaulių 
Kuopos Detroite pirmininko j. 
š. Mykolo Vitkaus nuopelnas 
kuris, nors išrinktas į š. S-gos 
Centro V-bą ir yra Jūrų Šaulių 
Skyriaus Vedėjas, tačiau ran
da pakankamai laiko ir ener
gijos vadovauti savo kuopos 
veiklai atitinkamoje aukštu
moje.

Malonios dvi žinios pasiekė 
mus, kad neseniai mūsų jūrų 
šaulių šeima praturtėjo dar 
dvilem vienetais. Tolimame Mon 
trealyje, Kanadoje, maždaug 
prieš metus Įsikūrusi j. š; gran
dis išaugo savo nariais ir veik
la ir Įkopė i Jūrų šaulių Būrio 
statusą, kas tapo viešai paskelb 
ta vėliausiame S-gos C. V-bos 
aplinkraštyje. Pažymėtina, 
kad šiame būryje nariai yra 
daugiausia jaunesnio amžiaus 
asmenys ir dėl viso to Montre- 
alio jūrų šaulių Įkūrėją bei va
dovą j. š. Juozą Žavį sveikina-- 
me, juo didžiuojamės ir linki
me sėkmės jo daliniui, kopiant 
Į pilnos j. š. kuopos statusą.

Antroji maloni žinia yra ką 
tik gauta iš Toronto, kur paty
ręs ir visuomenėje gerai žino
mas jūrų skautininkas Vladas 
Rusas su keletą savo vienmin
čių Įsteigė pirmą jūrų šaulių 
vienetą grandies apimtyje tiks
lu išplėsti ateityje jūrų šaulių 
veiklą Toronto lietuvių tarpe. 
Čia reikėtų pastebėti, kad ir 
Montrealyje ir Toronte turėtų 
būti geros veikimo sąlygos: 
abiejuose vietovėse gyvuoja 
gausios lietuvių kolonijos o ap
linkui randasi gausūs ežerai ir- 
upės. Gaila, kad abiejuose vie 
tovėse organizuojant jūrų ša u-, 
liūs susidurta su kai kuriais 
trukdymais iš vietos kai kurių 
siauraregių ar egoistiškų vei
kėjų, tačiau, Įsikišus mielam 
ir prijaučiančiam S-gos pirmi
ninkui š. V. Tamošiūnui, visi 
nesklandumai bent kol kas iš- 

Įnyko. Linkime Kanados jūrų 
j šauliams nepalūžti, bet broliš
koje dvasioje’augti.

Čikagos Jūrų šaulių Kuopa 
ir šiais metais laimingai už
baigia plaukiojimo sezoną ir 
savo organizacini laivą “Gen. 
T. Daukantas” , iškėlė žiemoji
mui Calumet Uosto apylinkėje. 
Gleason Marina laivų dokuose.

buvo ypatingai daug panaudo
tas vėžinant sekmadieniais sve 
čius ir net dvi savaites “vasa
rojo” New Buffalo uoste, prie 
Union Pier, nes buvo naudo
jamas jaunimo ir svečių vežio
jimui Jūros Dienos Parengimo 
ir Labor Day savaitgalio pro
gomis, o po to grįžo j Čikagą. 
Čikagos Jūrų Šauliams šie me
tai buvo ir tuo reikšmingi, kad 
įsigijo ne tik savo puošnią kuo
pos vėliavą, kurią padovano
jo žinomas lietuviškų reikalų 
rėmėjas bankininkas p. Jonas 
Pakelis, bet šalia jos dar Ame
rikos ir Lietuvos vėliavas.

Ši kuopa praturtėjo keliais 
aktyviais uniformuotais na
riais, kurie Įsijungė Į šios kuo
pos veiklą ir efektingai daly
vavo visoje eilėje mūsų svar
besniųjų švenčių ir Įvykių k. a. 
Vasario 16 minėjime, Paverg
tų Tautų Parade, Vilniaus Die
nos Minėjime, Kariuomenės 
Dienos iškilmėse ir t. t.

Kaip jau visa eilė metų, taip 
ir šiemet, Daukantiečiai jūrų 
šauliai. skaitlingai ir su vėlia
vomis dalyvavo Wisconsino 
Lietuvių Dienos šventėje, Ke- 
noshoje, o kiek vėliau skaitlin
gai apsilankė ir dalyvavo Či
kagos Šaulių Rinktinės šaudy
mo rungtynėse, kurias suorga
nizavo ir sėkmingai pravedė

metais
Sezono ’ 
metais t

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

x lių, gyvybes, svei
katos u- biznio.

. . *— . ... z i D|v^'-a išsimokė-
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So Kedzie Ave. PR 8-2233

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

The iron Curtain
Isn’t soundproof.

cant com* to you for the 
truth, but you on reach her. 
Radio Free Europe does get the 
Vuth through.
•Yt io Radio Free Europe 
tor W. Mt Vernon. M.Y. Q

m a pubG« mcHm la

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8454

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

. ____ _

Bernatavičius, Cicero Jūrų 
Šaulių K. P. pirmininkas. Ta 
proga, tarpe kitų laimėtojų, 
taikliausiam Gen. T. Daukanto 
J. Š. Kuopos, nariai j. šauliui 
Karoliui Beinorui tapo Įteikta 
graži šios kuopos trofėja.

Laidojant mirusius kaimy
ninės Vytauto Didž. š. Kp. na
rius — š. A.|Barančiuką, š. B. 
Pupalaigi ir š. K. Keturaki, 
uniformuoti Daukantiečiai pa
dėjo eiti garį>es sargybas prie 
karstų ir su • vėliava lydėjo į 
kapus. I

Per abi Genocido Parodas 
šios kuopos {šauliai dalyvavo 
atidarymuose,v išstatė savo vė
liavas ir budėjo sargyboje. Per 
Liet Televiziją daukantiečiai 
turėjo savo pasirodymą, o 
savo keliu Įteikę $25 auką Liet.

vavu Gika^ue nuėsto centre 
protesto demonstracijoje.

Dar norisi priminti, kad už
baigus plaukiojimo sezoną, Či
kagos Jūrų šauliai kiekvienais 

suruošia Plaukiojimo 
'baigimo Balių, šiais 

oks pobūvis yra ren
giamas Vyčiui Salėje, per il
gąjį Kalėdų savaitgali, š./m. 
gruodžio mėn. 2t> d_, antrą Ka
lėdų Dieną, šokiams gros link
smas ir populiarus vokiečių 5 
asmenų orkestras “Mond- 
schein”, bus turtingų ir vertin
gų dovanų bei gausus baras. 
Įėjimas, su šilta vakariene, 
kainuoja 5 dol., o salė jau bus 
atidaryta nuo 6 vai. vak. Dėl 
bilietų ir vietų rezervacijos 
kreiptis bet kokiu laiku skam
binant CL 4 - 2665. Pelnas ski
riamas. kuopos laivo išlaikymui 
ir Įvairių mūsų veiksnių para
mai. Maloniai kviečiame mūsų 
visuomenę gausiai apsilankyti 
šiame nuotaikingame Čikagos 
Jūrų šaulių Kalėdiniame pa
rengime, linksmai užbaigiant 
šj ilgąjį Kalėdinį savaitgalį tar 
pe savųjų jūrininkųj, kurie uni
formuoti pasitiks ir globos sve
čius.

Gen. T. Daukanto Jūrų šau
lių Kuopos Valdyba tuo tarpu 
siekia surinkti visą filmų me
džiagą iš jūrų šaulių veiklos ir 
sudaryti garsinę jūrų šaulių 
veiklos dokumentarinę filmą, 
kuri galėtų būti rodoma ir ki
tose lietuvių kolonijose. Taip 
pat yra užsimota sudaryti savo 
jūrų šaulių orkestrą ir pradžia 
jau tani padaryta. Kviečiami 
tam tikslui muzikai ar moką 
groti bet kokiu instrumentu 
prie tokio būsimo orkestro pri
sidėti. Reikalui esant, atitin
kamas instrumentas gali būti 
nupirkas iš kuopos kasos.

Gero Vėjo!
"Mykolas Maksvytis

BEVERLY HILLS GĖLINYČI 
G£L£S VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 lr PR 8-C

GELININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

PET
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

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

Ypatingai jautriai Daukan
tiečiai reagavo j pabėgusių Tur 
kijon Bražinskų reikalą. Val
dybos nariai dalyvavo Čikagos 
Liet Bendruomenės skubiai su 
kviestame organizacijų atsto
vų pasitarime ir per p. J. Jasai
tį L. Bendruomenei persiuntė 
Gen. T. Daukanto Jūrų š. Kp. 
vardu net 85 dol. Bražinskų 
gelbėjimo ir paramos reika
lams.

Dėl maskolių sumušto ir nu
sigabento lietuvio jūrininko S. 
Kudirkos 
dalyvavo 
žvakučių 
ni net su 
formuoti

Susirinkimų ir parengimų

E U DE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

i

vį i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
■ -’ - - - -c- • —- - - - - . — >I 

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F DAIMŠD Į 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE į

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 į

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

I 
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

mūsų kuopos nariai
Marquette Parko 

eisenoje, o šeštadie- 
visom 3 vėliavom tini 
Dairkantiečjai daly-

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos Klubo narių priešmetinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, gruodžio 
20 dieną, 1:00 vai. po pietų Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes yra daug 
klubo reikalų aptarti ir bus valdybos 
rinkimas 1971 metams. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Krakiškiu Draugiško Klubo na
rių priešmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 20 dieną. Bro
niaus Bartkaus namuose. 6919 So. 
Artesian Ave. 2 vai. po pietų. Nariai 
prašomi atsilankyti, bus valdybos rin
kimai ir šiaip visokių svarbių reikalų 
aptarti.

Eugenija Stungys, nut. rast.

JOSEPH BALICAS
Gyv. 4047 So. Maplewood Ave.

Mirė 1970 m. gruodžio men. 16 dieną. Gimęs Lietuvoje, Plungės 
mieste.

Paliko nuliūdę: duktė Lucy Martin, žentas Peter, anūkai — Pe
ter ir Robert bei Kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Našlių, Našliukių ir Pavienių klubui, Zarasiš- 
čių klubui, Amerikos Lietuvių Piliečių Pašalpos klubui. Lietuvių De
mokratų klubui, Upytės Draugiškam klubui. Suvalkiečių draugijai. 
Žemaičiu kultūros klubui, Joniškiečių draugijai, Utenos Draugiškam 
klubui, SLA. Lietuvių Socialistų Federacijai ir kitoms organizacijoms.

Šeštadienį, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje. 
4348 So. California Avenue.

Pirmadienį, gruodžio 21 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Joseph Baličo giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Duktė, žentas, anūkai, giminės ir draugai.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.
■ir j' JIJ4UIUBIIJIUW.IIW

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMtSULANCE 
PATARNAVI
MAS UIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE M1ESTC 

DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS !
1446 So. 50th Avė., Cicero, Iii. Phone: OLympic 2-1003 ________________________________ _3

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

GEORGE F. RUDMINAS !
I 

3319 So. LITUANICA AVE. Tek: YArds 7-1138-1139 - I

STEP. C. LACK IR SŪNŪS Į
(LACKAWICZ) I

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 Į

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

__________________________ x 1 1
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:• ILGAI IŠLIEKANTI IR ATMINTINA DOVANA KALĖDOM

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
361 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127, TEL.: (617) 268-7730, VAKARE — 282-2759

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui j Namai, Žemė — Pardavimuinynų, miestą kur kiekviena 

šeima turi padorų namą pa
dorioje apylinkėje, neatsižvel
giant ekonominių sąlygų, rasės, 
spalvos ar religijos”.

Respublikonai

Daley kandidatuoja 
penktajam terminui

Chicago* meras Richard Da
ley, kurs ateinančią gegužės 
penkioliktą bus 69 metų am
žiaus, paskelbė savo kandida
tūrą penktam terminui Į šio 
miesto merus. A
prieš ji stato nepriklausomą 
kandidatą žydą Richard E. 
Freedmaną. Rinkimai bus atei 
nanti balandžio mėnesi.

Priimdamas iš Chicagos de
mokratų centro komiteto in- 
dorsavimą Daley pasisakė tai 
darąs “su dideliu nusižeminimu, 
tačiau žinodamas, kad dide
lės problemos mūsų laukia”.

“Visi žmonės sapnuoja”, pa
sakė jis ta proga. “Aš sapnuo
ju miestą, kuriame nėra luš-

S TEMYE SiJLTIS-

ET progsx sxTmo tktai per

Puieskomos septynios
“Juodosios Panterės”

Ryšium su Quick Chick res
torano 863 E. 63rd St. savinin
kės sumušimu ir apiplėšimu ir 
per 5 mėnesius tcrorizavvimu 
viena mergiotė, 16 m., suimta ir 
septynios tebeieškomos.

Ketvirtadieni jos suėjo i res
toraną ir pareikalavo pietų. 
Padavėja, mergiotes žinoda
ma iš anksčiau, kad nesumo
ka, atsisakė duoti. Jos nubė
gusios i gyvenamąjį butą savi
ninkę Mrs. Bradley, 23, sumu
šė, suardė jos butą ir restora
ną ir pasiėmusios rastus pini
gus pasišalino. Mrs. Bradley 
nusiskundė, kad ši mergiočių 
gauja ją ir padavėjas jau pen
ki mėnesiai terorizuoja. Ji res
toraną galutinai uždaranti, nes 
panterės grasinančios jos gy
vybei.

Mergiotės pasisakė esančios 
“Juodųjų panterų” narės ir dė
vėjo tos “partijos” ženklus.

Pirmąją panterę policijai 
suėmus, suimtosios motina atė-

jusi su revolveriu grasino Mrs. 
Bradley nušauti, o jos 30 me
tų amžiaus sūnus išmušė lan
gus ir kelios mergiotės dar iš
plėšė restorano registerį.

Policija sako, kad ta pati 
gauja terorizuoja ir kitus biz
nierius išilgai 63 gatvę, bet ka
dangi nukentėjusieji yra prite- 
rorizuoti, jie bijo skųstis ir dėl 
to policija yra “bejėgė”.

Neradę pinigų padegė
Policijai sustabdžius 35 Street 

ir Lowe Avenue kampe auto
mobili, paaiškėjo, kad jį buvo 
pavogę ir juo važiavo keturi 
jauni vyriokai. Išaiškinta, kad 
ta gauja padegė Venetian blinds 
užuolaidų dirbtuvę 7609 S. 
Halsted St. supykę, kad kom
panijos spintoje labai mažai 
pinigų terado. Gaisras kompa
nijai padrė $150,000 nuostolių.

TRUMPAI

MISCELLANEOUS 
fvalrOs Dalykai

RECREATION
ROOMS

No Job Too Large or Too Small 
Free Estimates

968-8163 or 968-8125

HOME MAINTENANCE

• Carpentry • Plumbing • Glass 
• I jocks and • Electrical

CALL DON
817-6685

ALL TRADES
PAINTING, CARPENTRY & GUT
TERS, PORCH REPAIRS & ELEC

TRICAL BASEMENT POSTS & 
BEAMS ETC.

REASONABLE PRICES
4864036

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

FURNITURE
.. FOR SALE

Must sacrafice 7 rooms Mediterranean 
urniture. 2 velvet sofas, hide-a-bed, Mr. 

& Mrs. chair, dishes, chain and tiffany 
lamps. Zig Zig sewing machine, mir
rors, paintings, antiques, wrought iron 
wall decorations, suede kitchen set, 
heavily carved AM FM stereo, 8 track 
tape player. African weapons, skins, 
carvings, all authentic. Many miscel
laneous. Original cost over $10,000 

— sacrifice all for $2,500.
Will separate. 

CALL 
327-1632 or 327-2920 

2235 No. CLIFTON

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

£ ’■ \ H*1-" "L1- °

Kas tik turi gera skoni,

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

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, 111. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai C ertifi kata i.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

Passbooks

5’/z%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate 

534%
$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

.,XMU I IE—............... .

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

......

TOP INTEREST TO 
SAVERS 

5% TO 6" 
PER ANNUM 

DEPENDING ON TYPE. 
AMOUNT AND TERM

INTEREST
PAID QUARTERLY

— Vilniečių tradicinės kū
čios bus Lietuvių Jaunimo Cen 
tre, 5620 So. CIaremontAve., 
gruodžio 20 d., sekmadieni. 
Kūčių pradžia — 3:30 p. p. Vil
niečiai ir jų bičiuliai maloniai 
prašomi jose dalvauti. Patie
kiamas bus kūčioms pritaiky
tas ir vilniečių sesių pagamin
tas valgis. Skyr. Valdyba

— Aleksandras Švedas užsa
kė vieneriems metams Naujie
nas savo mamytei Anastazijai. 
Jos vyras Vilius švedas nese
nai mirė.

— Sandy Juris, Virginija Tu- 
mosas, Susan Shimkus, Linda 
Jenč^us, Margaret Krischunas 
ir Andrius Krygeris, Harper 
aukšt. mokyklos studentai, už 
gerą mokymąsi ir pavyzdingą 
elgesį yra Įrašyti į garbės sąra
šus. Jiems išduoti atitinkami 
pažymėjimai.

— Paulius Jasinskis ir Al Pin 
kus žaidžia St. Rita aukšt. mo
kyklos futbolo komandoje Mus 
tangs, kuri yra katalikiški] mo
kyklų nugalėtoja.

— Poxane Vacius laimėjo 
scenos meno varžybas, kurias 
paskelbė Archer Kivanis klu
bas ir Kelly parko vadovybė. 
Trečiąsias vietas šiose varžy
bose laimėjo Christina ir Re
nate Fukartaitės taip pat Lynn 
Sadauskaitė.

— Frank Šidlauskas, Brook
field, Ill. gavo ankstybą kalė
dinę dovaną — Naujiem] meti
nę prenumeratą iš savo duk
ters Anne.

— Rašyt. Liudo Dovydėno 
atsiminimai “Mes valdysim pa
sauli” dviejuose tomuose yra 
gaunami Naujienose. Kainuoja 
po 4 dol. tomas.

Liudvikas ir Laimutė Šmul
kščiai sveikina draugus ir pažįs
tamus Kalėdų švenčių ir Naujų
jų Metų proga. Vieton atviru
čių aukoja Jaunimo Centro sta
tybai vieną šimtą dolerių. (Pr).

Janina ir Ramojus Mozo- 
liauskai sveikina draugus ir pa
žįstamus Kalėdų švenčių ir Nau
jųjų Metų proga. Vietoje kalė
dinių kortelių skiria auką Bra
žinskų bylos reikalams. (Pr).

TANDARD 
EDERA
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4T92 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140 
ASSETS OVER $145,000,000. RESERVES OVER $12,900,000.

OFFICE HOURS:
Monday & Thursday, 9 ajn. to 8 pjn. * Tuesday&Friday,9ajn.to4pjn.
Satuiday49aun.to12Noon Wednesday, no business transacted.

♦ šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga, sveikina visus savo drau
gus, pažįstamus ir pacientus: 
Dr. Bruno ir Aldona Beinortai, 
Dr. Kazys ir Dalia Bobeliai, Dr. 
Antanas ir Birutė Čiuriai, Dr. 
Vytautas ir Liusė Dargiai, Dr. 
Pranas ir Aldona Mažeikai, Dr. 
Pranas ir Valentina Mažeikai.

Vietoje kalėdinių kortelių au
koja Illinois Lietuvių gydytojų 
draugijos Pagelbinio moterų 
vieneto Stipendijų fondui. (Pr).
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JUDSON
CUSTOM REMODELING

Kitchens, rec. rooms, paneling; por
ches, siding, all types of remodeling 

and bathrooms.

296-2338

GEORGE S.
REFRIGERATION 

374-8752
24-Hr. Service, Commercial Re
frigeration Installation, Air - 
Conditioning, Commercial and 
Window. Refrigerators & Freez

ers. All Makes.
We Guarantee All Work.

374-8752

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

SAVE 50%
On superb Interior & Exterior 
painting. Canvass work & wall 
washing. Gutters cleaned & 

s tarred. Insured.
Call GEORGE 349-2830

PAINTING — 
PAPER HANGING

Wall washing, Decorating.
Insured. Tuffcote crack repair.

CALL
652-0757 or 863-7363

CALL MURF FQR ANY OF

YOUR CARPENTRY NEEDS.
LOW PRICES & GOOD WORK.

345-0147 Days.
625-8365 After 5 P. M.

HERBERT SEYFARTH 
DECORATING CO.

Canvas hanging. Interior and 
exterior painting. Insured.

586-1620 -

♦ NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

ALL TYPES
CARPENTRY WORK

REMODELING & WINDOWS 
REAR PORCHES REPAIRED 
Best Labor at Low Prices.

Free Estimates. Call After 6 P.M. 
468-5806 - 468-0983

CARPENTER WORK
REPAIRING & BULDING PORCHES
Gutter work. Sidirg, Roofing & Pain

ting. Exterminating.
Free estimate.

278-0731

CALL US NOW!
Complete kitchen & Bath Remo
deling by experienced workman. 
Call 283-3110 until 4 P.M., after 

Call 889-7289.
TOP PLUMBING CO. 

DICE WEBER

D & W IRON WORKS

Ornamental porch railings. 
Patio & Lawn furniture. 
Steel stairs & spiral stairs.

343-7659

8 BUTAI
59-tos ir California Ave. apylinkėje B 
butų, 3 metų 3 aukštų specialiai sta
tytas mūras, pilnai plasteruotas. 
Thermophane langai, 8 šaldytuvai, 
virimui krosnys ir oro vėsintuvai. 
$1,195 mėnesinių pajamų. Vieta au
tomobiliams. Sužinoti stebuklingą 

kainą, skambinkite stebukladariui. 
SKAMBINKITE MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.

254-8500

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
ireigimai — judri vieta— labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marcmette Parke. $43.000.

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC. INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

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

tamentinio mūro, kuris ir 15 <netų 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 virs $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

5 BUTU ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marauette Par
ke. $7,500 paiamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48.000.

PLATUS LOTAS, Marnuette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

PUIKUS. DIDELIS 2 no 6 mūras 
Gazn šildvmas platus skivpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.

2 BUTU. 14 mehi modernus, mūras, 
3 autn mūro garažas. Marquette Par
ke. $36 ono.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti musu. 
$19.600.

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

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

ALUMINUM- AND GLASS
STORE FRONT 

ESTIMATOR
EXPERIENCED

Some drafting ntcėšsary to understudy 
manager of department 

MR.DEADY

666-9800

CADILAC GLASS COMPANY

2100 So. PEORIA AVE.

A BRAH AM 
Interior house painting and wall 

washing, neat work, 
Seasonal prices.

15 yrs. exp. -
; < 679-4949

♦ Dr. Raimundas Petkus, akiu 
ligų specialistas, neseniai atidarė 
savo ofisą Čikagos miesto cen
tre, Prudential Plaza, 130 E. 
Randolf St., Suit.— 2001. Daro 
įvairias akių ligų operacijas. Li
gonius priima pagal susitarimą, 
tel. CE 6-4080. (Sk).

♦ Džiovintu grybų svaras už 
$5.50. Apdėtu mokesčiu nesiun- 
čiama. Mrs. Stanley Wojcie
chowski, Rt. 2, Chetek, Wis.

(Sk).

Prekės brangsta, kainos kyla, 
Doleriuko aiški byla.
Laikas pirkti daiktą gerą, 
Parduotuvėje pas Tverą.

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Sk).

SUNBEAM ROOFING CO. 
Quality Roofing At 

Sensible Prices.
» Roofing « Re-Roofing • 

• Repairs^ •
Call HERB WEDEMAN at 

" 969-1279
Free estimates. Union-Insured.

CODE VIOLATIONS 
C O R R E CT E D 
Brick work. Chimneys 

Tuckpointing 
Carpentry.

W. HUNN 
General Contractor 

282-0910 736-1384

TALLY CARPENTERS
Specializing in remodeling • Room 
addition • Dry walls • Basement work 
of all kinds. No job too small or too 
large. Quality workmanship. Licen
sed and bonded. Free estimates. Est
ablished 10 years. We service city 

and suburbs.
PHONE UN 4-3604

SAVE UP TO 50% 
ON ALL REMODELING 

All Types of Home Repairs. 
Call LEN at 349-3342 

(The last of Lithuanian
Carpenters)

REMODELING & REPAIRS 
GARAGE DOORS

No Job Too Small.
Free Estimates.

656-5075

58-TA IR CALIFORNIA AVE.
Tik 7 metų didesnis ir geresnis kaip 
naujas 6 kambariu mūras su pilnu 
formaliu valgomuoju ir 3 puikiais mie
gamaisiais. Thermophan langai salio- 
ne ir valgomajam. Gėlynui vieta prie
kyje. taip pat apvalūs laiptai. Holly
wood prabangi vonia. Ąžuolo spin
telės. durys ir medis. Baras beisman- 
te. 2 mašinų garažas. Gyvensi pra
bangoje. jei paskambinsi stebuklada
riui. Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
drauda. veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS

2658 WEST 59th STREET - 
PRospect 8-5454

: DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus. Volvus. Mercedes. Porschus ir 
kitas 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

5 KAMBARIU mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam norčiuje. šilima ga
ni. moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20.500. -

4 KAMBARIU EXPANDABLE ^vir
šus neužbaigtas), apvnauiis mūrinis, 
šilima gazu. ahiminijaus landai. 2 au
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija,
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklvnas. SI 8 900. *

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

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus sklv- 
na«. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43 000

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SIUNTINIAI

Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas jvairip p rė
ki V. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

* STANISLOVAS VAIČIUS, 
gyv. 3543 So. Wallace St., Chi
cago, Ill., mirė šių metų gruo
džio mėn. 3 d. Roselande ar ki
tur yra gyvenusi jo pusseserė, 
kuri galėtų tvarkyti palikimą. 
Prašome pusseserę ar kitus ve- 
lionies gimines tuojaus atsiliep
ti. St. Vaičių pažinusieji ir ži
nantieji, kur jo giminės gyvena, 
prašome paskambinti telefonu 
HI 5-8956 arba parašyti tokiu 
adresu: Mr. Anton Normal, 
8640 So. Honore, Chicago, lui
nais 60620. (Pr).

SPECIALIZING IN 
ALL KINDS OF 
CEMENT WORK 

BRICK WORK 
CARPENTRY WORK 
Free Estimates. Call 

DeVAL INC.
259-3612 — 259-5371

35 YRS. EXPERIENCE 
CARPENTRY 

Repairs & Remodeling 
Porches. Stairs, Windows. 

Cabinets, Doors. Basements, 
Attics.

Call FATHER & SON '
721-4452 or 523-6226

•NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir vir
tuvė vyrui ar moteriai netoli Jaunimo 

Centro. 2301 W. 55 St. 
Tel. 776-3727

HEATING CONTRACTOR
Trenvin naujus ir nerstatau senus vi
su rūšių namo apsildvmo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atllA- 
kamas ereit. 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 Įdedame.

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 kadi

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS. Gali
ma pasinaudoti virtuve. Tel. 434-3440.

BIZNIERIAI. KURTE GARSINASI 
■NAUJIENOSE-. —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


