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Pavergtųjų Europos Tautų Seimas nuoširdžiai sveikina pa
vergtąsias Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, Estijos, Latvijos, 
Lenkijos Lietuvos, Rumunijos ir Vengrijos tautas Naujųjų Metų. 
Atsigrįžę į praėjusiųjų metų įvykius, mes regime, kad laisvės troš
kimas rytų ir centro Europoje tebesireiškia su nesilpnančia jėga, 
keldamas gausias problemas komunistams, kurie niekada nesu
gebėjo patenkinti tautos reikalų. Bražinskų ir Kudirkos drama
tiškas veržimasis į laisvę, šio meto sumaiščiai Lenkijoje dėl mais
to— tai naujausi komunistinės sistemos bankroto liudijimai.

Egipto sąlyga — išeiti iš okupuotų žemių
JERUZALĖ. — Izraelio premjerė Goldą Meir paskelbė, kad 

Izraelio kabinetas nutarė sugrįžti į Jungtinių Tautų planuojamas 
taikos derybas su arabais, šį nutarimą Egipto spauda paskelbė 
juodžiausiomis raidėmis. Nutarimui grįžti į derybas ilgai prie
šinosi koalicinėje vyriausybėje dalyvaujanti religinė partija, kurios 
centro komitetas tik užvakar 31 balsu prieš 9 nutarė pritarti de
ryboms su arabais, ši partija tačiau paskelbė, kad ji neleis vy
riausybei sugrąžinti arabams okupuotas žemes be parlamento 
pritarimo.Pažymėtinas taip pat stiprė

jimas rūgimo pavergtųjų tautų 
intelektualuose, ypatingai So
vietų Sąjungoje. Pasigirsta bal
sai, reikalaujantieji daugiau as
mens laisvės. Plačiai žinomas 
sovietų rašytojas Andrius Amal- 
rikas net viešai yra pareiškęs 
savo abejojimą, ar beišgyvens 
Sovietų S-ga' su savo dabarti
ne sistema ilgiau, kaip iki 1984 
metų. Dėl to jis yra įkaitintas. 
Pagarsėjęs autorius Aleksandras 
Solženycinas, kurio vėliausi vei
kalai išleisti Vakaruose ir Sovie
tų Sąjungoje plinta tik pogrin
džio leidiniais, net į Stockholmą 
negali vykti atsiimti jam Šve
dijos Akademijos pripažintos keturi komiteto nariai: Jasa-
Nobelio premijos. Prieš jo teisių 
varžymą pasipylė gausūs sovie
tų intelektualų protestai. Pro
testantų eilėse tokie vardai, kaip 
žinomojo čelisto Mstislavo Ros
tropovičiaus, fiziko Andriaus 
Zacharovo. Pastarasis buvo ir 
tarp pradininkų steigti žmogaus 
Teisių Komitetą, kurio tiksiąs — 
ginti asmens teises ir laisvę. Tai

Sovietai taip pat susiduria su 
daugybe tarptautinių problemų, 
kurių labiausiai grėsminga yra 
didėjantis plyšys tarp Sovietų 
Sąjungos ir komunistinės Kini
jos.. Kini jos. grėsmė skatina so
vietus žiūrėti apsitikrinimo ki
tuose regijonuose. Tatai gali 
priversti sovietus imtis nuosai
kesnės politikos.

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas giliai tiki, kad laisvę my
linčio žmogaus teisė ir bebaimė 
dvasia nepasiliks priespaudoje, 
šiuo metu pavergtųjų tautų val
džioje esantieji aparatčikai ir 
biurokratai ilgainiui nebepajėgs 
išsilaikyti. Pačio komunistų eli
to jaunesnieji nariai pradeda 
nuodugniau studijuoti oficialių
jų dogmų tikrumą, jų etinius pa
grindus. Iš jų galima laukti at
viro pasipriešinimo prievartos ir 
priespaudos praktikai. Senasis 
režimo patikimumas vis labiau 
ir labiau sukrečiamas. Netikru
mas ir abejonė jau tiek yra su- 
demoralizavę vadovybę, kad nė 
policinio režimo sugriežtinimas 
jau nebepajėgtų padėties atsta
tyti. Laisvė ir teisingumas, pa
galiau, laimės!

•Pavergtųjų Europos Tautų 
Šeimas, tvirtai tikėdamas, kad 
laisvė yra žmogaus pirmgimys- 
tės teisė, 1971 metus pradeda 
pakartojimu savo įžodžio būti 
pavergtųjų savo tautų laisvės 
ir laisvo apsisprendimo siekimų 
nenutilstančiu balsu laisvajame 
pasaulyje.

Tegu Kalėdų dvasia ištveria 
jumyse per visus 1971 metus ir 
tesuteikia jums asmeninės lai
mės.

KATRAS. — Egipto delegaci
ja baigė Maskvoje penkių dienų 
pasitarimus su sovietų valdžia 
dėl karinės ir ekonominės para
mos. Viceprezidentas Ali Sabry 
susitiko su Kosyginu, Brežnevu 
ir Podgomu.

VARŠUVA. — Darbininkų 
mitinguose Lenkijoje partijos 
pareigūnai išklauso “liaudies pa
geidavimų. Pranešama, kad virš 
100 įmonių darbininkai reikalau
ja pakelti algas mažiau uždirban
tiems darbininkams. Lenkijoje 
kalbama, kad Gomulka pats pa
sitraukęs iš pareigų, prasidėjus j 
darbininkų riaušėms. Politbiure 
ir centro komitete vyko ginčai, 
kas Gomulką pakeis. Jis pats 
siūlė Stanislovą Kociolek. Kiti 
siūlė Giereką. Prieš jį kalbėjo 

WASHINGTONAS. — Praėjus 25 metams, Britanijos ir Ame
rikos valstybiniai archyvai paskelbė dokumentus ir karo vadų 

Į susirašinėjimus, iš kurių matosi, kad sąjungininkai karo metu 
nesutarė dėl krypties, kuria turėjo žygiuoti sąjungininkų kariuo
menės, įsiveržusios į Vokietiją. Amerikos karinių»jėgų vadas gen. 
Eisenhoweris įtikino Amerikos kariuomenės štabą, kad Berlynas 
jau praradęs savo strateginę svarbą bombų sužalotas miestas, 
kurio neverta užimti. Amerikos štabas įtikino ^prezidentą. Tru- 
maną ir gen. Eisenhoweriui buvo pavesta sustabdyti amerikiečių 
armijų žygį prie Elbės, šis sprendimas atidavė Berlyną ir didelę 
Vokietijos dalį rusams.

Iš paskelbtų dokumentų ma
tosi, kaip vyko britų ir ameri- 

[ kiečių ginčas. Britų štabas ir 
WASHINGTONAS. — Demo- • britų atstovai jungtiniame są- 

kratų partijos pirm. O’Brien pa- jungininkų štabe įrodinėjo, kad

čiuk, Kliško, Spychalski ir štče- 
leski. Kai Gierekas pamatė, jog 
jo šalininkai laimi, jis pasiūlė 
tuos keturis išmesti iš politbiu
ro. šie feikalavo slapto balsa
vimo, kurį- pravedus paaiškėjo, 
kad jie tegavo keturis balsus 
savo pačiu paduotus.

jų Metų pradės 1972 metų rin- pr per šiaurines Vokietijos lygu- 
khninę kampaniją, nes esanti mas skubėti į Berlyną. Britų 
gerą proga laimėti. Preziden- j karininkai ragino taip pat užim
tas Nixonas esąs labai sunkioje y Čekoslovakijos sostinę Pragą, 
padėtyje ir jei jis laimės, tai ne- tačiau tokiam planui pasiprieši- 
bus jo nuopelnas, bet demokra- no gen. Eisenhoweris. 
tų apsileidimas.

TEL AVIVAS. — Izraelio ka
riuomenės dalinys puolė Yaatarj 
vietove Libane, kur buvo su-' 
sprogdinti keturi namai. Vienas StaHnas SJn* Eisenhowerį už jo 
izraelitas žuvo, keturi buvo su
žeisti.

New Yorkas. — “Time” žur
nalas šių metų svarbiausiu vy
ru išrinko V. Vokietijos kancle-

Neseniai Amerikoje paskelb
tuose atsiminimuose N. Chruš- 
I čiovas pasakoja girdėjęs kaip

padorumą, džentelmeniškumą ir 
dosnumą. Stalinas pasakęs, kad 
jei ne Eisenhoweris, tai rusai ne
būtų užėmę Berlyno.

Kovo 25 d. Eisenhoweris sa- 
rį Willy Brandtą už jo pastan-t vo raporte jungtiniam štabui ra
gas “užbaigti II-jį'Pasaulinį karą šė apie padėtį Vokietijoje ir pra- 
ir pradėti naujus santykius tarp nešė, kad jis nutarė izoliuoti 
Rytų ir Vakarų”. Į Ruhro kraštą ir pasirengti to-

KAIRAS. — Palestiniečių Iš- ūmesniam žygiui į Vokietiją, 
laisvinimo organizacija skelbia, , Kovo 28 d. gen. Eisenhoweris pa- 
jog užimtame Gazos pakrašty- siuntė laišką Stalinui, kuriam jis 
je 138 arabai serga cholera, o pakartojo savo intenciją išvaly- 
izraelitai jų negydo. Izraelio ti Ruhro provinciją ir balandžio 
valdžios pareigūnas patvirtino, mėn. pradėti žygį Erfurto-Leip- 
kad būta apie 200 choleros su- cigo-Dresdeno kryptimi. Balan- 
sirgimų, tačiau arabų kaltinimus džio 1 d. Eisenhoweris gavo iš 
jis pavadino absoliučia nesamo- Stalino labai slaptą telegramą,
ne.

už atsiminimus
NEW YORKAS. — News

week žurnalas paskelbė, kad 
Time leidykla savo žurnale 
“Life” spausdintus Nikitos 
Chruščiovo atsiminimus sumo
kėjo 600,000 dolerių. Derybos 
dėl atsiminimų spausdinimo vy
kusios Danijoje rugpiūčio mė
nesį. “Life” direktorius Murray 
Gart susitarė su sovietų atsto
vu, žurnalistu Victor Louis, ku
ris laikomas sovietų slaptos poli
cijos agentu.

Chruščiovo atsiminimai buvę 
išvežti iš Rusijos be valdžios lei
dimo, tačiau apie visą biznį ži
nojo politbiuro narys Aleksand
ras šelepinas. Tarp jo ir Brež
nevo politbiure vykstančios var-

Politikui reikia gerai pagalvoti prieš ką nors sakant, 1$ kairės: prezidentas Nixonas, gynybos 
sekretorius Laird ir valstybės sekr. Rogers galvoja, kaip atsakyti į reporteriu klausimą.

ti Čekoslovakijos sostinę Pragą.

kučio je Stalinas pritarė Eisen- 
howerio planui. Stalinas irgi sa
ko, kad Berlynas praradęs savo 
svarbą ir sovietų karo vadai siu
sią į Berlyną tik antraeiles jė
gas.

Veltui britai įrodinėjo, kad 
reikėtų veržtis į Berlyną, kur 
be karinių laimėjimų reikia ti
kėtis psichologinių ir politinių 
laimėjimų. Britai Amerikos šta
bui pareiškė susirūpinimą dėl 
Eisenhowerio laiško Stalinui, ta
čiau Amerikos štabas atsakė bri
tams, kad vadas karo lauke yra 
geriausias sprendėjas, kur jam 
reikia naikinti priešo armijas, 
siekiant visiškos pergalės. Taip 
Berlynas ir buvo paliktas ru
sams.

žybos. šelepinas suorganizavęs 
Chruščiovo atsiminimų išsiunti
mą, norėdamas pakenkti Brežne
vui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

protestai tuos teismus atidės.
Izraelio prezidentas Zalman 

Shazar kreipėsi į Popiežių, kad 
šis protestuotu dėl žydų teismų ! ^us"^a"^n" '

Ispanijos teismas paskelbė 

mirties bausmė, kitiems skirtos 
nemažos kalėjimo bausmės. Ma
noma, kad generalisimas Franco 
mirties bausmes pakeis.
♦ Prie New Yorko audroje 

suskilo suomių laivas, viena, da
lis nuskendo su 6 jūreiviais, ki
tus 31 išgelbėjo Amerikos lai
vai. Prie Bermudos nuskendo 
Panamos laivas, kuriame žuvo 
30 jūreivių.

+ Arabų jungtinis boikoto 
komitetas paskelbė, kad boiko
tas nuimamas nuo prancūzų 
bendrovės, kuri gamina Mirage 
lėktuvus. Bendrovė atsisakė par
duoti Izraeliui tų lėktuvų dalis 
ir arabai atšaukė savo boikotą.

♦ Turkijos vyriausybė pla
nuoja užmegzti santykius su ko
munistine Kinija. Turkų dele
gacija lankosi Hong Konge ir 
tariasi su Kinijos atstovais.

+ Imigracijos biuras prime
na, kad sausio mėnesį visi sve
timšaliai turi pranešti savo adre
sus biurui. Kortelės tam reika
lui gaunamos pašto Įstaigose.

PHNOM PENHAS. — Netoli 
Kambodijos sostinės komunis
tų jėgos pradėjo du didesnio 
masto puolimus prie Rokakongo 
ir Tram Khnaro miestų, 22 ir 24 
mylios nuo Phnom Penho.

Stiprėja Saigono 
valdžios pozicija

SAIGONAS. — Karinė JAV 
vadovybė P. Vietname paskelbė, 
kad Saigono vyriausybė kontro
liuoja apie 95% visų P. Vietna
mo gyventojų. Komunistų kon
troliuojamas gyventojų nuošim
tis nukrito iki 1% arba 58,500 
gyventojų. Dėl 4% gyventojų 
dar eina kovos.

Pietų Vietname gyvena 17,- 
764,100 žmonių, šalia jų kraš
te yra apie 200,000 šiaurės Viet
namo ir Viet Congo kareivių.

Ruošia dar kelis 
žydų teismus

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje greit turi prasidėti dar ke
lių žydų grupių teismai. Apie 
121 žydų bus teisiami Rygoje,! 
okupuotoje Latvijoje, kita grupė jja fų darbų Krotkovas 17 metų 
bus teisiama Kišineve, sovietinė- j išdirbo slaptoje policijoje KGB. 
je Moldavijoje. Galimas daik- Krotkovas papasakojo senato

U komitetui apie sovietu žvalgy- 
Į bos darbo metodus. Jam buvę 
pavesta verbuoti jaunas mergi- 

,nas, kurioms buvo duotas spe-
„ . t , -|Via.«0 --- Vilioti UZ-
Sovietų Sąjungoje. Izraelis ra- s5eni0 diplomatus. Užmezgusios 
fin.a T Tautų sekre-lgu įjp]omatajs intymius santy-
torių Iškišt. w pasmerkti žydų kius merĮrinos veWinformuo- 
tarnus nes neisleidimas žydųjdav0 KGB valdininkus, pristaty. 
is Sovietų Sąjungos yra pries* - -----
JT principus. Noras emigruo
ti yra vienintelis tų teisiamų žy
du nusikaltimas.

Australijos vyriausybė apelia
vo į Sov. Sąjungą'nesušaudyti 
dviejų Leningrade nuteistų žy
dų. Žydų demonstracijos, pro
testuojančios sovietų valdžios el
gesį su žydais, įvyko Londone, 
New Yorke, Washingtone, Či
kagoje ir kitur. Šveicarijoje so-
cialistų partija pareiškė prote^ J,ariai 
tą sovietų ambasadai už nežmo
nišką teismo sprendimą Lenin
grade.

Antaną Sniečkų
Vilniuje š. m. lapkričio 24 

įvykusiame Lietuvos kom. par-1 sus metus, tačiau premjerė Gan- 
tijos Centro Komiteto plenume dhi nutarė paleisti dabartinį par- 
nutarta partijos eilinį, 16-jį su- lamentą ir skelbti naujus rinki

mus. Ji pareiškė, kad parlamen
te opozicija jos socialinėms ir 
ekonominėms reformoms nelei
džia jai veikti ir pildyti žmonėms 
duotų pažadų.

Premjerę Gandhi remia nau
joji kongreso partija, atskilusi 
nuo kongreso partijos. Parla
mente Gandhi partija teturi 220 
vietų iš 523, tačiau premjerę re
mia dešinioji komunistų partija, 
sekanti Maskvos liniją ir kelios 
kitos politinės grupės.

Premjerė politika yra daug 
kairesnė už ją pastačiusios kon
greso partijos vadų, todėl parti
joje įvyko skilimas. Dalis kon
greso partijos narių nuėjo su 
Gandhi, kita dalis pasiliko su 
senaisiais vadais. Skilimas iškėlė 
mažesnes partijas, kurių para
mos ieškojo abi kongreso parti
jos dalys.

Indijoje iš 550 milijonų gy
ventojų balsavimo teisę turi apie 
280 
kovo

d.

važiavimą sušaukti 1971 m. va
sario 10 d. Įprasta tvarka, okup. 
Lietuvos komunistų suvažiavi
mai vyksta prieš Sovietų S-gos 
kom. partijos suvažiavimus. Ki
tais metais maskvinis suvažiavi
mas įvyks 1971 m. kovo mėn. 
30 d.

Lietuvos kom. partijos suva
žiavime Vilniuje, be ataskaiti
nių pranešimų, įvyks ir LKP 
Centro Komiteto rinkimai.

Okup. Lietuvoje kalbama, kad 
tie rinkimai gali būti ypatingi 
vienu požiūriu — į CK pirmojo 
sekretoriaus kėdę, vietoje ilga
mečio Antano Sniečkaus, gali 
įkopti, ar tiksliau — Maskvos 
būti įsodintas, kitas ištikimas 
ir žymiai Maskvai, jos rusini
mo krypčiai tinkamesnis komu
nistas. Tokiu galėtų būti da
bartinis “ministrų tarybos” pir
mininkas, J. Maniušis, “sulietu
vėjęs” rusas. )E)

ROMA. — Italijos premjeras 
Colombo pareiškė, kad su ko
munistais jo vyriausybė niekada 
nebendradarbiaus.

Sovietų žvalgybos 
moterų skyrius

WASHINGTONAS. — Senato 
vidaus saugumo komitetas pa
skelbė vieno pabėgėlio iŠ Sovie
tų Sąjungos pareiškimus apie 
sovietų slaptos policijos veiklą. 
'Pabėgėlis Juri Krotkov, dabar 
pakeitęs pavardę į George Kar
lin, pabėgo Londone 1963 metais. 
Jis buvo rašytojas, dramatur
gas ir. radijo korespondentas, sa

davo jiems reikalingų fotografi
jų ar pasikalbėjimų juostelių. 
Sovietų žvalgyba tada galėdavo 
tuos diplomatus šantažuoti, gra
sindama paskelbti juos inkrimi
nuojančią medžiagą.

šis merginų suvedžiojimas ne 
visus diplomatus veikdavo, nes 
jie žinojo apie šitokį sovietų po
licijos veiklos būdą. Policija tu
ri ir vyrų suvedžiotojų grupę,

žmonas ar ambasadų tarnauto
jas.

Indijos valdžia

NEW DELHI. — Indijos vy
riausybė dar galėjo valdyti vi-

milijonų. Rinkimai būsią 
mėn.

+ V. Vokietijos kancleris 
Brandtas atvyko į Keniją vizito.

Izraelis, kaip žinoma, pasi
traukė iš taikos derybų, vos jom 
prasidėjus, rugpiūčio 25 d. Iz
raelis skundėsi, kad Egiptas ėmė 
stiprinti savo raketų pozicijas 
prie Suezo, kas yra prieš paliau
bų sutarties punktus. Egiptas 
nesutiko su Izraelio reikalavi
mais atitraukti raketas, todėl 
Izraelis nedalyvavo taikos de
rybose. Dabar, Amerikos spau
džiamas, Izraelis pagaliau suti
ko grįžti prie derybų stalo.

New York Times viceprezi
dentas James Reston lankėsi Iz
raelyje ir Egipte, kur kalbėjosi 
su prezidentu Sadatu. šis jam 
pareiškė, kad Egiptas sutinka 
gyventi su Izraeliu taikoje, ta
čiau Izraelis turįs pirma sugrą
žinti kiekvieną colį okupuotų 
žemių. Egiptas tada pripažintų 
Izraelį pilnateise valstybe.

Toliau Egipto prezidentas iš
dėstė, jog Izraelio teisės Tirano 
sąsiauryje ir Akabos įlankoje 
galėtų būti-derybų objektu, ta
čiau Egiptas leistų Izraeliui nau
dotis Suezo kanalu tik tuo atve
ju, jei būtų sutvarkytas Pales
tinos pabėgėlių klausimas. Egip
tas ir toliau nepalaikytų“su Izra
eliu diplomatinių ryšių, nes ara
bų žmonės sunaikintų kiekvieną 
politiką, kuris nutartų užmegz
ti, su žydais diplomatinius san
tykius.

Egipto prezidentas pasiuntęs 
laiškus prezidentui Nixonui per 
Pakistano prezidentą ir Jordano 
karalių. Egiptas pranešęs apie 
savo nusistatymą neprarasti nei 
vieno colio žemės. Egiptas su
stiprėjęs ir su savo sovietinėmis 
raketomis pagaliau atsvėręs Iz
raelio pranašumą ore. Nuo šio 
punkto karo reikalai esą palan
kesni Egiptui.

Premjerė Goldą Meir Resto- 
nui pareiškė, jog Egiptas turįs 
fronte ir Frog raketų (Free 
Rocket Over Ground), kurios 
yra judrios, vežiojamos sunk
vežimiais ir. gali nešti užtaisą 
iki 70 mylių. Tai irgi sovietų 
gamybos ginklas. Premjerė, su
tikdama pradėti derybas, pa
reiškė nesitikinti iš jų greitos 
taikos.

VIENA. — AP pranešė, kad 
Sovietų Sąjungoje j beprotnamį 
buvo uždarytas Latvijos žydas, 
Rygoje gyvenantis atsargos ma
joras Griša Feiginas, 45 metų. 
Jis kelis kartus kreipėsi į vy
riausybę, prašydamas leidimo iš
važiuoti į Izraelį, tačiau jo pra
šymai buvo atmesti. Po pasku
tinio atmetimo Feiginas nusiun
tė gynybos ministeriui, marša
lui Greško visus savo medalius, 
kuriuos jis gavo už pasižymėji
mą Il-me Pasauliniame kare.

Po medalių sugrąžinimo Feigi
nas buvo suimtas ir patalpintas 
į bepročių ligoninę.



urvelio padedame skutamąjį pei
liuką. Pelė įbėga į urvelį ir žiū
ri __ sūrio nėra, kumpio nėra
ir iš aberacijos peiliuku pasi
plauna.
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PER ANNUM'o PER ANNUM Taupymo indėliai 
Apdreusti iki $20,000.

UP TO 
§20,000.

aint Titliony 
pavings

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

Š/ PUIKŲ ELEKTRINĮ LAIKROBĮy < 
KAD PRIMINTŲ JUMS,
JOG JAU METAS PRADĖTI TAUPYTI

šimtų metrų platumo skruzdė
lių kolona prisiartino prie indė
nų kaimelio, vadas jam parodė, 
kaip priartėjusį pavojų nusukti 
šalin. Jis palaukė, kol skruz
dėlės bebuvo per šimtą metrų 
nuo pirmųjų palėpių. Tuomet 
jis atsargiai prisiartinęs pačiu
po iš pirmosios linijos keletą 
skruzdėlių kareivių, juos sužei
dė ir numetė atgal žemėn.

“Aš netikėjau savo akimis, 
pasakė misionierius: kai didžio
ji skruzdėlių armija priartėjo 
prie numestų sužeistųjų karei
vių, staiga jų eilėse kilo nepa
prastas sumišimas ir netrukus 
visas tas milžiniškas juodas ki
limas pasuko kita kryptimi.

Kas atsitiko?- šiandien tėvas- 
Lima-atsakymą turi užrekorda- 
vęs magnetinėje juostelėje: su
žeistosios skruzdėlės rėkė 1 Jų 
riksmą pagavo -visa skruzdėlių 
minia ir paleido tokį nervus su
krečianti klykimą, kad misio
nierius ji pirmą kartą išgirdęs 
net pastyro. J. Pr.

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. ’ ' . • *:

švinta įkvėpimu:
— Jau turiu! sušunka. Prie

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

Į patentų įstaigą užeina žmo
gus ir pasisako norįs užpaten
tuoti išradimą.

— Kokį? jo paklausė.
— Prietaisas pelėms gaudyti, 

atsakė išradėjas.
— Veikia štai kaip: vienoje 

urvelio pusėje padedame gaba
lėlį sūrio, kitoje gabalėlį kum-

“Skruzdėlės rėkia kaip iš pro
to išėjusių žmonių minia”, tvir-

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Dar anksti prieš lietaus perio
dui prasidedant, praneša tėvas 
Lima, tos skruzdėlės pradeda ne
paprastai gyvą veiklą. Jos ap
leidžia savo nuolatines gyvena
mąsias vietas ir pradeda nebai
giamus laipiojimus į medžius 
— viršum ir vėl apačion tūks
tančiais kartui Pagaliau jos su
sikoncentruoja tam tikruose pa
sirinktuose punktuose, dažniau
siai, ant mažų žemės kuburių ir 
čia sustojusios Visą laiką suka 
ratu savo antenas.

Pasaulis jau seniai yra at
kreipęs ■ dėmesį j Skandinavijos 
kalnuose gyvenančius lemingus 
— mažų Žiurkių didumo gyvu
lėliai, kurie periodiškai, kai ku
riam skaičiui metų praėjus, 
“lyg susitarę” leidžiasi bėgti iš 
kalnų pakalnėn, būtinai į vaka
rų pakrančius ir milijonais nu
siskandina jūroje. Visokių yra 
prielaidų, kad lemingai per ke
letą metų tiek prisiveisią, kad 
nebeturėdami kalnuose iš ko 
misti, leidžiasi pakalniui, kur 
landa daugiau maisto, bet pa
siekę jūrą išsigąsta ir nori at
gal, bet nebegali sulaikyti juos 
spaudžiančių iš paskui atbėgan
čių lemingų masių, puola į pa
niką ir vieni kitus nustumia į 
vandenį. Kita teorija yra, kad 
tai esąs natūralus lemingų gi
minės skaičiaus balansavimas: 
kai tik priauglis pasidaro per 
didelis, tai yra dantų atsiranda 
daugiau kaip duonos, lemingų 
“aukščiausios tarybos” nutari
mu, tam tikras nuošimtis turi 
savanoriškai susilikviduoti...

Kas pasidaro, kai perskrendantiems paukščiams sugenda biologinis laikrodis?
Klišė: Milwaukee Deutsche Zeitung

'''SAFETY of^ 
YOUR SAVINGS

čių. Reporteriai ir apie 1,000

žąsų “laikrodis”, matyti yra pa
varytas dešimčia dienų anks
čiau, kol jaunosioms žąsims spar
nų raumenys dar nėra pakanka
mai išsivystę, kad galėtų pakil
ti ir toli skristi. Tuo tarpu “lai
krodis” duoda gandą, kurio ne
paklausyti neįmanoma.

Per tas 10 dienų bebėgant, iš
sivysto ir sustiprėja sparnai, ir 
tos, kurios liko žvėrių nesudras
kytos, jau gali pakilti į dausas: 
likę 3,300 kilometrų per aukš
čiausius Himalajų kalnagūbrius 
iki švenrojo Gango slėnių jau' tina kunigas Jose Maria Lima 
bėra “patys niekai”. i iš Sao Paulo, Brazilijoje, kurs tą

Į riksmą pats savo ausimis girdė- 
į jo ir labai išsigando.

Tėvas Jose Maria Lima jau

Kaip mažai mes dar tepažįstame kitus savo 
planetos bendragyventojus

Lemingų “gimdymų kontrolė”

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

mia vis kitus plotus. Taigi, indė
nai tokius potvynius negalėjo iš
mokti atspėti iš ankstybesnių 
metų potvynių, o turėjo kokį 
nors kitokį atspėjimo būdą.

Kun. Lima pradėjo tą pas
laptį narplioti ir pagaliau pa
stebėjo, kad čiabuviai žinias 
apie artėjančius potvynius — jų 
laiką ir vietą — patiria iš juo
dųjų Jakamin veislės skruzdė-

Chicago Savings
__ and Loan Association

Skruzdėlių seimas
Tai yra skruzdėlių seimas! 

Kai visas duomenų surinkimo 
darbas yra baigtas, iš skruzdelių 
minių išsiskiria tam tikras skai
čius ' kutfigo Limos pavadintų 
“vyriausiais meteorologais”- ir 
tie ant kalvelės pradeda 4<konfe- 
renciją arba seimą”, kurio me
tu; kaip Lima tvirtina, jie pa
sidalina savo'surinktais duome
nimis ir faktais, o tas antenų 
sukimas yra jų “kalbos” forma. 
Konferencija staiga baigiasi ir 
“seimo atstovai” išsiskirsto po 
tautą savo nutarimus visiems pa
skelbia. ir tuojau prasideda eva
kuacijos kolonų formavimas.

Jakamin. skruzdėlės susifor-

Šiemet spaudoje teko paste
bėti keletą pranešimų apie tai daugiau kaip 30 metų užsiima 
vienur, tai kitur įvykusius var- zoologiniais tyrinėjimais Brazi- 
lių karus, kuriuos tinkamiau pa- j Ii jos tropikinių girių ir raistų 
vadinti muštynėmis, kadangi da- Acre valstijoje ir skruzdėlių gar- 
lyvaudavo po keletą dešimtų,įsus labai jautriais du tūkstan- 
daugiausiai keletą šimtų varlių.čius kartų sustiprintais mikro- 
Bet tikrą “didįjį varlių karą” į fonais užrekordavo.
neseniai Associated Press pra-' “Pirmą kartą išgirdęs tokios 
nešė iš Kuala Lampur, Malaizi- užrekorduotos juostelės perda- 
joje, kur per ilgiau kaip šešias vimą iš rekorderio, aš stačiai, 
valandas su fanatišku 'Įniršimu sustingau”, - pasakė šis misionie- 
ir savęs išsižadėjimu kovėsi dau- rius tyrinėtojas. “Tai buvo klyk- 
giau kaip 3,000 varlių ir repor- smas žmonių, esančių neapsa- 
teriai tas .kautynes turėjo pro- komame išgąstyje ir beviltiško- 
gos stebėti, fotografuoti ir ap-1 je padėtyje*.
rašyti. į • • Iki tokio eksperimento jį at-

Varlių karas įvyko vienoje ba- vedė visa eilė neišaiškinamų 
lomis ir liūnais pasriuvusioje ankstybesnių įvykių. Būtent, 
dauboje greta indų šventovės kun. Lima anksčiau buvo paste- 
vienoje gumos medžių plantaci- bėjęs, kad čiabuviai Acre indė- 
joje netoli Sungai Siput per 100 nai savo raistų upių patvinimus 
mylių į šiaurę nuo Kuala Lam- dar prieš lietaus periodui nepra- 
pur. 1 sidėjus jau tiksliai atspėja. Ka-

Varlių muštynes pradėjo apie dangi šios tropikų upės Amazo- 
50 iš abiejų pusių, tačiau besi- nu upynas nuolat keičia savo 
draskančiųjų skaičius sparčiai srovių vagas, dėlto tų upių pot- 
didėjo, kol pasiekė kelių tūkstan-! vyniai kiekvienais metais apse-

1800 So. Halsted St . Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

Įsteigta 1923 meUii Tei. 421-3070
puigM phtaoM antomobiliami paatatyti .

vargusios atsiduoda likimui.
Po gerų 10 dienų tokio “ne

žmoniško” žygio, baisiai suma
žėję skaičiumi ir išsisėmę jėgo
mis, kolonos likučiai pagaliau 
pasiekia savo 160 kilometrų nor
mą. čia yra ežeringa šteinų vie
ta ir čia subridusios į vandenį 
jos-keletą dienų pasilsi ir atsi
gauna, ir tuomet vėl pasikelia į 
likusią kelio dalį — trijų tūks
tančių ir trijų šimtų kilometrų 
distanciją, bet jau nebe žeme 
bėga, o kaip protingi paukščiai 
aukštai ore skrenda.

To dešimtį dienų trunkančio 
žąsų fatališko pėsčiomis žygio 
priežastį zoologai aiškina tuomi, 
kad matyti dėl kažkokių geolo
ginių ar biologinių priežasčių yra 
pasikeitęs tų žąsų “vidujinis lai
krodis”, kurs paprastai paukš
čiams duoda signalą, kuomet pa
kilti kelionei į pietus, kol šalti žmonių minia susirinko tų kau- 
orai iš šiaurės nepasivijo. Tas tynių stebėti, kaip varlės su fa

natišku įnirtimu viena kitą 
kramtė, draskė ir plėšė. Kovai 
pasibaigus visas liūnas buvo var- 

pių lavonais nubarstytas.
Apie varlių karus Malaizijoje 

įvairiose vietose buvo ir seniau 
'■ pranešama, bet dar niekas nesu- 
įrado tinkamo atsakymo, kodėl 
rtie karai įvyksta ir kas varles 
j į kovos lauką suveda.
Sužeistos skruzdelės baisiai rėkia

Barabo žąsų žygis į mirtį
Barabo stepėje, Vakarų Sibi

re vasaroja viena laukinių žąsų 
veislė, kuri kas rudenį išskren
da per 3,500. mylių, viršum Hi
malajų kalnų, į pietinės Gango 
upės pakraščius Indijoje. Kaip 
jos suranda kelią ten ir atgal 
per klaikiausius kalnagūbrius ir 
dykumas, tai yra didelė miste
rija, bet nedidesnė kaip ir Ka
nados žąsų kelionės į Centro ir 
Pietų Ameriką. Bet kas keis
čiausia tų Barabo žąsų elgesyje, 
tai kad prieš pradėdamos savo 
tolimą skridimo kelionę pirmuo
sius 160 kilometrų jos bėgte bė
ga, ir bėga kaip iš proto išėju
sios, rašo jų elgesį tyręs zoolo
gas.

Kiekvienais metais rugpiūčio 
mėnesiui atėjus tas žąsis staiga 
apima kažkoks nerimas ir vieną 
dieną, matyt susitarusios ar įsa
kymą gavusios, jos pakyla ke
lionėn Į pietus, bet ne kaip kiti 
paukščiai, kad normaliai skris
tų, o maršuoja kojomis žeme!

Nemačius neįsivaizduotina, 
kai šimtų tūkstančių žąsų armi
ja, kelių kilometrų platumo fron
tu kolonomis pasijudina pėsčiom 
vargingon, tolimon ir labai, pa- 
vojingon kelionėn ■ stepių platy
bėmis, kur jas iš anksto pasi
ruošę ir laukę užpuola lapių ir. 
visokių kitokių plėšrių žvėriu
kų būriai, draskydami ir be ato
dairos decimuodami. Žąsys nu
žygiuoja per dieną po 15 ar 16 
kilometrų ir kaskart labiau pa-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

er vidurį pas tatospe barz- 
utaiįąj) peiliuku. (|e|na 

pelė | urvelį ir mato km- 
rėje feūris, dešinoje YcunsOsĮ ir 
negali apsispięsli, ĮHHiiailąs- 
ti: sūrį-kumpį? sūrį-kumpį? ir 
taip galvutę besukinėdama pelė 
peiliuku persipiauna sprandą.

— Išradimas idealus, bet, ma
tote, ne visos pelės dėl sūrio ir 
kumpio žudosi, tamsta turite sa
vo išradimą dar pagerinti, pata
ria jam valdininkai.

dą kilimą ir plačiu frontu prade
da išsikraustymo žygį.

Pirmoje linijoje maršuoja ka
reiviai, kurie visiškai savo gy
vybių nepaisydami pakeliuj tu
ri nugalėti ir sunaikinti visas pa
sitaikiusias kliūtis — svirplius, 
vorus, šimtakojus, tūkstančia- 
kojus. vikšrus ir t. t.

Žygio frontas yra kelių šim
tų metrų platumo. Iš paskui ju- 
da-kruta yisa “tauta”, apsikro
vusi kiaušiniais, lervomis ir 
maisto produktų atsargomis. Pa
sirinktos kelionės gale jos su
sispiečia ’ po didžiuliais lapuo
čiais medžiais ir čia nulaukia, kol 
praeis liėtaus periodas ir at
slūgs potvyniai. Iš to viso tė
vas Lima patyrė, jog skruzdė
lių apleistoji gyvenvietė visuo
met aptvinsta, o naujai pasirink
toji niekuomet.

Kaip skruzdėles priverčia bėgti
Kartais ši Jakaminų veislė pa

sirenka prieglaudą primityviose 
palėpėse, iš kurių gyventojai 
turi kiek kbjos neša skubiausiai 
bėgti, neš skruzdėlės suryja yi
sa kas gyva, neskirdamos gy
vuliai ar žmonės. Bet čia kuni
gas Lima ir patyrė paslaptį, ku
riai tiek ilgai ieškojo rakto, šių 
indėnų palėpių Jakaminai nie
kuomet neokupuoja. Tėvas Li
ma pradėjo teirautis ir pagaliau 
vienas indėnų genties vadas nu
sišypsojęs paklausė: “Mokytasis 
žmogus nežino, kaip skruzdėlės 
priverčiamos pasukti į šalį?” Ir 
kai po to netrukus viena trijų
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PRANCŪZAS IR ŠKOTAS
__ Koks skirtumas yra tarp 

prancūzo ir škoto?
Kai prancūzui nuplinka galva, 

išleidžia daug lėšų pirkdamas 
plaukams atgauti vaistus, o kai 
škotas nuplinka, jis parduoda 
šukas ir šepetį...



Pora pastabų apie spalio “I LAISVĘ”
Gruodžio pradžioje skaityto

ją pasiekė Į LAISVĘ Nr. 49 (86), 
pažymėtas spalio data. Prie to
kių vėlavimų esame jau pripra
tinti ir tai nebestebina. Su Aki
račiais, su Lituanus, yra dar 
blogiau, šio numerio puslapių 
skaičius trečdaliu sumažintas — 
nuo 96 iki 64.

Pasikeitė redaktoriai? Tikrai, 
šiame numeryje, vietoj Leonar
do Valiuko, jau redaktorium įra
šytas Juozas Kojelis. Jau ir tru
putis pakeitimų. Pvz., ankstes
ni “įžanginiai” čia nebe “įžangi
niai”, o “vedamieji”. Ir jie nu
kelti į žurnalo galą. Man ta nau
jovė labai patinka. Bet tai tik 
smulkmena. Man nepatinka, kad 
naujam redaktoriui neatėjo į 
pagalbą su brandžiais straips
niais bent du-trys geresni auto
riai, nors laiškų redakcijai sky
riuje jie visko jam prilinkėjo. 
Didžiausia šio numerio žvaigždė 
taip ir liko buvęs redaktorius, 
užgožęs pirmuosius 40 žurnalo 
puslapių ir dviem ilgais savo 
straipsniais, ir kaikuriuos LB 
vadovus, kaip marionetes, pa
tampęs. Man nelabai patinka 
“Kritusiųjų už laisvę” II tomo 
recenzija. K. N. Vyduolis ją pa
vadino “Krauju rašytais pusla
piais”, bet kraujas pasilieja tik 
daugiau kaip pusę recenzijos per
skaičius, konkrečiai — tik 60 p. 
antroje skiltyje, su žodžiais “Pa
naudodamas įvairiais keliais”... 
Alan nepatinka, kad šiame nu
meryje nepasirodė nė šmaikš
tūs, kai kam skaudūs J. Žiogra- 

kalnio botago kirčiai. Ar nauja
sis redaktorius jo nepakvietė, 
ar naujajam jis, ir paprašytas, 
rašyti nepanoro?

Taigi, dėl tų pirmųjų 40 pus
lapių. Pradžioje L. Valiukas 
daug rašalo paliejo svetimųjų in
formavimo klausimu (“Lietuvos 
bylos kėlimas ir gynimas lais
vųjų tarpe”), čia, matomai, yra 
surinkta nemaža faktų, nes lie
čiama Lietuvių informacijos biu
ro istorija nuo įsteigimo 1917 
metais, minint eilę datų ir eilę 
pavardžių. Tik kai tie faktai at- 
miešiami fantazija, kai praei
ties informatoriai be skrupulų 
paverčiami “gerais”, “blogais”, 
“mėgėjais” ir kokiais tik auto
rius panorėjo, tai pasidaro labai 
neskanaus kvapo mišrainė. Pa
galiau sužinome, jog stebuklas 
svetimųjų informavime įvykęs 
tik tada, kai 1969-jų gale, per
žengusi per Vliko ir Altos infor
matorių lavonus, visą reikalą į 
savo rankas pasiėmė JAV IJ3 
informacijų komisija. Dabar jau 
apie Lietuvos bylą ėmę rašyti 
200 amerikiečių dienraščių ir 
ėmę skaityti 50,000,000 (kad 
spaustuvėj man nulių nesunai
kintų, paaiškinu žodžiais: pen
kiasdešimt milijonų) skaityto
jų. Iš 200 milijonų JAV gyven
tojų, LB informacijas gavo kas 
ketvirtas žmogus? Neturiu laiko 
ieškoti statistikų, kokį nuošim
tį sudaro kūdikiai, jaunimas, sa
vo problemose paskendę negrai, 
visai laikraščių neskaitančios šei
mininkės (housewifes), įstaigų 

sekretorės bei kitos moteriškos 
lyties nepolitikuojanėios būty
bės. O ir pastovius dienraščių 
skaitytojus, kiek LB informa
cijos apie Lietuvos bylą pasie
kia pro rėkiančius teroristų 
veiksmų aprašymus, pro filmų 
aktorės žudikų teismo reporta
žus, pro Vietnamo, pro nedarbo, 
pro studentų riaušių, pro narko
tikų, pro Artimųjų Rytų ir pro 
tūkstanties kitų problem ų-pro- 
blemėlių straipsnius? Pastoviai 
skaitau Detroit News dienraštį, 
kasdien spausdinamą apie 700,- 
000 tiražu, tad, pagal skaitytojų 
skaičių, stovintį trečioj ar ket
virtoj vietoj visame krašte. Ti
kėkite, jam neužtikau jokios ži- 
nelytės nei 1970, nei 1969, nei 
kuriais kitais metais, išeinan
čios iš LB informacijų komisi
jos ar kurios kitos lietuviškos 
centrinės agentūros. Jeigu ka
da iškovoja kokį straipsnelį, tal
pinama į C. D. E. ar F sekciją, 
tai tik vietiniai mūsų veikėjai. 
Ir turime gerai pasitempti, daž
nai pirma per lietuvišką radiją 
ar lietuvišką spaudą iš anksto 
pasiskelbti, kad tokį straipsnelį 
susirastume.

Ak, va, dviem atvejais buvo 
painformuota apie Lietuvą ir 
lietuvius viso pasaulio spauda 
ir tikrai visi tie. kurie dienraš
čius, savaitraščius, žurnalus 
skaito, kurie TV žinias seka, vi
si, visi, šiame krašte ir pasauly
je, išgirdo ir pamatė. Tai Bra
žinskų ir Simo Kudirkos atve
jais. Bražinskų žygis kainavo 
jaunos merginos gyvybę ir jų 
pačių laisvė bei gyvybė dar te
bekaba ant plauko. Kudirka, ti

kriausiai, jau yra nukankintas. 
Apie jį dar kalba ir kurį laiką 
kalbės, kol {aitriesiems nusibos 
skaityti, nusibos kalbėti, užsi
mirš. Kai Bražinskų ir Kudir
kos atvejai bus galutinai užmirš
ti, LB informacijų komisija ga
lėtų vėl bandyti. Tik ne tuo ke
liu, kuriuo U Valiukas tariasi 
informacijas įsiūlęs į kiekvieno 
sotaus amerikiečio “family - 
room”. Ne. Reikės vėl kraujo 
aukos. Nudėti kokį bolševikų 
niekšą, ir paskui garsiai aiškin
ti, kodėl jis buvo nudėtas, gal 
keletai savaičių skaitytojų smal
sumą ir sužadintų, bet čia jau 
būtų teroro veiksmas ir, ameri
kiečių publika, skaitydama la
bai mumis piktintųsi. Geriau
sia priemonė būtų kartas nuo 
karto vienam iš informacinės ko
misijos narių susideginti. Ką 
jūs į tai, Leonardai?

Per pirmuosius 40 puslapių, 
kaip raudonu siūlu, driekiasi to
kios stilistinės puošmenos: “ge
ros valios lietuviai”, “tremties 
misija”, “objektyvioji spauda”, 
“garsioji rezoliucija”. Apie 
“garsiąją” jau rašiau, pereitą 
Į LAISVĘ įvertindamas. Jei taip 
būtų tik L. Valiuko pasirašyta
me straipsnyje, nebeaušinčiau 
daugiau burnos. Bet, žiū, kalba 
dr. Petras Vileišis (23 p.): “...pa
galiau JAV Kongrese išgautoji 
garsioji rezoliucija (mano pa
braukta, A. N.) H. Con. Res. 
416”. Ir vėl, žiū, 32 p. Redakci
ja (suprask, Juozas Kojelis) da
ro įvadą Į L. Valiuko reportažą 
apie rezoliucijų pravedimo žy
gius : “Tomai yra tikrai įdomios 
ir aktualios medžiagos iš garsio

sios (m. p., A. N.) rezoliuci- 
I jos...” Argi tai dr. Vileišio, argi 

■ Juozo Kojelio žodžiai? Dr. P. 
j Vileišis, po “garsiosios” pagar
sinimo, jau galutinai praskys- 

jta: “Kiek nemigo naktų, kiek 
tūkstančių dolerių, kiek ryžto 
ir pasiaukojimo buvo parodyta. 
LB gimė su dideliais vargais ir 
sunkumais, ir neveltui visa eilė 
geriausių LB darbuotojų ir va
dovų per anksti prarado savo 
sveikatą (m. p. A. N.)”. Vai, 
vai, vai! Sunku būtų ir patikė
ti, jei ne šešių vadovų nuotrau
kos. Tokie sulysę, tokie sumen
kę. Tikriausiai, ir karščio turi. 
Kad taip pasiuntus tikriems Si
biro tremtiniams — pasiskaity
ti ir pasižiūrėti. Gal ir jiems, pro 
suplyšusias vatinufkas šalčiui 
gnaibant, nebe taip būtų sunku 
kentėti... Vis dėlto, iš šešių pa
kalbintų LB vadovų, du vyrai 
nesileido tampomi ir išliko ori
ginalūs, kieti, kiekvienas su sa
vuoju aš, tai Bronius Nainys ir 
Stasys Barzdukas. B. Nainys, 
prašomas pasisakyti apie reikš
mingiausius savo kadencijos LB 
darbus, nė tos informacijos ko
misijos nekelia į padanges, o 
pristato tik kaip vieną iš kelių 
lygiagrečių atsiekimų. Išskirti
nu darbu laiko 1970 m. pavasa
rį įvykusį jaunimo simpoziumą, 
o pačiu reikšmingiausiu — 1969- 
jų rudens mokslo ir kūrybos sim
poziumą. Ir kaip gali B. Nainiui 
čia nepritarti!?

Tikiu, kad naujasis redakto
rius susiorganizuos, susitvarkys 
ir redagavimą tikrai perims į 
savo rankas, žinau, kad tai sun
kus darbas ir kad jo vaisiai ims

Tremtinio laiškas 
laisvam pasauliui 
Latvių Spaudos Draugijos 

Amerikoje vicepirmininkas Os
valdas Akmentins, P. O. Box 48, 
Dorhester, Mass. 12122 ryšium 
su lietuvio jūrininko Simo Ku
dirkos tragedija atsišaukime 
“An Exile’s Message to the Free 
World” gruodžio 20 dienos data 
be kt. rašo (angliškai):

“Daug kalbama Jungtinėse 
Tautose apie genocidą, kai tuo 
pačiu metu rusai okupantai nai
kina mano tauta. Vakaru žmo
nėms pasakojami melai, kad če- 
kos rūsiuose žmonės nebekanki
nami. Kad masinių ekzekucijų 
nebevykdoma, kad daugiau ne
besą masinių deportacijų į So
vietų Vergų Imperijos gyventi 
neįmanomas dalis, kur žmonės 
naikinami šalčiu, badu ir nepa
keliamu vergų darbu koncentra
cijos stovyklose. Nors Stalinas 
nebegyvas, tačiau neužmoniška 
sovietų priespauda tebetęsiama..

Žmonių naikinimas Latvijoje 

sirpti tik su kelintu Į LAISVĘ 
numeriu. Užtat ir Čia pareikš
tos pastabos tenebūna priimtos 
su kartumu. Juk, tarp šešioli
kos laiškų redakcijai, naujasis 
redaktorius ir pats įsidėjo labai 
trumpą, labai prasmingą, N. E. 
"S. inicialais pasirašytą laiškelį: 
“Noriu tik darbo pradžioje bi- 
.čiuliškar įspėti Goethės Verte- 
rio žodžiais: ‘Būk vyras ir nesek 
manimi!4”.

Alfonsas Nakas 

tebevyksta, tik labiau rafinuotu 
būdu. Dabar okupantai atsigręžė 
prieš jaunąją gentkartę. Pir
miausiai, priverstinė karinė tar
nyba yra atliekama kur nors toli 
nuo savo tėvynės, kur nors to
limose Sovietų Sąjungos apy
gardose, ir ne latvių daliniuose, 
o iš įvairių tautybių maišytuose. 
Karinę tarnybą baigus, mūsų 
jaunieji vyrai nėra atleidžiami 
grįžti į tėvynę, bet kur nors ko 
toliausiai, kur jiems pasiūlomas 
darbas ir galimybė įsikurti.

Galimybės įsikurti savo tėvy
nėje kaskart darosi sunkesnės 
dėl apsigyvenimo patalpų sto
kos. Tuo būdu atimama galimy
bė sukurti šeimą savo gimtaja
me krašta. Naujai pastatytieji 
gyvenamieji blokai yra rezervuo
jami ateiviams iš kitų Sovietų 
Sąjungos distriktų, labiausiai 
rusams. Latvių jaunuomenė, ne
gaudama tinkamo darbo nei gy
venimo galimybės gimtojoje že
mėje, yra “savanoriškai” mobi
lizuojama kokiems nors specia
liems darbams kur nors kitur, 
kad asimiluotųsi su rusais.

Tuo būdu mažoji Latvija pa
laipsniui yra rusinama, ir Mas
kvos planas yra, kad latvių ten 
nebeliktų”...

Toks pat Maskvos planas yra 
ir Lietuvos bei Estijos atžvil
giu. jpr

Ą Svarbu nę žmogaus liki
mas, o tai, kaip žmogus sutinka 
savo likimą. ■ V. Humboltas

• Tiesos kelias — tik vienas 
kelias. O klystkeliai — tai tūks
tančiai kelių. y’ ž. 2. Ruso

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS

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.

PHILOMENA D. PAKEL, 
Prezidentė

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.

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

JOHN PAKEL, Sr Direktorių Tarybos Pirmininkas

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Avenue

CHICAGO, ILLINOIS 60636 TEL. GRovehill 6-7575
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Protestuojame kartu su žydais
Protestuojame kartu su visu laisvuoju pasauliu prieš

sovietų valdžios sauvalę, šį kartą nukreiptą į žydus, no
rinčius ištrūkti iš komunistinės vergijos. Leningrade 
gyvenusių žydų grupė seniai prašė sovietų valdžią leisti 
jiems išvažiuoti į užsieni. Vieni žydai norėjo išvažiuoti į 
Izraeli, kiti i įvairias Europos ir Amerikos valstybes, bet 
sonetų valdžia leidimų išvažiuoti jiems nedavė.

Yra pagrindo manyti, kad leidimo išvažiuoti nega
vusieji tarėsi apie kitokias priemones išvažiuoti iš So
vietų Sąjungos. Galimas daiktas, kad keli jų kalbėjo apie 
galimybę panaudoti keleivinį lėktuvą ir išskristi į arti
miausią kaimyninę valstybę. Bet Leningrado žydai jokio 
sovietų lėktuvo nepagrobė, prieš lakūnus nevartojo jo
kios prievartos, nieko nesužeidė ir nieko nenušovė. Ga
lima manyti, kad visa ta pabėgimo istorijo buvo sovietų 
policijos provokacija. Sovietų čekistai ne vieną tokią pro
vokaciją yra padarę praeityje, jie galėjo ir “pabėgimą iš 
Leningrado” suplanuoti...

Bet vis dėlto “tarybinis teismas” Leningrade kelias 
dienas svarstė sovietų prokuroro kaltinimus vienuolikai 
žmonių. Visus apkaltintus pripažino kaltais, dviem pa
skyrė mirties bausmę, o kitiems — ilgus metus kalėjimo. 
Leningrade ir visoje jo srityje išeinanti sovietų spauda 
net nepaskelbė apie mirties bausmės paskyrimą, bet so
vietų valdžios pareigūnai Maskvoje pasakoja, kad nu
teistieji dar gali kreiptis į aukštesnes teismo instancijas 
ir prašyti, kad mirties bausmė būtų pakeista kalėjimu.

Žiaurus Leningrado teismo sprendimas pasiekė už
sienius. Pirmon eilėn prieš tokį “teismo” sprendimą pro
testavo gerai organizuotos įvairiose valstybėse veikian
čios žydų organizacijos. Bet protesto balsą pakėlė ir ne 
žydai. Protestavo ir tebeprotestuoja italai,. prancūzai, 
anglai, danai, švedai, norvegai ir kiti. Protestavo net pats 
popiežius, patardamas nevykdyti mirties bausmės. Ne
pasitenkinimą pareiškė net Italijos komunistai, kurie 
negali suprasti, kaip rusai komunistai galėjo skirti mir
ties bausmę, jeigu joks lėktuvas nebuvo pagrobtas ir nei 
vienam nepavyko pabėgti.

Sovietų valdžia turi pakankamai galios mirties baus
mę įvykdytu Rusijoje visuomet atsiras pakankamas ko
munistų skaičius, kurie pasisiūlys nuteistuosius šaudyti 
Bet sovietų valdžiai labai nepatinka protestai. Jie bijo Į 
protestų užsienyje, bet dar labiau bijo protestų pačioje’

DAUGIAU KLAUSI
Kiek supratau iš straipsnio 

“Daugiau Klausi — Mažiau 
Klysi (Draugas, XII, 7) auto
rius V. š. gana tiksliai pataikė 
taikiniu, būtent į save patį. Ir 
štai kodėl.

Kadangi autorius cituoja 
Naujienų (nepaminėjo kokios 
datos ir spausdinio numerio) 
tariamų pasisakymą apie bu
vusį Marquettte Parko Lietu
vių Namų Savininkų Organi
zacijos narių susirinkime įvy
kusius inuendus sekančiai: 
“... Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų susirinkime 
buvo vienbalsiai nusistatyta, 
kaip skelbia Naujienos, atmes
ti naujai paruoštą Illinois Val
stijos konstituciją... ”

Vadinasi, autorius .nebuvo 
tame visiems nuosavybių savi
ninkams gyvybiniai svarbiame 
susirinkime, negirdėjo gyvų 
konstitucijos diskusijų, negir
dėjo atsakingų asmenų pasisa
kymų apie naująją konstituci
ją ir jos labai realią grėsmę 
kiekvienam šios valstijos gy
ventojui, — perkrautam mo
kesčių mokėtojui, — ir, skai
tęs tik korespondencines žinias, 
daro išvadas, kad “... Neatro
do, kad draugijos pirminin
kas pakankamai rūpestingai

- MAŽIAU KLYSI 

paruošė konstitucijos projekto 
gerų ir blogų pusių analizę... 
Dėl vieno ar kito nuostate^ ku
ris gal gak tų būti įtartinas vie
nam ar kitam, negalima nie
kinti visą kurinį... ”

Gi toliau autorius teigia, jog 
“... Nusistatymui naujai kon
stitucijai atmesti vadovavo pats 
pirmininkas Bacevičius ..ku
ris, kiek suprantu autorių, yra 
papeik tinas už savo tariamą 
elgesį, nes “... Susirinkime or 
ganizuoti balsavimą prieš net 
neišklausius mūsų atstovo (p. 
Rachuno?), kuris konstituci
jos paruošime aktyviai dalyva
vo, atrodo, yra paviršutiniš
kas elgesys... ”

Paliekant “elgesio” klausi
mą nuošaliai ir pažvelgus į šių 
metų gruodžio 15-osios dienos 
balsavimo lapelio septynerius 
klausimus (galima sakyti, “Mū
sų Septynias žaizdas”), pačiu 
priinuoju klausimu esu klau
siamas “Ar priimti siūlomąją 
1970 metų konstituciją? Taip 
ar ne?” Mano, kaip balsuotojo 
ir mokesčių mokėtojo klausi
mas konstitucijai: “O ką tu 
man duosi?”

Peržvelgus vien tik mokes
čių nuostatų skyrių štai ką

sovietų imperijoje. Nepatenkintųjų balsui užgniaužti ji 
vartoja gąsdinimus. Sovietų propagandos agentūros pa
skelbė, kad panašios bylos rengiamos ir kitose sovietų 
imperijos vietose. Tuojau po Naujų Metų dar viena išva
žiuoti norinčių byla bus suruošta pačiame Leningrade, 
o kitos bylos bus suruoštos Rygoje ir Kišineve. Minėtuose 
miestuose nepasitenkinimas sovietų valdžia yra didelis, 
tų miestų gyventojų didokas skaičius jau seniai prašę 
leisti jiems išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos. Sovietų val
džia bijo Gdansko ir štetino nuotaikų.

Komunistai neleidžia išvažiuoti ne tik žydams. Tuos 
pačius suvaržymus jie taiko lietuviams, ukrainiečiams, es-

mums, brolau ir sese, Naujoji 
Konstitucija siūlo:

1. Neribotus bendrinius (flat 
rate) valstijos pajamų mokes
čius. Art. IX, see. 3a arba neri
botus skaidmeninius (gradu
ated) valstijos pajamų mokes
čius. Art. IX, see. 3b.,. Ant tų 
mokesčių dar priedui

2. Neribotus valsčiaus (coun 
ty) pajamų mokesčius. Art. 
VII, see. 6e. Dar priedui prie 
tų mokesčių

3. Neribotus miesto arba 
bažnytkaimio (city or village) 
pajamų mokesčius. Art. VII, 
see. 6e. Jeigu kvalifikuosi, dar 
priedo

4. Neribotus mokesčius nuo 
uždarbio (earning tax) asme
nims, gyvenantiems užmiesčiuo 
se, o dirbantiems mieste, ir at
virkščiai. Art. VII, sec. 6e. Prie
dui ant tų mokesčių

5. Valstijos nejudomojo in
ventoriaus (real estate) mo
kesčius. Art. IX, see. 4a. Kad 
būtų smagiau, dar priedui.

6. Naujos rūšies asmeninės 
nuosavybės bendrinius mokes
čius (flat rate personal proper 
ty tax). Art. IX, see. 5a.

7. Vietinės savivaldvbės ad
ministracijos (Home Rule) 
įgalinamos išdavinėti įvairius 
leidimus ne dėl potvarkių pri
žiūrėjimo bei įstatymų nuosta
tų -vykdymo, bet dėl finansų 
sukėlimo. Art. VII, see. 6e. Kad 
visuomenė būtų judresnė

8. Vietinės savivaldybės ad
ministracija (Home Rule units 
or government), kaip antai 
specialūs Apskričiai Agentū
ros, Komisijos, Tarybos ir t t 
— “valdžios” nusakytos smul
kiau Art. VII, — gali sudaryti 
savas skolas ir uždėti savus mo 
kesčius; tiek skola ir tiek šių 
“valdžių” mokesčiai uždeda
mi gyventojams nėra riboti ir 
nereikalauja referendumo. Art 
VII, sec. 6L.

9. Pagal Naujosios Konstitu-

venlojams leidimą privačiai 
turėti asmeninį savęs pasigyni- 
mui ginklą; Art. I, see. 11 lei
džia buvusiems kriminaliniams 
nusikaltėliams balsuoti ir pa
gal Ar . 13, sec. 1 kriminaliniai 
buvę nusikaltėliai turi pilną 
teisę siekti bei užimti atsakin
gas įstaigų vietas...

Art. 1, see. 17 nusako privers
tiną gyventojų priėmimą, pri
verstinų darbo davimą ir pri
verstiną tarnybinį pakėlimą.

Nekritikuojant tir nenieki
nant Naujosios Konstitucijos 
nuostatų, bet prisiminus tik 
sekančiai:

1. Chicago Daily News, 10/ 
29/ 1969, rašydamas apie Nau
jąją Konstituciją išeina su se
kančiu straipsnio pavadinimu: 
“Taikinga Revoliucija Vyriau
sybė Sudaro Galimybes Nusi- 
versti Save”. Straipsnio auto
rius: Peter Tomie.

2. Du konstitucijos suvažia
vimo delegatai, Thomas C. 
Kelleghan ir Paul F. Ehvard, 
atsisakė pasirašyti po naujai 
suformuluotąja konstitucija, nes 
jie nesutiko su didele eile 
joje siūlomųjų potvarkių.

3. Konstitucijos Suvažiavimo 
Potvarkis Nr. 50 reikalavo,' 
kad delegatai, užbaigę formu
luoti konstitucinius potvarkius, 
savo balsavimo rezultatais pri
ima arba atmeta naujai sufor
muluotąją konstituciją. Par
lamentinėmis procedūromis šis 
potvarkis buvo “užblokuotas”. 
Konstitucijos suvažiavimo at
stovai patys savo kūrinio nepa
jėgė priimti! (Jam — gi pa
ruošti išleido 12.4 milijonus 
dolerių).

Taigi, autoriaus užmestas 
Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų Organizacijai 
kaltinimas, jog ... ’’Dėl vieno 
ar kito nuostato, kuris galėjo 
būti itaringas vienam ar kitam, 
negalima niekinti visą kūri
nį. . .” neatlaiko vandens!

sų asmenį turtą, Jūsų apylinkę, 
— jos savisaugą ir pažangą, —- 
visiems nuoširdžiai siūlau stoti 
aktyviais nariais į Marquette 
Parko Lietuvių Namų Savinin
kų Organizaciją.

Čia pirmaeiliai būsite deta
liai painformuoti apie mums 
lietuviams liečiančius klausi
mus. čia išgirsite advokatus, 
gydytojus, abiejų partijų poli
tikus, — kongresmanus, sena
torius. — bei vietinės policijos 
pareigūnus kalbančius, mie
las lietuvi, Tau ir man svar
biais šių dienų kasdieninio gy
venimo reikalais. Gi asmeniš
kai ar viešai pasikalbėti su 
šiais pareigūnais Tamstoms ne 
reikės specialių “apointmentų”į 
Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų Organizacijos 
narių susirinkimas bus Tams
tų vienintelis'* “apoinlmentas”.

Man regis, jog jau metas 
mums ir subręsti ir tuo pat 
baigti akligatvinį amatą: mė 
tyti akmenėliais vienas kitam.

Kriminalinių nusikaltimų 
skaičių, narkotikų judėjimą, 
vandalizmą, svetimų kolonijų 
gaujų maišymąsi ir t. t. ir tam 
panašiai panaikinti iš mūsų 
kolonijos gatvių vien pirminin
ko ir valdybos narių ruošta be 
nedvejojančios kolonijos gy
ventojų pagalbos neįmanoma 
efektingai atlikti. Tad mielas 
tautieti, šios kolonijos namų 
savininke, vietoj buvęs iki šiol 
nuošaliai stok aktyviu nariu į 
Marquette Parko Namų Savi
ninkų Organizaciją. Būdamas 
aktyvus šios organizacijos na
riu, daugiau klausdamas, 
tikrai mažiau klysi.

ORLEANO MERGELĖ

Mokytojas mokinio motinai:
— Tamstos vaikas vis labiau 

pasileidžia. Vakar ji paklausiau, 
kas parašė “Orleano Mergelę”, 
o jis man akiplėšiškai atrėžė: 
“Ne aš!”

tams, gudams, latviams, gruzinams ir kitoms pavergtoms 
tautoms. Didokas lietuvių skaičius norėtų išvažiuoti, 
bet rusai neduoda jiems leidimų. Daugelis bijo tokių lei
dimų prašyti, kad sovietų policija nepatrauktų jų teis
man ir nenuteistų, kaip ji nuteisė grupę žmonių Lenin
grade.

Patariame lietuviams protestuoti prieš mirties baus
mės skyrimą iš Sovietų Sąjungos išvažiuoti norintiems 
žmonėms. Patariame organizacijoms protestus siųsti so
vietų ambasadoms ir sovietų valdžios atstovams. Pata
riame nurodyti komunistams, kad net barbarų valstybės, 
atgavusios nepriklausomybę, savo gyventojams laisvai 
leidžia išvažiuoti i užsienius, o komunistai neišleidžia. 
Protestų nuorašus patariame skelbti spaudoje ir Įteikti 
artimiausioms Amerikos žydų organizacijoms, žydai 
protestavo prieš jūrininko Simo Kudirkos išdavimą, jie 
džiaugėsi, kad Bražinskams pavyko pabėgti. Lietuvių 
protesto balsas turi būti girdimas prieš komunistų tai
komą prievartą visiems pavergtiesiems.

cijos nuostatus Illinojaus Vai- Toliau, kas dėl p. Bacevi- 
stija gali išleisti 20% virš savo čiaus “vadovavimo’’ atmetimui
metinio, biudžeto. Art IX, see. 
9c leidžia 5%; Art IX, see. 9d 
leidžia 15%. Taigi anot naujo
sios konstitucijos, dabartinis 
valstijos 5 bilijonų dolerių biu
džetas legaliai gali tapti 1 bili
jono dolerių deficitu.

Federalinės Vvriausvbės už
dėti mokesčiai gyventojams ei
na savu keliu: jie būtų priedas 
prie tų mokesčių, kuriuos Nau

naujosios konstitucijos, turiu 
pasakyti, jog tą “garbę” iš jo 
turiu pasiimti sau.

Išklausius p. Bacevičiaus 
kruopščiai paruoštų paaiškini
mų apie konstitucijos siūlo
muosius gyventojams mokes
čius ir kitus einamojo įprasto
jo gyvenimo taikomus pakeiti
mus, mano Įnešimas susirinki
mui balsuoti prieš konstitnciją,

— Žinote, ponas mokytojau, 
jis yra padauža, bet nemeluoja. 
Jis tikrai “Orleano Mergelės” ne
parašė !

• Koks mažas laikotarpis 
tarp to, kai žmogus perdaug jau
nąs ir kai jau perdaug senas

Monteskieux

• Nelaimingi tie žmonės, ku
rie neturi tikslo gyvenime.

V. B. Paskalis
joji Illinojaus Konstitucija siū
lo.

0 mes svajojame apie mo
kesčių sumažinimus bei įvai
rias mokesčiu ribas...

Toliau paskubomis perbėgus 
per “Asmens Laisvės” potvar- 

jkių skyrius matyti sekančiai:

buvo susirinkimo vienbalsiai 
priimtas ir patvirtintas.

Taigi, vardan kiekvieno lie
tuvio marketparkiečio, trokš
tančio paturtinti savo asmeni
nių žinių bagažą ne tik eina
maisiais organizacijos reika
lais, bet ir tais reikalais, kurie 

Art. 1, see. 22 panaikina gy- ypatingai liečia Jūsų šeimą, Jū

Ljetuvs: tūpę perks c pardtxxla 
tr progų nirno bktai per
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HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAJIARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje
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6. Nausėdijos (Neufelde) apylinkė buvo sudaryta 

iš Aleknaičių (Alleckneiten)), Butkiškių (Buttkisch- 
ken), Selsininkų (Selseningken) kaimų ir Varžės kai
mo vienkiemių. Šiose apylinkėse randame Linkų, Ba- 
rucko. Burkantų, Gišų, Gropų, Sakauskų, Urbšaičių, 
Kulbio ir kitas lietuvninkų pavardes. Vaikų iš šių apy
linkių, lankiusių Nausėdijos mokyklą, susidarė viso 
117 mokinių.

7. Petriškių (Peterswalde) mokykla yra šnekių 
girios rajone ir joje mokėsi šiame rajone gyvenančių 
ūkininkų ir miškų administracijos personalo bei miško 
darbininkų vaikai, viso 88 mokiniai iš Petriškių, Obuo 
lynės (Obolin) kaimo, Obuolynės girininkijos ir šne
kių urėdijos sodybų. Mokyklos pastatas buvo geram 
stovy, stovėjo šnekių girios pakrašty, ant plento iš Me- 
težerynų bažnytkaimio į šnekių kaimą. Tai buvo mūri
nis namas, turįs du klasių kambarius ir butą mokyto
jams. žemės prie mokyklos buvo nedaug, tik trys su 
viršum margų. Mokykla čia buvo įseigta po napoleo- 
ninių karų, bet tiksli jos atidarymo data nežinoma. 
Mokyklos vedėju yra buvęs Fridrikas Brazauskas. Iš 
kitų čia dirbusių mokytojų žinoma mokytojo Gergau- 
čio (Gergaut) pavardė.

8. Rūku (Rucken; po 1938 metų pakeista į Ruc- 
kenfeld) mokykloje mokėsi tų apylinkių ūkininkų vie
na šimtinė vaikų. Ši mokykla taip pat stovėjo šnekių 
girios pakraštyje. Ji buvo statyta 1912 metais ir turėjo 
8 kambarius — tris klases ir mokytojų butus. Namas 
buvo mūrinis, dviejų aukštų, pastatytas prie Gastų —

Metežerynų plento. Apylinkės gyventojai buvo dau
giausia smulkūs ūkininkai ir miško darbininkai: Jau
čius, Oberjaitis, Tolius, Bublys (Bublies), Gišas (Gi- 
schas), Niklas, Ziebertas, Titnagas (Titnags) ir kiti. 
Rūkuose buvo pašto įstaiga, kur sustodavo ir autobu
sas, kursuojąs tuo plentu.

Rūkų mokytoju po pirmojo pasaulinio karo yra 
buvęs Gustavas Urbšaitis (Urbschat), vėliau Kurtas 
Prikleris, gimęs 1895 m. rugsėjo 27 d. ir mokytojavęs 
Rūkuose iki 1925 metų. Mokytojas Priškus Broželis 
(Broszel) buvo gimęs 1890 m. gegužės 18 d. Prieš an
trąjį pasaulinį karą Rūkuose mokytojavo mokytojas 
Jansenas, o karo metu mokykloje dirbo jo žmona.

9. Šnekių (Schnecken; po 1938 metų pakeista į 
Schneckenmoor) vienaklasėje mokykloje mokėsi 72 
vaikai, šnekių kaimas buvo labai nuošaliame užkam
pyje prie Laukinės upės. Apylinkė buvo apsupta Šne
kių girios ir kaimas buvo išsistatęs ant nusausinto dur
pyno laukų Didžiosios Samanų Pelkės (Grosser Moos- 
bruch) pakraštyje, ši didžiulė pelkė — durpynas nusi
tęsia nuo šnekių girios vakarinio pakraščio iki pat Lab
guvos miesto. Naujas mokyklos pastatas buvo pasta
tytas 1928-m. ant aukšto betoninio fundamento, turėjo 
centralinį apšildymą, vandentiekį, bet vanduo buvo 
durpinis, rudos spalvos. Mokyklai čia priklausė 18 
margų ūkis.

10. Tuniškių (Tunnischken; po 1938 metų pakeis
ta į Schneckenwalde) dviklasėje mokykloje mokėsi 
123 vaikai iš Tuniškių. šilelviečių, Lagėnų (Loheden)' 
kaimų ir apylinkių viensėdijų. Mokykla buvo įsteigta 
18-jo amžiaus antrojoje pusėje, gal apie 1760 — 1770 
metus. Pirmasis medinis mokyklos pastatas stovėjo 
eglyno pakraštyje. \ cliau vaikų skaičiui didėjant, prie 
seno pastato buvo pristatytas mūrinis priestatas. Sena- 
sis medinis pastatytas taip pat buvo remontuojamas,

>bet tie darbai nenusisekė ir teko daryti pakartotinus.

mokyklos buvo 7 su puse margų ūkis, antroji mokyk
la turėjo 6 margų ūkį.

Dauguma Ožkės gyventojų buvo smulkūs ūkinin
kai, tarp kurių randame Bruškaičių (Bruschkat), 
Kukštaičių, Kiršininkų, Motiekaičio (Motikat), Rup
šio, Žemaitaičių (Szameitat), šilgalių (Schillgalies), 
Tėvelaičio (Teweleit), Trybės. šorių (Schories), Ri- 
nų, Barkauskų ir panašias pavardes.

12. Gastų (Heinrichswalde) mokykloje mokėsi 
295 vaikai septy niose klasėse.

Gastų mokykloje mokytojais yra buvę: Gustavas 
Kažėmėkas (Kaszeinek) gimęs 1860 m. rugpiūčio 15 d.; 
Pranciškus Puchneris (Puchner), gimęs 1868 m. liepos 
30 d.; Otonas Vilkas (Wilks), gimęs 1895 m. rugsėjo 
17 d.; Klarisa Markuzė (Marcuse), gimusi 1860 m. lap
kričio 29 d.; Meta Šidlauskas (Schadlowski), gimusi- 
1868 m. kovo 4 d.; Erdmonas Kasperaitis (Kaspereil), 
gimęs 1876 m. gegužės 10 d.; Vilius Saika (Soyka), 
gimęs 1884 m. kovo 25 d. Gastų gyventojų tarpe gana 
populiariu tapęs mokytojas Otonas Lapenas (Lepenies) 
čia išmokytojavo nuo 1932 iki 1941 metų. Jis pasimirė 
tremtyje 1964 m. gruodžio 18 d.

Mokyklos žinioje buvo apie 67 margai žemės.
Šalia to Gastose taip pat buvo aukštesnio tipo Į 

gi m na rijas paruošiamosios berniukų ir mergaičių kla
sės, anksčiau buvusios privačios mokyklos vietoje.

(Bus daugiau)

ko ne pagrindinius perstatymus. To meto mokyklos 
vedėju buvo Gustavas Urbšaitis, gimęs 1836 m. balan
džio 27 d. ir Tuniškiuose dirbęs iki 1930 metų. Visos tos 
bėdos su mokyklos pastatais gulė ant jo pečių. Apie 
1938 metus mokinių skaičius mokykloje pakilo iki 140. 
Kiti mokykloje dirbę mokytojai buvo mokyklos vedė
jas Bagočius (Bogatsch), mokyklai vadovavęs ilgus 
metus prieš pirmąjį pasaulinį karą ir po jo, kol jo pa
reigas perėmė mūsų jau minėtas mokytojas Gustavas 
Urbšaitis. Antriniai mokytojai yra buvę Pričkus Pilo- 
kaitis (Pillokat), gimęs 1893 m. gegužės 31 d. ir Emilis 
Kryšaitis (Kriszat), gimęs 1894 m. kovo 6 d., čia moky
tojavęs tik vienus metus, 1915 — 1916 metų laikotarpy.

Tuniškiai buvo nuošalus kaimas, penkių su puse 
kilometrų atstu nuo Metežerynų. Pusė to kelio buvo la
bai prastas laukų keliukas. Tuniškių gyventojų tarpe 
randame lietuvininkus Gedminą, Griškaitį, Jakštaitį, 
KaupaitĮ Lorencaitį, Priečius, Naujokus ir kitus.

Paskutiniu laiku Tuniškių mokyklos vedėju buvo 
Fridrikas Brazauskas, mokyklai vadovavęs nuo 1938 
m. birželio 15 d. iki 1940 m. spalio 31 d. Nuo 1925 m. 
birželio 1 d. iki 1928 m. spalio 31 d. čia mokytojavo 
Hugonas Urbonas, 1935 — 1937 metų laikotarpyje mo
kytoja Schimkus, gi nuo 1937 melų — mokytojas Er
nestas Riešaitis ir jo žmona Ieva Riešaitienė, mokyto
jo Fridriko Brazausko duktė. Prie mokyklos buvo ir 
11 margų ūkis.

11. Ožkės (Oschke; po 1938 metų pakeista į Wild- 
wiese) kaime buvo dvi mokyklos. Pirmojoje mokyk
loje mokėsi 86 vaikai, antrojoje —- 56. Mokyklos buvo 
dviejų kilometrų atstume viena nuo kitos. Kaimo že
mės užėmė plotą apie 3 kilometrų ilgio ir maždaug tiek 
pat pločio ir dėl to čia reikėjo dviejų mokyklų. Pirmoji 
dviklasė mokykla buvo pastatyta apie 1880 metus. An
trosios vienaklasės mokyklos naujasis pastatas buvo 
pašventintas 1905 metais lapkričio 1 d. Pne pirmosios
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

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

Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.*

Rez. reL 2394683

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, ssamninri 37441H2

Telef.: PRospect 8-1717

DiL S. B1EZ1S
GYDYY TUJAS IR CHIRURGAS 

3148 WtST 63rd STREET 
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
liktai antraeile n 13 k ir penktadieniais, 
Treciad, ir sekmad. ofisas 
_ Rez,: 3241.WEST 66ih PLACE _

Phone: REpubiic 7-7863

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL> 
antraa., penKtadienį nuo 1—5. tree. 

ir sestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisias.

DR. EDMUND £. C1ARA
Z/V7 YV. O«ST ilKJZCl 

i ei.: U R 6-Z4VU
Vai. pagal susiiarimą: Pirm., ketv. 
a—i, <—antram, penkt. lu—4, ir

sesiao. lu—z val.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISiN - EISINAS
AN.Ū5ĖK1JA IK MOTERŲ LIGOS 

Ginekologine chirurgija
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamDind ->ii 3-0001.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A MACIŪNAS
CHIRURGĄ, S 
Priima tik susitarus

Valandos: pirmai,. ketvirtad. 5—8, 
. . antrad. 2—4.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-970© 
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 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

fr

PERKRAUSTYMA1

Susirinkimų ir parengimu

IR PRAMOGINĖS MUZIKOS 

PLOKŠTELĖS

(Arch ir t t
VaL: 9—i ir 8—3. šeitadieniai 
2850 63rd Sf.y Chlca^.. lt!

Telef.: PRospect 6-5C84

su-

j
I

ti

— Upytės Draugiško Klubo ateinan
tis susirinkimas 1971 m. sausio 1 dieną 
neįvyks, nes tą dieną yra Naujų Metų 
šventė. Susirinkimas yra atidėtas iki 
vasario mėn. 5 dienas. Valdyba

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZI3TA3 
•-parauti - Proles

GRADINSKAS

2512 W. 47 ST. — F R. 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

_ M 0 V I N G__ 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1382

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PI. WAlbrook 54063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

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

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

7159 So.. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL 60629

KELIONĖS I 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 būtų 
pigesnė.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančiu 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 i

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 34775
(Currency Exchange Įstaigoj) 

Pigūs automobilių draudimai.

Ramunės Jurkūnaitės ir Gintauto Vitkaus sutuok puota Palos Country kluoe. 
Puikiose patalpose buvo susirinkę keletą šimtų svečių. Prie skanių valgių, gėrimų Ir 
geram orkestrui grojant kartu su jaunaisiais smagiai pasišokta ir pasidžiaugta. Iš kai
rės stovi dr. Liudmila Petrauskienė, p. Vadopaliene, Irena Budreckienė, jaunoji Ra

munė J urkū na i tė-Vitku vie nė, Algirdas Budreckas ir Eglė ir inž. Jonas Vilučiai.
Nuotr. Uosio Juodvalkio

nys pasirodė besąs maistingas 
ir jam neturėjo reikšmės nei lai
kraščių turinys, nei jų kokybė.

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

pių papuošimai ir sezoninės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. 536-1220

1 

r

PETK
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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 54099

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

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

APDRAUDŲ

hstfWt Į AGINT.

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

, katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

Įlmo sąlygos.
J. B A C E V I i I U S 

6455 So. Kedzie Ave, PR 8-2233DR. 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. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st 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

ROCKFORD, ILL
Iš mūsų padangės

Sykį išsikalbėjus su vienu re
dakcijos žmogumi apie kores
pondencijų rašinėjimą, jis man 
sako, būtų gerai, sako, kad žmo
nės rašytų atsiminimus iš savo 
gyvenimo, o ne vien tai, ką kada 
skaitė kieno apie ką nors para
šytą. Tai man atėjo mintis, kad 
ir trumpai parašyti kiek atsime
nu, kaip seniau Rockforde bu
vo.

Seniau Rockforde lietuvių vi
sai dar mažai buvo ir pats Rock
fordo miestas dar nedidelis te
bebuvo. Rockfordas tada galėjo 
turėti apie aštuonias dešimtis 
tūkstančių gyventojų, bet tais 
laikais mes visi tebebuvome jau
ni, dirbom kiek kas išgalėjome, 
kad pirmučiausiai turėtume sa
vo chorą.

Laikui bėgant sutvėrėme cho
rą ir viskas ėjosi labai gerai.

Vėliau privažiavo daugiau lie
tuvių ir tie suvažiavę ėmė orga
nizuoti antrą chorą. Po laiko 
turėjom net du chorus. Tik tais 
laikais buvo .sunkiau su repeti
cijomis, nes turėdavome bran
giai mokėti • už patalpas ir sun
ku buvo surasti vietą, kad būtų 
tinkama ir nebrangi. Vėliau tu
rėjom daug idėjų ir pasitarimų, 
kol pagaliau, po kiek- laiko, Sta
sys 'Petrauskas pradėjo organi
zuoti lietuvišką klubą, kad tu
rėtumėm savo vietą bet kokiam 
veikimui.

Lengvai virškinama 

informacija
Apie 17% gyvulių maisto

daro augalų ląstelienos pluoštas. 
Puikus jo šaltinis — popierius. 
Susmulkinta makulatūra dabar 
vis plačiau pradedama vartoti 
kaip priedas prie pašarų. Kaip 
praneša spauda, amerikiečių ty
rinėtojas dr. E. Kesleris su sa
vo bendradarbiais veršeliams pa
siūlė naują “patiekalą” iš laik
raštinio popieriaus. Į bandomų
jų gyvūnų pašarą buvo pridėta 
tokio mišinio: 31.6% popieriaus 
masės, 48.3% melasos ir 20.1% 
sojos miltų. Kiekvienas verše
lis kasdien suėsdavo ne mažiau 
kaip kilogramą laikraščių. Misi-

— Chieagos Lietuvių Našlių, Našliu- 
kių ir Pavienių Klubas rengia Naujų 
Metų parengimą, kuris įvyks gruodžio 
31 d. 8 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Visi klubo nariai, 
narės ir- gerbiami svečiai prašomi 
skaitlingai atsilankyti. Veiks bufetas 
su gėrimais ir bus skanių vaišių. Šo
kiams gros G. Joniko orkestras. Įžan
ga $1,50. Rengimo komisija ir Valdy
ba laukia jūsų atsilankant.

M. U r helis, rast.

IRENE PLATKUS 
Pagal tėvus Meistinik 
Gyv. 4029 So. Maplewood Ave.

Mire 1970 m. gruodžio 27 dieną, sulaukusi 50 metų amžiaus. Gi
musi Chicagoje, Illinois. _

Paliko nuliūdę: vyras Richard, sūnus Francis, tėvas Frank Meisti
nik ir kiti giminės, draugai beį pažįstami.

Priklausė Brother Rice aukšt. mokyklos Motinų klubui.
Antradienį, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas P. Bieliūno koply

čioje, 4348 So. - California Avenue.- .. ...
Ketvirtadienį, gruodžio 31 dieną 8:30 vaL ryto bus lydima iš ko

plyčios į Sv. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią o po 
gedulingų pamaldų bus laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

-Visi a. a. Irene Platkus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, sūnus, tėvas, giminės.
Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

EUDEIKIS
M

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

c
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Nors viską teko pradėti iš nie
ko ir atsiekti, nes jokio kapitalo 
neturėjom, bet per dideles pa
stangas viskas buvo nugalėta ir 
įsigijom savo klubą, iš kurio iš
augo dabartinis Rockfordo Lie
tuvių Klubas, kuriuo šiandien 
visi raudoj am ės.

NARIAI:

WILLIAM KAZLAUSKY
Gyv. 6943 So. Talman Avenue

The Iron Curtain 
Isn't soundproof.

She ctxn« to you for the 
truth, but you cin r^ach her. 
R«4>o Froo Eurbp# doet get the 
>uth through.
thro n Bros tcroe® 
tmi wsa. nt vtrm. jll

m • poWW U

Vėliau sulaukėme naujų jau
nų lietuvių iš Lietuvos, jau po 
karo audrų, ir mūsų gyvenimas 
iš naujo prasidėjo. Jie suorga
nizavo jaunesni chorą ir viskas 
vėl klojosi kuo puikiausiai. Cho
ras kurį laiką sudainuodavo la
bai puikiai, nes turėjo gabų diri
gentą J arošeką, taip gi turėjo ne
mažai dainininkų gerais balsais, 
žodžiu, viskas ėjosi labai pui
kiai. Bet dėl man nežinomų prie
žasčių choras sustojo dainavęs 
ir kol kas repeticijų taip ir ne
pradeda. Aš nuo savęs prašy
čiau poną Jarošeką ir visus dai
nininkus, kad vėl atnaujintų sa
vo veikimą nieko nebelaukdami, 
kad ateinančiais metais vėl ga
lėtumėm klausytis tą puikų cho
rą dainuojant, kad ir vėl mus vi
sus linksmintų savo puikiomis 
dainomis.

Dirbkim visi iš vien — seni 
ir jauni, tada tik turėsim geras 
pasekmes savo darbuose. Tai ma
no Širdingi linkėjimai su Nau
jais Metais ir svėikinimai vi
siems draugams choristams ir 
bičiuliams ir visiems lietuviams.

P. Alinauskas

Mirė. 1970 m. gruodžio mėn. 28 dieną, sulaukęs 47 metų amžiaus. 
Gimęs Chicagoje, HKhois.

Paliko nuliūdę: motina Frances Kazlausky ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

Ketvirtadienį, gruodžio 31 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. William Kazlausky giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

Chieagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktoriųt
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS r IENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

PETRAS BIELIŪNAS

10 Metų Mirties Sukaktis

ANTANAS LUBIS 
Ilgą laiką gyvenęs Chicagoje.

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

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

<
i
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e Geriausioji kalba — san
tūri kalba, apgalvota kalba. Kai 
tu kalbi, tavo žodžiai turi būti 
geresni už tylėjimą.

Arabų patarlė

Tragiškai žuvo 1960 metais gruodžio mėn. 29 dieną.
Trys metai vėliau staigiai mirė jo dukrelė Jane Vaškevičienė ir 

buvo palaidota šalia Tėvelio, kuris ją labai mylėjo.
Palaidotas Lietuviu šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Alice, sūnus Richard, marti Dolores ir 4 

anūkai ir žentas Vytas Vaškevičius.
Nors jau praėjo daug metų, bet mes Jūsų, brangieji, niekados 

užmiršti negalėsime. Ilsėkitės ramiai šaltoje žemelėje,- o mes lankysim 
ir iaisiysim jūsų kapelius kol gyvi būsim.

Nuliūdę lieka:

Žmona, sūnus, marti, žentas.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

I

i&

I

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

*
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Pirmyn choro sveikinimai i
Atgimstančio Pinnvn Choro I 

pirmininkas Kazys Stepona
vičius šių Kalėdų proga savo ir 
Choro draugams išsiuntinėjo 
sveikinimus 28 kalbomis: Lin
ksmų Kalėdų, Kapa Xristou- 
genna, Joyeux, Noel. Haid Jou- 
lupuhi, Felices Pasqas, Malign 
yang Pasko, Buon Natale. Glae- 
delig Jul. Frohliche Weinach- 
ten, Sretan Bozic, Gelukkig 
Kerstfeesl, Sarbatori Felicite, 
Gi la Multi Ani ir •^eųiųViliniz 
Kuliu Olsun 1 Kita tiek sveiki
nimu arba išskaitvti neįmano
ma arba tokių raidžių nėra.

IIS C H I C A GO S I R | i K O.
fe

. v HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

niecių Katalikų Patriarchatų.
Susirinkiinns Chicagoj< 

v<> (ialis 
katalikų sąjū< 
menėse

? / z

Pavargusiems meškeriotojams yra sugalvotas šis laivo ir baliono mi- 
šinys. Apačioje kabo apskrita valtis su motoru, o viršuje balionas, 
kuris gali valtį greit perkelti į kitą ežerą. Visa kombinacija vadina

ma "boataloon". • - i

Amerikos ukrainiečiai 
prašo sau patriarcho
Apie 1,090 ukrainiečių kata

liku delegatu iš įvairiu savo or 
ganizacijų * prieš Kalėdas susi
tinku Chicagoje nutarė prašyti

RELIABLE WOMAN 
WANTED

Live in. general housekeeping — coo
king. Salary open, references. Good 
home for right person. Must speak 
some English. Near North in Chicago.

822- 0424
mornings till noon and after 5 P. M.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

a

help yoūhį
HEART 

į help your HEARjL“

bu- 
bendro ukrainiečių 
jūdžio jų bendruo-l 

Jungtinėse Valstybėse 
ir Kanadoje siekti bažnytinis 
savivaldos patriarchato formoje. 

Ukrainiečiu diecezijos JA\- 
bėse ir Kanadoje ligi šiol pri
klauso Orientalinių Bažnyčių 
Kongregacijos administracinei 
kontrolei.

šiomis dienomis išėjo iš spaudos kun. M. VALATKOS 
parašyta knyga

UŽ LAISVA LIETUVĄ
kurioje autorius nagrinėja gyvus mūsų išeivijos ir pavergtos 

Lietuvos klausimus, 408 puslapiai, kaina S5.00.
Knygą gausite pasiuntę pinigus šiuo adresu:

Kun. M. VALATKA

1743 N. Sumer Ave., Scranton, Pa. 18508

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS r

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

40 NEW - USED

HOT - COLD MACHINES
Coin Oper.

CALL
342 - 7739

Sedgewick gatvių), štai dėlko 
aš šitaip darau”.

Žmonai pavyko išsinarplioti 
ir ji leidosi bėgti, bet piktada- 
ris pasivijęs kitame kambaryje 
ją peršovė. Tuo momentu vy
rui pasisekė kėde išmušti lan
gą ir jis pradėjo šaukti pagal
bos. Pravažiuojantis patrulis 
išgirdęs riksmą atskubėjo, bet 
niekšas jau buvo dingęs.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — N OTARI AT AS — 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 • NŪTARIATAS

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Passbooks $5,000 minimum 
2 year certificate 

5/4%

$1,000 minimum 
1 year certificate

QUARTERLY

pasakė

žmonės 
drąsiau

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
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. Ilgu metų patyrimas.

“Blackstone” gauja 
griūva

į Ateinančiais 1971 metais su
grius ir subyrės skaitlingiau- 

‘ šioji Chicagos gatvių gauja, 
i šiuo metu besivadinanti “Black 

P Stone Nation, pranašauja 
gaujų sekimo policijos skyriaus 
viršininkas lt. John Hart. Gau
ja sugriūsianti dėl vadų ir fon
dų stokos. “Aš tikiu, kad mes 
jau palaužėme tą ligi šiol tamp 
riai susinitavusią gaują, kuri 
sėkmingai tarpo, pasinaudo
dama baime ir teroru“, 
jis.
Paskutiniais laikais 
pradedą daugiau ir 
policijai padėti.

Suimti visi įkaitinami dėl 
žmogžudysčių, plėšikavimų ir 
sumušimų, yra pats gaujos 
“vyriausias vadas” Jeff Fort 
22 metų, trys iš “Vyriausių 
21” valdybos nariu ir keli žy
mesniųjų vadų, kaip antai 
David White, 22, Fletsher Pugh, 
23, ir Clarence Torry, 22. visi 
buvę numatyti kandidatais i 
“vyriausius vadus”, ir dar vie 
na, sparčiai bekylanti “žvaigž
dė” Charles Stanton, 25. Jeff 
Forto brolis Bennie Fort, 20, 
ieškomas ir kaltinamas pasikė
sinimu nužudyti ir ginkluotais 
plėšikavimais.2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

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 čeki arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street. Chicago, Illinois 60608

Nuo 
1914 metų

nuošimčiai juodukai. Tos pa
rapijos kunigas ' McKenna pa
sakė, kad ordinas atšaukia 
visas savo vineuoles iš juodųjų 
mokyklų rasistiniais sumeti
mais. .

Pavogė JėzulėlĮ
Jau suaugęs 31 metų amžiaus 

vyras W. Brown, gyv. 1226 So. 
Kedzie, buvo policijos pagautas 
po pažastimis besinešąs iš 
Šv. Patriko bažnyčios švento
riaus, 718 W. Adams street, pra 
kartėlės pavogtą šventą Juoza
pą ir Mariją. Vagišių suėmus, 
policija nuvyko patikrinti ap
vogtos vietos ir nustatė, kad 
be Marijos ir Jiiozapo pavogta 
dar 11 stovylėlių, jų tarpe ir 
pats kūdikėlis Jėzus su visu 
lopšeliu. Pavogtieji daiktai Įver
tinti apie 81,000.

Niekšo Kalėdos
Gerai apsirengęs ir “gerai iš 

auklėtas” jaunas apie 20 — 25 
metų amžiaus juodukas apie 5 
valandą popiet užklupo, ant 
laiptų iš Holy Name, bažnyčios 
namo, 860 N. Devitt PI., grįž
tančius viduramžį vyrą ir žmo
ną, revolveriu grasindamas iš 
paskui Įėjo vidun, čia abiem 
liepė išsirengti, juos, suraišiojo 
ir ištisas 3 valandas juos terori-

— Vienas pataria Uesėti, ki
tas, — tokiu pat palikt, — ku
rio klausyti? 312 Alvudo radi
jo paskaita ši ketvirtadieni, 
gruodžio 31 d., 10 v. ryto. So
phie Barčus Radijo šeimos va
landoj.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Organizacija 
pasisakė už John D. Carey iš
rinkimą Chicagos švietimo Ta
rybos pirmininku. Ligšioli
niuose balsavimuose esamu 
tarybos narių balsai pasiskirs
tydavo lygiomis tarp jo ir War 
ren H. Bacon, šiandien Chica
gos miesto taryba balsavimu 
priims ar atmes Mrs. Catherine 
Rohter, kuri kandidatuoja j 
Švietimo Tarybą. Yra mano
ma, kad ji bus patvirtinta ir 
balsuos už lietuvių palaikomą 
kandidatą.

— Chicago . State Kolegijai, 
6800 So. Stewart-. A ve., yra pa
vesta pravesti egzaminus mo
kytojams — kandidatams i 
bendrojo lavinimo ir specia
laus mokymo mokyklas. Egza
minai Įvyks sausio 30 d. Kitose 
vietovėse tokius egzaminus 
praves Education Testing Ser
vice, Box 911, Princeton, N. J. 
08540.

— Stasgs Ripskis, buvęs P.

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tek CL 4-1050

HOME INSURANCE

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 $52.500.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48.000.

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

PUIKUS. DIDELIS 2 no 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $20.500.

2 . BUTU. 14 mefu modernus mimas, 
3 auto mūro garažas. Marquette Par
ke. «36ono. ■ '

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600, : •?

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

- Call: Frank Žapolis 
3208’A W. 95th St.

GA 4-8654

State Farn\rirę and Casualty Company

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

MIDLAND 
SAVINGS

Vienuolės meta 
mokyklas

Arkidiocezijos savaitraštis 
“The New World” žinioje “Vie 
nuolės meta aukšt. mokyklas; 
sakosi persidirbusios”. Prane
šama. kad Gailestingumo Se
serys (Sisters of Mercy) nuta
rė atimti paskutines keturias 
seseris mokytojas iš St. Tho
mas Aquinas mokyklos.

“Mūsų vidutinis amžius yra 
57 metai” paaiškino sesuo In- 
violata. Daug mūsų jaunųjų 
seserų apleido ordiną, o Įsto- 
jančių vienuolių skaičiai spar
čiai mažėja... Prieš šešetą me 
tų mes savo provincijoje vado
vavome 10 ligoninių, 10 aukšt. 
mokyklų, trim dirbančių mer
gaičių namams ir 57 pradžios 
mokykloms“, ji pasakė.

St. Thomas Aquinas mokyk 
loję yra 360 mokinių. Iš jų 97

zavo, prie Švenčiui stalo užsi- 
kąsdamas ir išgerdamas, kart
kartėmis šeimininkę išprievar
taudamas ir visą laiką kalbė
damas. Pavyzdžiui jis sakė:

“štai jus gyvenate aukštuo
se baltųjų apartamentuose. O 
kaip su žmonėmis, kurie gyve
na Cabrini Green (juodžių gy
venamuose Cabrini-Green dan 
goraižiuose prie Division, ir

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0G32 

PHONE: 254-4470

2 Years Savings 
Certificate 

(WUnimum $5.000)
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SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Londono gatvėse praeivius nustebino 
karalius ant dviračio. Karaliai, pa* 
prastai, važinėja karietomis ar limu
zinais. Paaiškėjo, kad tai filmy ak
torius Ron French, važiuojat namo ii 

repeticijos.

Vietname parašiutininkų dali
niuose kapitono laipsnyje, da
bar dirba Vakarų Vokietijoje 
amerikiečių prekybos atstovy
bėje. švenčių proga jis atsiun
tė savo tėvams Sofijai ir Vytau 
tui Ripskiams, gyv. 'Evergreen 
Park apylinkėje, gražią ir retą 
dovaną — iš Lietuvos gautą 
rankų darbo staltiesę. Naujų
jų Metų išvakarėse pas Rips- 
kins susirinks jų kaimynai ir 
bičiuliai palydėti senuosius 
metus, taip pat simboliniai pa
laistyti šią staltiesę.

— Dr. Rimgaudas Nemickas, 
Loyolos universiteto Kard. 
Strich Medicinos mokyklos šir
dies ligų profesorius ir šv. Kry
žiaus ligoninės patarėjas, yra 
aprašomas spaudoje, kad 
drąsiu ir teisingu sprendimu 
suteikė Kalėdų džiaugsmą vie
nai kritiškoje padėtyje esan
čiai ligonei ir jos šeimai.

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. Šilima ga
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20500...

4 KAMBARIU EXPANDABLE far
šus neužbaigtas), apvnaujis 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 
sklvoas. S1R900. '

2 PO 6 MŪRINIS^ 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvmai gazu.* Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar
quette Parke. $32.000

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

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSY.TE, mū
rinis. Alumin. langai šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

/- .............................

siuntiniai į Lietuvą" 
ir kitus kraštus

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

Maloniai kviečiame links
mai sutikti Naujuosius Metus su 
Beverly Shores lietuviais p. Jo
nyno salėje, netoli Chesterton, 
Ind. Bus vakarienė, šampanas 
ir muzika. Neturintieji kvieti
mų gali skambinti p. Jonynui 
(219) 926-4400. (Pr).

SIUNTINIAI

Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

i 2608 West 69th Street
Chicago, lllinolt 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas jvairfy pre
tty. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
- - - -

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų 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

K. E S I N G I S

* 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 6-8417 arba 
476-4228. (Pr).

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuno-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

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 ,4tuckpointing^ darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS


