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JAV IŠSTOJO IS KOLONIJIN
KOMITETAS PASIDARĖ KOMUNISTU
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TOKIJO. — Japonijos delegacija, susidedanti iš diplomatų 
ir žuvininkystės ekspertų atvyko derėtis į Maskvą dėl žūklės teisių 
prie buvusių japonų salų: Habomai, Shikotan, Kunnashiri, Eto- 
rofu ir Kurilų salelių. Japonijos premjeras Šato savo Naujų Metų 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad, jei neįmanoma su sovietais 
susitarti dėl minėtų salų grąžinimo, tai reikia pabandyti susitarti 
dėl žuvavimo prie tų salų. Sovietai griežtai atsisako sugrąžinti 
didesnes Kunashiri ir Etorofu salas, sakydami, kad tai, kas karo 
rezultatuose pasikeitė, galima pakeisti tik naujame kare. Mažes
nes salas sovietai sutinka grąžinti, kai bus pasirašyta taikos su
tartis ir kai Japonijoje nebus svetimų kariuomenių bazių.

NEW YORKAS. — Amerika ir Britanija pasitraukė iš Jung
tinių Tautų Kolonijinio komiteto narių tarpo. Jau seniai vakarų 
pasaulio valstybės skundžiasi, kad to komiteto pažiūros į koloni
jas yra labai vienpusiškos. Komitete susiblokavo Azijos, Afrikos 
ir komunistinių valstybių atstovai. Pernai iš komiteto pasitraukė 
Norvegija, Italija ir Honduras, o Australija pasitraukė 1968 me
tais. Ją komitete pakeitė Fiji salos, šis pasitraukimas yra pir
mas kartas, kada Amerika išeitų iš Kurio nors JT komiteto.

Japonijos opozicijos partijos 
šių salų klausimu visos remia 
vyriausybę, neišskiriant nei ko
munistų ir kairiųjų socialistų 
partijų. Visas pasaulis mato, kad 
sovietai tas salas užvaldė tik po 
II-tro pasaulinio karo. Nors japo
nų gyventojų tose salose šiuo 
metu nėra, jų netekimas labai 
nuskriaudžia šiaurinės Japonijos 
žvejus, kurie daug metų uždirb
davo pragyvenimą gaudydami 
prie tų okupuotų salų žuvis, vė
žius ir rinkdami valgomas jūrų 
žoles.

Sovietų-Sąjunga, okupavusi 
šiaurines japonų salas, nustatė 
teritorinius vandenis 12 mylių 
nuo kranto, nors pati Japonija 
pripažįsta tik 3 mylių vandenis. 
Nuo 1946 metų iki pernai metu 
pabaigos sovietai konfiskavo 1,- 
336 japonų žvejų laivus su 11,- 
316 žvejų. Begaudydami japonų 
laivus, sovietai nuskandino 22 
laivus ir 32 japonų žvejai žuvo.

Japonijos vyriausybė, neat- 
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laukti jų atidavimo, tačiau no
rėtų išnaudoti žuvingą vandenį 
apie tas salas, šių salų klausi
mas yra didžiausias sovietų-ja
ponų trinties šaltinis, kada san
tykiai tarp abiejų valstybių vis 
gerėja. Prekyba užpernai pasie
kė 730 mil. dol., o pernai — dar 
daugiau. Japonai perka sovietų 
miško medžiagą, anglis, geležies 
rūdą, medvilnę ir naftą. Sovie
tai gauna japonų pramonės ga
minių, tekstilės ir mašinų. Ja
ponija padeda sovietams statyti 
naują uostą prie Nachodkos. Ap
tariama su japonų pagalba išvys 
tyti Sibiro žemės turtų išnau
dojimą. Santykiai tarp sovie
tų ir japonų tiek pagerėjo, kad 
nekartą komunistinė Kinija yra 
užsiminusi apie “apsupimą”.

ko- 
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Lenkija išmetė 
Štetino vadus

VARŠUVA. — Lenkijos 
munistų partijos vadovybė 
šalino iš pareigų štetino parti
jos skyriaus vadą Anton "Wala- 
szek ir paskyrę iš Varšuvos cen
tro komiteto narį, organizacinio 
skyriaus vicepirmininkę Eugeni
jų Dlubeką. Pašalintas ir Wa- 
laszeko padėjėjas Henryk Hu
ber, jo vieta atiduota štetino 
laikraščio redaktoriui.

Iš Lenkijos pranešama, kad 
darbininkų riaušių metu visą 
miestą valdė darbininkų taryba. 
Penkias dienas streikuotojai iš
laikė pagrindines miesto įstai
gas. Laikraštis “Glos Szczecins- 
ki” pirmame puslapyje buvo 
pasiskelbęs esąs “streikuotojų 
organas”.
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+ Vokiečių prekinis laivas nu
skendo per dvi minutes toje vie
toje, kur pirmadienį nuskendo 
Panamos tanklaivis. Spėjama, 
kad vokiečių laivas užkliuvo už 
nuskendusio laivo dalies, žuvo 
18 jūreivių.

JERUZALĖ. — Miesto tary
boje kilo ginčai dėl naujų staty
bų, kurios numatytos buvusio
je Jordano Jeruzalėje. Kai ku
rie tarybos nariai skundėsi, kad 
daugiaaukščių namų statyba pa
keis tradicinį Jeruzalės veidą. 
“Skubios politinės priežastys” 

verčia miestą plėsti.
MINNEAPOLIS. — Lošimo 

kortų įmonė išsiuntė į P. Viet
namą nemažą siuntinį vien Pikų 
Tūzu. Pasirodo, kad ta korta ” i
Viet Congui reiškia nelaimę. Ji 
laikoma blogų dvasių simboliu? 
Komunistai vengia tokių takų 
džiunglėse ar įrengimu, ant ku- , . , .•i u- j. i x ‘t>-i m- i bė, kad ji pakelia kainas statybose vartoja: rių prikabinta korta — Pikų Tū
zas.

BERLYNAS.—Nauj iej i Len- ‘ 
kijos komunistų vadai pirma- ’ 
dienį lankėsi Rytų Vokietijoje 
pas Ulbrichtą.

TEL AVIVAS. — Izraelis jau 
turi lygiai tris milijonus gyven- 
tojų, žmogus, kuris tą skaičiui 
pasiekė, buvo imigrantas iš Sov. Į 
Sąjungos Natan čerolinkov, iš;bendrovės pavyzdžiu paseks ir 
Leningrado. Jis buvo Izraelyje 
pagerbtas, apdovanotas piliety
be.

ALBANY. — New Yorko val
stijos legislature nutarė leisti 
rinkimuose balsuoti nuo 18 me
tų. Lapkričio mėnesį šį konsti-Į 
tucijos pakeitimą turės patvir- į atskirus kainų pakėlimus. Kaip 
tinti gyventojų referendumas.

CAPE KENNEDY. — Apollo Johnsonas kelis kart kovojo prieš 
14 astronautai pradėjo gyventi. bendrovių pakeliamas kainas, 
izoliuoti, besirengdami savo ke- Į Kartą prezidentas Kennedy net 
lionei į mėnulį. Nenorima, kad privertė atšaukti kainų pakėli- 
astronautai užsikrėstų kokiomis 
bacilomis, kurios su jais galėtų 
patekti į mėnulį. Kelionė prasi
dės sausio 31 d.

MASKVA. — Gegužės 30 d.
Zagorsko vienuolyne suvažiuos tuoj į vartotojų kainas, kaip at
risi rusų sėntikių vadai rinkti siliepia automobilių ar maisto 
naujo patriarcho, vietoj balan- dėžučių medžiagų pabrangimas, 
džio mėn. mirusio Aleksiejaus, 
92 metų amžiaus.

BERKELEY. — Kalifornijos 
astronomų grupė išaiškino neto
li Pieno Tako du didelius nau-, klose padaugėjo užsakymų. Jo
jus žvaigždynus, kuriuos iki šiol nes ir Laughlin plieno bendrovė 
dengė tiršta žvaigždžių dulkių vėl pašaukė į darbą apie 2,000 
užuolaida.

NEW DELHI. — Britanijos]savaitės plieno gamyba pakilo 
premjeras Heath lankėsi Indi
joje, kur jis tarėsi su premjere 
Gandhi ir padėjo vainiką ant Ma
hatmos Gandhi pamiklo. Britų 
premjeras stengiasi įtikinti In
diją, kad britų ginklų pardavi
mas Pietų Afrikai bus naudin
gas ir Indijai, nes tie ginklai, 
daugumoje laivai, saugos ir In
dijos vandenyną, kur vis didėja 
sovietų įtaka.

PARYŽIUS. — čia mirė 87 
metų žinoma madų kūrėja Ga
brielle Chanel. Ji dar ruošėsi 
šio pavasario madų pristatymui 
ateinantį mėnesį.

♦ Čilėje arabai puolė Jorda
no ambasadą, reikalaudami, kad 
Jordanas nepersekiotų palesti-* 
niečių.

Aplinkos teršimu susirūpino ne viena Amerika, šis plakatas, rodąs motiną ir vaiką su dujokau
kėmis kabo Vienoje, Austrijoje.

WASHINGTONAS. — Bethlehem plieno korporacija paskel- 
plienui ir laivų 

statybai vartojamoms plieno plokštėms. Pakėliinai siekia 17 dole
rių vienai tonai plieno, kas sudaro apie 12%. Kada .pernai ta pati 

(bendrovė pakėlė kainas savo gaminiams, ji kartu paskelbė garan
tiją, kad per ištisus metus kito kainų pakėlimo nebebus, šį kartą 

.bendrovės pabrėžė, kad ji negarantuoja, kad.nereiks dar kartą 
J pakelti, kainas. Manoma, kad plieno darbininkų unijai liepos mė- 
jnesį pradėjus derybas dėl naujos darbo sutarties, bendrovė pa
žadėjusi darbininkams didesnes algas, vėl pakels gaminių kainas.

Neabejojama, kad Bethlehem 

kiti plieno gamintojai. Bendro
vė po United Steel yra didžiau
sia Įmonė Amerikoje. Washing
tone prezidento ekonominių pa
tarėjų vardu vienas pareigūnas 
pareiškė, kad vyriausybė nepa
keitė savo nusistatymo nesikišti 

žinoma, prezidentai Kennedy ir 

mus, pagrasindamas atšaukti 
vyriausybės užsakymus tai ben
drovei.

Statybos ir laivų dirbtuvių 
plieno pabrangimas neatsilieps 

tačiau ilgainiui šis didelis kainų 
pakėlimas prisidės prie infliaci
jos augimo.

Paskutiniu metu plieno liejy- 

atleistų darbininkų. Praėjusios 

2% lyginant su savaite prieš ją.

Sukilimas nepavyko
LA PAZ. — Bolivijos dešinių

jų karininkų sukilimas nepavy
ko. Per septynias valandas val
džiai ištikimi daliniai ir darbi
ninkų, studentų grupės atstatė 
tvarką, o sukilimo vadai išsi
slapstė užsienio valstybių am
basadose. Valdžios laikraščiai 
kaltina Braziliją ir kitas vals
tybes, kad jos prisidėjo lėšomis 
prie sąmokslo.

Sukilėlius rėmė karo mokyk
la ir Ingavi pulkas, kuris stovi 
sostinėje. Jis bus perkeltas į 
Bolivijos-Brazilijos pasienį. Pra
nešimai nieko nesako apie žu-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

O Čikagos meras Daley vakar 
buvo sukvietęs mokytojų unijos 
vadus ir ragino juos nepertrauk
ti derybų su švietimo taryba. 
Mokytojai vakar pradėjo strei
ką, kuris palietė 60 viduriniųjų 
ir 500 pradinių mokyklų su 600 
tūkstančiu mokiniu. Jau dabar 
Čikagos mokytojų algos yra di
desnės už Detroito, Los Angeles, 
San Francisco, New Yorko, Phi- 
ladelphijos, Bostono ir kt. mies
tų algas. Negrai mokytojai ne
pritaria streikui.

O Sovietų Sąjunga pirmadie
nį pakartojo savo troškimą pa
gerinti draugystės ir bendradar
biavimo ryšius su Albanija. Ma
tyt, Kremlių labai vilioja Alba
nijos uostai prie Viduržemio jū
ros, visai netoli nuo Amerikos 
bazių Italijoje.

♦ Indijoje policija šovė į de
monstruojančią minią ir nušovė 
9 asmenis, jų tarpe 8 metų vai
ką. Kiti 50 buvo sužeisti.

♦ Brazilijos paleidžiami poli
tiniai kaliniai nebeskris į Alžirą, 
bet į Čilę, kai juos paleis iš kalė
jimo už šveicaro ambasadoriaus 
paleidimą. Kalbama, kad kali
nių išleidimas vilkinamas, kad 
juos galima būtų pagydyti po 
kankinimų ir mušimų.

♦ New Yorke buvo suimtas 
rabinas Meir Kahane, žydų gy
nybos lygos vadas, už tai, kad 
jis neatvyko į teismą.

O Urugvajuje komunistų te
roro grupė vėl nušovė vieną po
licijos pareigūną, jau 11-tą.

vusius sukilime ar sužeistus. 
'Prezidentas Torres pareiškė, kad 
sukilėliai bus nubausti, o Boli
vija toliau tęsianti savo revo
liucini kelią.

įmonių mokesčius
"WASHINGTONAS. — Prezi-

dento Nixono vyriausybė nutarė) paplūdymius. Britų valdžia lei- 
padėti biznio korporacijoms pa-1 džia pabėgusiems pasilikti, ta- 
kelti gamybą ir gauti naujų lė- čiau sučiuptus jūroje, beplau-
šų ateities investavimams. Vy
riausybė, nelaukdama Kongreso 
sutikimo, nutarė palengvinti biz _______
nio korporacijų pajamų mokes- priimta, į laisvę bėgančius va- 
čių naštą. Korporacijoms bus dina ‘liaudies priešais, išsigimė- 
leidžiama greičiau ir daugiau nu-! iiajs jr išdavikais”. Pastaruoju 
rašyti nuo mokesčių už mašinų 
ir įrengimų susidėvėjimą.

Bus pagreitintas laikas, po ku
rio biznieriai galės atstatyti iš 
savo mokamų mokesčių mašinų 
susidėvėjimo nuostolius. Kartu 
bus leidžiama ir daugiau atskai
tyti už susidėvėjimą. Tos leng- 
tos žymiai sumažins korporacijų 
mokesčius ir paliks daugiau lė
šų naujiems investavimams.

Nors pati vyriausybė gaus 
mažiau lėšų, sumažėjus biznio 
įmonių mokesčiams, tačiau vy
riausybė tikisi ekonomikos pa
kilimo ir daugiau darbų. Naujo
ji nuostatai sutaupysią įmonėms 
pirmais metais 1.8 bilijonus dol., 
o vėliau — dar daugiau.

Jordanas kovoja 
prieš partizanus

AMMANAS. — Jordano kara
lius Husseinas iš Londono ligo
ninės pasiuntė laišką savo bro
liui princui Hassanui. Karalius 
pritaria savo vyriausybės pa
stangoms suvaldyti palestinie
čius partizanus, kurie nesiskai
to su Jordano valdžia.

Po didžiųjų kovų Jordane bu
vo susitarta, kad partizanai ne
gyvens miestuose, toli nuo fron
to linijų, bet bus perkelti prie 
Izraelio sienų, kur jie galės ko
voti prieš izraelitus ir laisvinti 
okupuotas žemes. Matyt, parti
zanams tokia išeitis nemaloni. 
Jie geriau mėgsta ginkluoti pa
raduoti toliau nuo fronto linijų.

Jordano kareiviai suėmė 100 
partizanų ir nugabenę juos 
prie Sirijos sienos, paleido. Si
rijos premjeras al Assad pasi
siūlė tarpininkauti Jordano ko
vose su palestiniečiais ir parei
kalavo, kad Jordano kariuome
nė nepersekiotų partizanų.

Karalius Husseinas, kurio šei
ma gyvena Londone, gydosi klini
koje nuo pervargimo.-

Kinija stiprina

HONG KONGAS. — Komu
nistinės Kinijos direktyva pasie
nio Kwangtungo provincijos val
džiai pateko Į Hong Hongą. Iš 
to Įsakymo matosi, kad Pekinas 
stengiasi dar daugiau sustiprin
ti pasienio apsaugą, kad gyven
tojai visai negalėtų pabėgti į 
Hong Kongą. Valdžios instruk
cijose Įsakoma šauti į kiekvieną 
bėgantį, o pagautus bausti baus
mėmis, nemažesnėmis, kaip 10 
metų kalėjimo.

Per metus apie 8,000 kinų pa
bėga iš Kinijos. Vienu metu 
net 200 jaunų kinų perplaukė 
jūros tarpą, tris-penkias mylias 

i iš Kwantungo Į Hong Kongo 

kiančius Į Hong Kongą, sugrąži
na atgal. Kinijos valdžia, kaip 
visiems komunistų režimams 

metu pabėga net ir aukšti parti
jos pareigūnai bei armijos ka
rininkai. Todėl Įsakyta “didinti 
budrumą ir ginti tėvynę”.

ar ne. Ši 
balandžio 
galės ne- 
kovo 8 d.

Teismas svarstys 
boksininko bylą

WASHINGTONAS. — Aukš
čiausias Teismas nutarė svars
tyti boksininko Casius Clay, 
kurs pasivadino Muhammad Ali, 
apeliacijos prašymą ir nuspręs
ti, ar jis turėjo būti atleistas 
nuo karinės tarnybos 
byla bus svarstoma 
mėnesį. Todėl Clay 
trukdomas boksuotis 
su dabartiniu pasaulio čempio
nu Joe Frazier, kuriam buvo 
pripažintas čempiono titulas, ka
da Clay titulo neteko dėl atsisa
kymo tarnauti kariuomenėje.

Būsimos Clay-Frasier rungty
nės atneš rekordinį finansinį lai
mėjimą abiem boksininkam. Su 
visomis televizijos ir filmų tei
sėmis Cassius Clay yra garan
tuotas gauti du su puse milijono 
dol.

Boksininkas Clay į kariuome
nę buvo pašauktas 1966 metais. 
Jis atsisakė stoti kariuomenėn 
dėl savo religinių-Juodųjų Mu
sulmonų — įsitikinimų ir pareiš
kė: “Aš nieko neturiu prieš tuos 
Viet Congus”.

Jo byla pasiekė Aukščiausiąjį 
Teismą, kuris gali atmesti že
mesnių teismų sprendimus ir 
Clay paleisti, nes paskutiniu me
tu teismas sušvelnino priešta
raujančių karui kaltinamųjų 
traktavimą.

Maskvos žydai irgi įteikė 
protestą Amerikai, sakydami, 
jog ir žydų tarpe pasitaiko fa
šistų, kaip New Yorko žydų gy
nybos lyga.

Kolonialinių reikalų komite
tas reikalauja nepriklausomybės 
net tokioms tautelėms, kurios 
visai neturi sąlygų steigti savo 
valstybes. Komitetas dažnai yra 
priėmęs rezoliucijas, kurių Jung
tinės Tautos neturi jėgų įgyven
dinti. Komunistinių delegacijų 
agituojami to komiteto nariai 
ragino skelbti karą Portugalijai, 
Rodezijai ir Pietų Afrikai.

Neseniai kolonialinių reikalų 
komitetas nutarė aplankyti por
tugalų valdomas teritorijas ir 
susitikti su sukilėliais, kovojan
čiais prieš portugalų adminis

traciją. šioms kelionėms buvo 
[išleista daug pinigų. Visas ko
miteto narių pasivažinėjimas bu
vo tik propaganda prieš Britani
ją ir Ameriką. Toje propagan
doje labai aktyviai dalyvavo ko
munistinių valstybių delegatai.

Jungtinių Tautų kolonijinis 
komitetas kolonijomis laiko tik 
tokias tautas, kur balti valdo 
juodus. Komitetas nei karto ne
pagalvojo pasisakyti prieš pačią 
didžiausią Sovietų Sąjungos im
periją, kur rusai valdo ir išnau
doja milijonus svetimų tautų 
Europoje ir Azijoje. Komitetas 
neatkreipė dėmesio į sovietų 
priespaudą lietuviams, latviams, 
estams, ukrainiečiams, totoriam 
ir kitoms tautoms. Komitetas 
reikalauja laisvės Besutolando 
gyventojams ar Vakarinės Te
ritorijos Pietų Afrikoje gentims 
džiuglėse, tačiau nėra pasakęs 
nė vieno žodžio už okupuotas 
tautas sovietijoje. Toks komi
teto veidmainiškumas ir priver
tė Britaniją ir Ameriką pasi
traukti iš jo narių tarpo.

Žydai pasmerkė

NEW YORKAS. — Karingo
sios žydų gynybos lygos veiks
mus pasmerkė New Yorko mies
to meras Lindsay, sakydamas, 
kad išsišokimai prieš sovietų di
plomatus New Yorke gali tik ap
sunkinti sovietų žydų padėtį. 
Lygos darbus pasmerkė ir trys 
Amerikos žydų organizacijų va
dai: žydų šalpos organizacijų fe
deracijos pirm. Max Fisher, 
Amerikos žydų konferencijos 
sovietų žydų reikalams pirm. 
Harshel Schachter ir didžiųjų 
žydų organizacijų prezidentų 
konferencijos pirm. William 
Wexler. Jų pareiškime sakoma, 
kad nedidelės grupės žydų dar
bai kenkia visai žydijai ir tik 
sukelia užuojautą sovietų diplo
matams ir įstaigoms.

Amerikos žydai iš 27 miestų 
pasiuntė prezidentui Nixonui 
pareiškimą, kuriame pasmerkia
mi sovietų įstaigų bombardavi
mai ir diplomatų persekiojimai. 
Net ir trys žydai, kurie pernai 
gavo leidimą išvažiuoti iš So
vietų Sąjungos, pasmerkė nele
galius gynybos lygos veiksmus, 
nes jie tik apsunkiną sovietų žy
dų pastangas gauti leidimus iš
važiuoti į užsienį.
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Susipažinkime

' ■ su vytautu kamantų ■'
naujuoju JAV Liet. Bendruomenės Tarybos Pirmininku. CHICAGOS JŪRŲ SKAUTŲ ALGIMANTO LAIVAS ATSISVEIKINA SU SAVO VADU.

Viduryje sėdi: kairėje — buv. laivo vadas p*. J. Jovarauskas, dešinėje — Lituanicos tunti- 
ninkas s. Z. Jaunius, šiems metams ps. J. Jovarauskas buvo išrinktas jūros budžiu Prez.

Smetonos Įgulos vadu.
* B. Juodelio nuotr.

i Dar ir dabar su dėkingumu skau- 
tiškajai Rupinskų šeimai ir jas 
pasikvietusiems broliams jos te
beprisimena šią malonią “sesių 
ir brolių susiartinimo šventę”!

Kita panaši popietė buvo su
ruošta “Mirgos” dr-vės sesių, jų 
draugininkės vyr. sk. RR. Nai- 
nytės namuose gruodžio 13 d. 
čia susirinko net trijų draugo
vių broliai: pulk. J. šarausko, 
Algirdo ir “Perkūno”. Per 30 
brolių ir sesių, susėdę ratu, susi
pažino, kiekvienas pasisakyda
mas kas esąs. Po to visi pažai
dė žaidimą su obuoliu. Ir šioje 
popietėje visiems buvo malonu 
pamatyti save, draugus ir vado
vus, kai brolis G. Plačas ekrane 
ėmė vedžioti po Rako ąžuolyną 
praeitų metų stovyklos keliais 
ir takeliais. Brolio L. Marčio

niau suruošti, iškylų sezonui 
pasibaigus. Ašenajus

4. Naujovė besidalinant dova
nomis: iš gausybės bent vieną 
persiųsti vargstantiems. “Mir- 
gos” dr-vės sesės atlieka savo 
gerąjį kalėdinį darbelį, nors Ka
lėdos jau ir praėjo. Jos iš gautų 
kalėdinių dovanų skiria po vie
ną užjūrio sesėms, kurių Kalėdų 
Senelis negalėjo taip gausiai ap
dovanoti. Su savo artimu dali
nantis tuo, ką gavai ir kuo džiau
geis, pratęsia kalėdinę švenčių 
nuotaiką.

Gimęs 1930 kovo 25 Macikų kaime, Šilutės valsčiuje ir ap-: 
skrityje, 1944 Šakių gimnazijoje baigė 4 klases, o 1949 baigė •
Eichstaetto, Vokietijoje, lietuvių gimnaziją. Į JAV atvyko 1949, 
metus laiko gyvena New Yorke, 1950-68 Clevelande, nuo 1968 gy-
vena Darien, Illinois.

1951-53 (Korėjos karo metu) 
tarnavo JAV kariuomenėj. 1954- 
59 studijavo ir baigė mechani
nę inžineriją Fenn College, gau
damas Bachelor of Mechanical 
Engineering laipsnį. Dirba kaip 
vyriausias mechanikas inžinie
rius vienoje statybos konsultan
tų firmoje, yra registruotas pro
fesionalas inžinierius keliose val
stybėse, priklauso eilei amerikie
čių organizacijų.

Daug dirbo skautų eilėse, yra 
skautininkas, baigęs Gilwell Park 
skautų vadovų mokyklą, apdo
vanotas Vėliavos žymeniu bei 
Už Nuopelnus, Lelijos ir Padė
kos ordinais. Studentų skautų 
Korp;! .Vytis senjoras, filisteris,

■ Filisterių. Skautų Sąjungos C V 
narys.

' 1954-59 priklausė Lietuvių
; Studentų Sąjungai. Po studijų 
.■ buyo Lituanus žurnalui remti ko

miteto pirmininkas, pakeltas į 
Studentų Sąjungos garbės na
rius.

Clevelande gyvendamas pri
klausė Balfui, buvo Altos sky
riaus-valdybos narys, Lietuvių 
Inžinierių' ir Architektų sky
riaus narys,'LietuviirVeteranų 
Sąjungos -Ramovės narys-(Ka
rio žurnalo atstovas), bendradar-. 
biavo Drauge, Dirvoje, Mūsų Vy
tyje, kitur.

Lietuvių Fondo Kontrolės ko
misijos pirmininkas, 1969 m. su
važiavimo sekretorius, 1970 m. 
suvažiavimo pirmininkas. Prik
lauso Balfo Lemonto skyriui, 
JAV' LB Lemdntb" "apylinkės 

’ valdybai, buvo Lemonto Litu
anistinės Mokyklos tėvų komi
teto sekretorius 1968-70, dabar 
yra tos mokyklos mokytojas.

1954 įsijungė aktyviai Į JAV 
Lietuvių Bendruomenės darbus. 
Ėjo pareigas Clevelando apylin
kėje, 1958 Įėjo i JAV LB Cen
tro Valdybą kaip narys jauni
mui ir informacijai, 1961 išrink
tas į JAV LB III-ją Tarybą ir- 

. buvo Tarybos sekretoriumi.
1963 II-jo PLB Seimo narys, 
išrinktas i PLB Valdybą, ėjo vi
cepirmininko jaunimui ir infor
macijai pareigas 1963-68. buvo 
Pasaulio Lietuvio redakcinio ko- 
lektyvo narys. Rūpinosi I-jo

skaidrėse daugelis pamatė save 
beiškylaujančius ir rudens spor
to varžybose beprakaituojančius. 
Viskas, kaip geram kino teatre:

VEIDAI
IR

DARBAI
Visi kviečiami į Klaipėdos 

, minėjimą Chicagoje. Jūrų skau-
i čių “Nerijos” vietininkija ir Li- 
: tuanicos tunto jūrų skautai sau
sio 17 d. (sekmadienį), 11 vai. 

! ryto, Gage Park Fieldhouse (55

Lietuvos, kaip laisvos jūri
nės valstybės, atstatymo sie

kėjai.
Per šimtmečius lietuvių tau

ta ir jos vadai nebuvo pajautę, 
‘ kad Baltijos jūros vandenys Lie
tuvai buvo daug svarbesni, negu 

1 Polocko ar Naugarduko žemės.
VYTAUTAS K AM A NT AS Į Nepriklausomybę atgavusios

į Lietuvos žvilgsnis nukrypo j va- 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon- • ięarUjS> kelią rodė mėlynieji 
greso rengimu, pirmininkavo gjj^ijos jūros plotai. Vienintė- 
PUK Finansų Komisijai, šutei-«Uetuvos vartai į platųjį van- 
kusiai arti 100,000 dolerių, ir va- i dens kelią buvo Klaipėda su sa- 
dovavp PLJK Talkos Komisijai, : vo jūriniu uostu, šiuos vartus 
surinkusiai 140,000 parašų Jau- Lietuvai atidarė 1993 m. šau
ni™ Peticijai. Buvo PLB Jau->sio 15 d sukiiėiiai.
nimo Sekcijos pirmininkas. 1967 i
išrinktas į JAV LB V-ją Tarybą į Lietuviams jūrų skautams 
ir 1970 į Vl-ją Tarybą. 1968 bu- Klaipėda irgi buvo pirmasis
vo III-jo PLB Seimo narys. 1969 
dirbo JAV LB ruošto Mokslo- ir 
Kūrybos Simpoziumo techninė
je komisijoje. 1970 išrinktas 
JAV LB Tarybos pirmininku.KAS ATIDARĖ VARTUSI PLATŲJĮ PASAULĮ?

Sausio 15^jai.artėjant

Prieš 48 metus, šaltą sausio 
15 dieną, negausios lietuvių su
kilėlių gretos Klaipėdoje priver
tė pasiduoti santarvininkus, ir 
virš prefektūros suplevėsavusi
Lietuvos trispalvė paskelbė pa-

ir Western gatvių kampas) ren
gia Klaipėdos Minėjimą.
Programą sudarys iškilminga 

sueiga, Klaipėdos prisiminimai 
ir linksmoji dalis — skautiškas

ir nepamirštamos akimirkos. Pa- 
žaidusios ir, muzikai grojant, pa
sivaišinusios, malonių įspūdžių 
kupinos, mūsų sesės išsiskirstė.

maloni aplinka, muzika ir net 
vaišės!

Girdima, kad tokios vakaro
nės ar popietės jaunimo yra mė
giamos. Gera būtų jų ir daž-

• Aswano užtvanka, baigta 
statyti 1964 m. ir drėkinanti 
Nylo pakrantes Egipto žemėje, 
padarė įtakos Viduržemio jū
rai. Joje pakilo vandens tempe
ratūra ir druskingumas. Tai dar 
ne viskas. Nylo upė atnešda
vo daug daugiau organinės me
džiagos, kuria maitindavosi žu
vys. Dabar egiptiečių žvejai ma
žiau pagauna sardinių.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

kelias į platųjį pasaulį.
Iš Čia jachtos su patyrusiais 

:jūrų skautais ’ buriavo i Lat
viją, Švediją ir kitur.' Klaipėda 
suteikė mūsų jūrų skautams 
tikrąjį jūrini patyrimą ir skau
džiomis pamokomis priminė, kad 
audringoji jūra reikalauja daug 
didesnio budrumo iš savo vai
kų, negu kad ramioji žemė. Ra
miam lietuvio būdui nelengva 
buvo priprasti prie neramių 
bangų, tačiau po trumpo laiko

buvę jūrų skautai užėmė 
laivų kapitonų tiltelius ir 
išnešė Lietuvos trispalvę į
pasaulio plačiuosius okeanus.
Pro tuos vartus — Klaipėdą 

— veržėsi ne tik vakarų moks
lo ir technikos šviesa, bet plau
kė ir gausios ekonominės gėry-

sauliui, kad daug šimtmečius nei.
bės Lietuvos žmonėms ir pramo-

svetimųjų jungą nešęs Klaipė
dos kraštas grįžo prie laisvos 
Uetuvos.

Ši diena liko Klaipėdos at
vadavimo švente, kurią kas 
metai mini jūrinės idėjos ir

Minėdami Klaipėdos atvada
vimo dieną, pasiryžkime tęsti 
anų sukilėlių žygį, kad Klaipė
da , jos kraštas ir visa Lietu
va vėl džiaugtųsi laisve ir ne
priklausomybe. j. v. s. Br. J.

Pranas ir Algir la» Bražinskai.

lauželis, kurį atliks jūrų skau
tės ir jūrų skautai. Oficialią da-! 
lį ves j. v. s. Br. Juodelis, o lau
želį — “Nerijos” laužavedės.

Į minėjimą yra pakviesta LSS 
Vidurio Rajono vadovybė, tun
tų vadovės-vai, Klaipėdos Kraš
to Bičiulių Draugija ir Chicagos 
jūrų šauliai. Dalyvauti kviečia
mi ir visi skautų-čių vadovai, 
jūrų skautų-čių tėveliai, rėmė
jai ir bičiuliai. Kviečiami ir vi
si anksčiau buvę Seserijos ir 
Brolijos jūrų skautų-čių viene
tų nariai bei vadovai-vės, kurie 
šiuo metu nedalyvauja aktyvio
je LSS vienetų veikloje.

Iki pasimatant Klaipėdos Mi
nėjime.

Juostų audimo idėja ir prak
tika plinta Atlanto Rajone. Ps. 
A. Katinienė, rajono tautinio 
lav. sk. vedėja, smarkiai ragina 
vietovių vadoves mokyti seses 
juostas austi. Yra norima, kad 
kiekviena sesė, baigusi skaučių 
patyrimus, turėtų nuaudus nors 
vieną juosta'ir mokėtų ją užsi
mesti. Jeigu mes 10-čiai sesių 
parodome, ^aip . reikia juostas 
austi, iš jų: bent 2-3 atsiranda 
geros audėjos ir pamėgsta au
dimą. Tai turėtų būti vienas iš 
lietuviškos tautodailės palikimų 
jaunesniajai kartai. Pasistenki
me, kad visos mūsų seserijos 
skautės žinotų, kas yra juosta, 
kaip ją Užsimesti, kaip nušiauš
ti ir kaip jai panaudoti. V. S.

Trumpai iš Kanados. Gruo
džio 19 d. per Šatrijos skaučių 
tunto suruoštas bendras abiejų 
tuntų Kūčias skudutininkai ir 
kanklininkai oficialiai pasivadi
no “Skautininko Stepo Kairio 
muzikiniu vienetu”.

Inž. H. Lapas jūrų skautų lai
vų namuko statybai paaukojo 
8100. Skautiškas ačiū.

Romuvos narių visuotiniame 
metiniame susirinkime į komi
tetą išrinkti du nauji nariai — 
K. Asevičius ir J. Mačiulis, pasi
traukus dr. V. Kvedarui ir J; 
Baltaduoniui. Šiems metams sto
vyklavietės "k-to pirmininku iš
rinktas B. Saplys. č. S.

* B. Vindašius — naujas Ker
navės tunto tėvų k-to pirmi
ninkas. Gruodžio 16 d. susirin
kęs naujai išrinktasis “Kerna
vės” tunto tėvų komitetas parei
gomis pasiskirstė taip: B. Vin
dašius — pirmininkas, L Rima- 
vičienė — vicepirmininkė, R. 
Chiapetta —a sekretorė, F. Dau- 
kus — iždininkas, R. Reklaitie- 
nė ir L. Kinderienė — renginių 
vadovės.

Naujajam komitetui linkime 
geriausios sėkmės ateities dar
buose !

Trumpos dienos — ilgos 
naktys:: atėjo vakaronės. “Že
mynos" dr-vės sesės buvo pa
kviestos dalyvauti sktn. ir po
nios Rupinskų svetinguose na
muose vykusioje vakaronėje, ku
rioje su “Perkūno” ir Vinco Krė
vės dr-vių broliais linksmai pra
leido vakarą. Rodant ekrane pra
ėjusios vasaros stovyklos skaid
res, įdomu buvo pamatyti ir “at
pažinti” save ir kitus. Kaip gy
vi, atgijo stovykliniai vaizdai

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ BENDROS KŪČIOS TORONTE, KANADOJE, 
įvykusios gruodžio TO d. Prisikėlimo parapijos salėje.

S. Dabkaus nuotr.

An important reason for 
buying Bonds when you're young 
is for when you’re old.

Someday yda’re gcfag to letše.
Let’s hope you’re ready.
Let’s hope that you won’t be Evmg off 

your child rm.
Let*s hope you’ll have more to Eve ce, 

and fbr9 than Social Security.
Let’s hope you’ll be sdf-roffiqeat, able 

to grow old with dignity, respected by 
others and able to keep your own chin uik

Let’s hope you’re planning for tDEX»- 
row.

Regardless of the ups and downs rf 
your other assets, you have to start with 
a nest egg, a kitty, something in the sock 
you can always depend on.

One way you can do this most pain
lessly iš by participating in the Payroll 
Savings Plan where you work or the Bond- 
a-Month Plan where you bank.

U.S. Savings Bonds now pay 5% in
terest when held to maturity of 5 years, 
10 .months (4% die first year; thereafter 
5.20% to -maturity). That’s the highest 
rate ever.

Let’s not hope for a better tomorrow.
Let’s plan on it.

Take stock in America*

N A U JI ENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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Redaktoriauti
niui, S. J., sekasi neblogiau, 
kaip įgudusiam vyrui armoni
ką tampyti. Užgroja ir storai
siais ir plonaisiais balsais. Iš
didžiai šaukęsis Muravjovo, 
jam nepatinkamą spaudą už
drausti, dabar lapės balseliu 
prabilo, jog Muravjovas tepa
minėtas stilistiniais sumeti
mais. Linki, kad redaktoriai 
palys apvalytų leidinius nuo 
šiukšlių.

° kaip — ar “Laiškų Lietu
viams redaktorius sugeba 
nors savo straipsnius nuo ne
sąmonių apvalyti, kurias gali
ma juk ir šiukšlėmis pavadin
ti.'* Nuo Muravjovo jis lapkri
čio numeryje (1970 m.) nuke
liavo į žmogžudybių rekomen
daciją. “Veidmainiški žmog
žudžiai” — tokiame straipsny
je pasisakoma prieš abortus, 
prieš negimusių vaikų žudy
mą, bet patariama žudyti pen
sininkus, ligonius ir negabiuo 
sius. Originale tasai išradingo 
jo jėzuito patarimas taip skani 
ba:

Juozui Vai§-|“Laiškų L.** skaitytojai nubal-Į
suolų, kad jis priklauso gabių Į 
jų žmonių kategorijai, tai dar 
didelis klausimas? Matėm, kad 
jis gabus, meiliažodžiauda- 
mas apie Smetoną pakalbėti, 
sugeba Muravjovo šauktis, ra
šo pamokymus spaudai, bet 
pats nesugeba savo straipsnių 
nuo nesąmonių , šiukšlėms ly-

Nelengva yra kun.Vaišniui 
“Laiškus L.” redaguoti, kai jis 
tą darbą paėmė po tokio jau
no ir gabaus redaktoriaus Kęs
tučio Trimako, S. J. Anam tu- 

redaktoriui nerei- 
s nei bendradar- 

nei jėgų ribotu-

lentingam

redaktorius ne- 
beieškodanias 

Sunku

Velionio prel. M. Krupavičiau! iškilmingas minėjimas

“O jeigu jau būtinai norite 
žmonijos augimą kontroliuoti 
Įmonių žudymu, tai būkite 
logiški ir protingi — verčiau 
žudykite pensininkus, ligonius 
ir negabiuosius. Tada bent bus 
vykdoma mažėjančiai žmoni
jai naudinga selekcija”.

Kartą prezidento A. Smeto
nos pagerbimo susirinkime ar 
iškilmėje vienas Čikagos tau
tininkų kalbėtojas kunigą jė
zuitą Vaišnį, lyg pajuokai, pa
vadino “antruoju Vaižgantu”, 
mat, šis jėzuitas pamoksle 
gražiai apie Smetoną pakalbė
jęs. Na, ir tasai “antrasis Vaiž
gantas” pataria žudyti pensi
ninkus, ligonis ir negabiuo
sius, tuo atsiekiant “naudingą 
selekciją”. Nieko nepadarysi, 
tai faktas, jog taip kunigo ne 
tik protaujama, bet ir žurnale 
rašoma.

Tur būt, kad “Laiškų Lietu
viams” redaktorius nesijaučia 
priklausąs tai kategorijai, ku
ri jo lemiama žudymui. Kun. 
Vaišnys nėra pensininkas, ne
atrodo ir ligoniu, bet ar visi

biu trūkumu 
mu.

Dabartinis 
riasi iš kailio,
žurnalui medžiagos, 
esą jam bendradarbių prisi
prašyti, tad leidžia žurnale pa
sisakyti tokiems autoriams, 
kurie savo straipsniuose ima 
nuvertinti ir pajuokti išeivių 
kovą prieš komunizmą. “Laiš
kuose L.” rašo ir tokie žmonės, 
kurie kituose laikraščiuose 
yra pasisakę ne už bendradar
biavimą su pavergtais tautie
čiais, bet už bendradarbiavi
mą su Tarybų Lietuva, su ru
sų okupantų išstatytais val
džios žmonėmis.

Du skyriai (Atgarsiai, Idė
jos ir Žmonės) jėzuitų žurna
le esą tokie, jog juose spaus
dinti raštai nebūtinai reiškia 
redakcijos nuomonę. Tačiau, 
savo nuomonei paryškinti, re- 
redakcija prie tokių straipsnių 
neretai prideda prierašą, pa
stabas.

Gruodžio numeryje viena
me tu skvriu vra Kazio Alme
no raštas, be redakcijos prie
rašo. šis gabus fizikas ii- rašy
tojas, sakytume dar jaunas 
vyras, daug yra rašęs “Drau
go” dienraštyje. Atkarpa po 
atkarpos ėjo, kai jis po Afri
ką važinėjo ir savo Įspūdžius 
bei matytus vaizdus aprašinėjo.

Dabar Kazys Almenas savo 
naujus, dar niekur nespaus-

ar

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus laikus,

■ Kai aitvarai ir laumės
-■ - Skrajojo po laukus...

' . ' S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaiką mėgstami ne mažiau kaip žaidimai^

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Montana turi daug sniego ir nemažai slidinėtojams patoj:*< aukštumu. Čia sezonas ilgai tęsiasi, todėl daug slidi- 
\ ninku važiuoja atastogy j Montaną.

dintus, raštus siunčia Tarybi
nės Lietuvos leidykloms. “Šie- 
napiūtė” spausdina “Gimta
jame Krašte” su komunistinio 
propagandisto Vyt. Kazakevi
čiaus įvadiniu palaiminimu. 
Kodėl autorius savo raštu ue- 
besiuntė “Draugui” ar kuriam 
kitam išeivijos laikraščiui, ne
žinoma. Galėtų būti ir tas pa
skatinimas — komunistinėje 
leidykloje bus radęs daugiau 
laisvės negu “Drauge” ar, sa
kysim, jėzuitų leidykloje, nes 
“Gimtajame Krašte” galima 
Dievą ir visą Trejybę bei visą 
persižegnojimą mažąja raide 
pradėti ir baigti.

Atsiliepdamas į 
“Laiškų L.” žurnale 
Jasaičio raštą, K.
gruodžio numeryje jėzuitų žur
nale filosofuoja apie bendra
darbiavimą. Aiškina, jog ben
dradarbiavimo problemai “su
teikė pačią kiečiausią aštrumo 
briauną” jausmas, kurį vadi
na “įsisenėjusiu pykčiu nepa
siekiamam priešui”. Pykčio jaus 
mas turįs labai gilias priežas
tis: prarastą tėvynę, gyveni
mo prasmę, į dešimtmečius ir 
pagaliau į amžiaus galą mer
dėjančias viltis”. Pagal Alme
ną, “priežastys labai aiškios, 
pyktis labai suprantamas, o 
šio pykčio objektas visai nepa
siekiamas”.

anksčiau 
buvusį J. 
Almenas

Pritariant, Jog Almenas ne 
be pagrindo kalba apie pyktį, 
reikia pastebėti, kad daryda
mas išvadą, kodėl tas pyktis 
atsirado, “Laiškai L.” autorius 
daro klaidą. Visos jo iškeltos 
priežastys tėra egoistinio po
būdžio, lyg tą pyktį vien tik 
savanaudiškumas tebūtų iš
šaukęs. Jei tas mokslo ir rašto 
vyras plačiau pasidairytų, pa
matytų, jog išeivijos vyres
nioji karta nėra taip jau laiko 
suegoistinta, kad tik dėl praras
tos tėvynės, dėl merdėjančių vil
čių tepyktų. Pagaliau, tur būt, 
nedaug jis tepriskaitytų ir to
kių, kurie jau gyvenimo pras
mę yra praradę. Prasmė gy
venti yra. Noras padėti vergi- 
jon patekusiems ne nuo visų 
yra pabėgęs.

Tegul tik paskaičiuotų K. 
Almenas, kiek išeiviai yra pi
nigų išleidę pagalbai į komu
nistinį skurdą įstumtiems tau
tiečiams pagelbėti. Yra tikri 
faktai, jog nemažai mūsų tau
tiečių, į kolchozus suvarytųjų

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, ML 60608

arba ir dabar dar Sibiro trem
tyje tebesančiųjų, nebūtų ga
lėję į universitetą vaikų pasiųs 
ti, jei nebūtų atėjusi pagal
ba iš giminių ar pažįstamų, po 
karo Amerikoje apsigyvenu
siu.

Jėzuitams gerai žinoma, kas 
labiau jų darbus, jų statybas 
remia: ar ponai Almenai, ar 
tie iautiečiai, kurie jėzuitų 
laikraštyje vadinami gyvenimo 
prasmę praradę?

Kitą klaidą K. Almenas yra 
padaręs net nei vieną sykį sa
kydamas, jog priešas arba 
pykčio objektas nepasiekia
mas.

Ką jau ką, 
Kraštą”, kuri 
mi naujausi K. 
autorius bus giunąs. Okupuo
toje Lietuvoje 
vieną kartą, tac ten turėjo pro
gos “Tiesą” ir kitą komunis
tinę spaudą skaityti ar bent pa

bet “Gimtąjį 
įme spaūsdina- 
Almeno raštai,

jis lankėsi ne

sklaidyti. Tadj ar jis. nepaste
bėjo, ar iš komunistinės spau 
dos nesuprato, kad išeiviai 
lietuviai labai skaudžiai priešą 
pasiekia? O gal Almenas šiaip 
sau primerkęs akis ir faktus 
praleidęs filosofuoja?

Juk priešas siuste siunta. 
Sniečkus dažnai nusikeikia dėl 
išeivijos prieš okupaciją nu
kreiptų veiksmų. Komunisti
nėje spaudoje pravardžiuoja
mos išeiviii organizacijos ir at
skiri veikėjai. Ne tik politiniai 
veiksniai dergiami-, bet ir šal
pos organizacijos Balfas bei 
darbuotojai . kuo. baisiausiais 
prasimanymais puolami. Ne
lieka neapšmeižti - ir spaudos 
žmonės, kurie vis dar nepa
liaujamai kovoja prieš Lietu
vos okupaciją.

Išeiviu antikomunistinė veik
la priešą pasiekia, tos veiklos 
darbininkai tebeturi gyvenimo 
prasmę. Tik gaila, kad tokie 
mokyti vyrai, kaip K. Almenas, 
jau yra paveikti komunistiško-

EtMrviil*, V«., pll»r>o li«jyklo« Ikim* 
tas kokui nakt| atrodo, kaip mail ug. 

niakalnlai.

sios propagandos, kuri stengiasi 
kiek galint daugiau išeivių pa
vilioti, lyg migdomaisiais vais
tais užmigdžius, savon pusėn 
patraukti.

Apgailestauti reikia, kad ir 
jėzuitų žurnalo redaktorius kun. 
Vaišnys, lyg kokio inodernišku- 
mo, nepaprastumo ieškodamas, 
nieko geresnio žurnalui paįvai
rinti nesugalvoja, kaip spaus
dinti tokių autorių raštus, ku
riems komunizmas pasikeitė ar
ba “nusistovėjo”, kurie pajuo
kiančiai apie mūsų veiksnius, 
apie mūsų gyvenimo prasmę 
rašo.

Pr. m. gruodžio 4 d. Čikagoje 
mirusio prelato Mykolo Krupa
vičiaus iškilmingas minėjimas — 
akademija Los Angelėse bus š. 
m. sausio 17 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje 12 vai. ITogra- 
ma susidės iš dvieju dalių; dvie
jų trumpų paskaitų (paskaitinin
kai — A. Devenienė ir J. Kup- 
rionis) ir meninės dalies, kurią 
atliks solistė B. Dapšienė, pia- 

R. Apeikytė dainininkės 
O. Deveikienė ir Kalvaitienė bei 
vyrų trio.

Pagerbimui pritaikytą velio
nio paveikslą nutapys dailininkė 
Ilona Peterienė.

Tą pat dieną, sekmadienį, šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
10 vai. 30 min. įvyks ta pat in
tencija pamaldos, kuriose orga
nizacijos kviečiamos dalyvauti 
su vėliavomis.

Minėjimą-akademiją rengia 
bendrinis organizacijų komite
tas, kuriam vadovauja Jonas Čin- 
ga, Lietuvos vyčių atstovas. Jo 
iniciatyva šiam minėjimui ir yra 
pasiruošta.
Ku-kū vaidinamas antru kartu

SLA 75-tos kuopos pakviestas 
Los Angeles Dramos sambūris š. 
m. sausio 31 d. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje 1 vai. vaidins A. 
Kairio komediją Ku-kū antru kar 
tu. Pirmasis vaidinimas įvyko 
pr. m. gruodžio 19 d. ir buvo 
skirtas 50 metų. Lietuvos profe
sinio teatro sukakčiai paminėti. 
Į vaidinimą buvo atvykęs iš Či-

kagos ir pats veikalo autorius 
Anatolijus Kairys.

Ku-kū yra laimėjęs L. A. Dra- 
mos sambūrio rengtajame dra
mos konkurse antrąją premiją. 
Režisuoja D. Mackelienė, vaidi
na tie patys vaidintojai, kur ir 
premjeroje. Dekoracijos A. ža- 
liūno.
Vasario 16 gimnazijos atstovo 

pranešimas
sausio 3 d. nedideliamŠ. m. 

susirinkusiųjų skaičiui padarė 
pranešimą į Ameriką atvykęs iš 
V. Vokietijos aukų' rinkti kun. 
kapucinas Alfonsas Bernatonis. 
Aukos, kaip žinoma, yra. renka
mos Vasario 16 gimnazijos mo
kinių bendrabučiai statyti. Au
koti šiam reikalui skatina ir pa
rapijos klebonas prėl. J. Kučin
gis, ne vien per savo laikraštėlį, 
bet ir bažnyčioje, kur aukotoji! 
rado ir tam reikalui suoluose pa
dėtus vokelius.

Didžiųjų švenčių proga lošan- 
geliškiai savo parapijai suauko
jo per 7,000 dolerių. .Reikia tikė
tis, kad ir Vasario 16 gimnazi
jai jie nebus šykštūs. Kun. A. 
Bernatonis Los Angelėse pasi
liks iki sausio 17 d., taigi bus 
pakankamai laiko kiekvienam 
savo aukai įteikti. Lbs.

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI <
NA V JI E N A-S ‘į

Voldemarininkai, apie Čika
goje leidžiamą “Laisvąją Lietu
vą” susispietę, reiškiasi bekom- 
promisiniais okupanto priešais, 
Vienas jų šulas, duonos kepyk
los savininkas Br. Macianskis, 
reklamuojasi aukomis spaudai, 
tarp jų 20 dolerių iškepęs ir 
“Laiškams L.”, kuriuose da
bar randa savo raštams vietos 
tokie autoriai, kurie savo kriti
komis silpnina prieškomunisti- 
nę veiklą.

šia proga tenka palinkėti, kad 
duonos kepėjas nugabentų jė
zuitams visą trokelį pusžalios 
duonos, kad jie laiko turėdami 
galėtų nusilipdyti komunistinės 
taikos paukštelių, gal tada ne
reiks žurnale komunistinio ben
dradarbiavimo reklamuoti, ko
munistinės . taikos pabertų min
čių propaguoti. (P. S.)

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS,> 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai, i lyeitioėAni^ 
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago,. 1962. in.; 20$ 
kaina 2 dol. : • -ė'

GAUNAMA “NAUJIENŲ’’ ADMINISTRACIJOJE. >.: J;

Raginkite savo apylinkę
■ j, ę • J *.

augti - taupykite!
Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka* du

didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 

■hfe- jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
k 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-

- ~ nėšio pirmos.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5^00. OR MORE,
I YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

taupymo Indėliai 
Apdratrtfl Hd‘ SM,OOQ,

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

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

Įstaigos jHetnoM Hemas automobOiaiiu pastatyti

—
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Susižavėjo pasaka penkmečiam vaikui
Akiračių redaktorius tiek susižavėjo laikraščio 

National Catholic Reporter bendradarbio Phil Tracy su 
savo penkių metų berniuku Tomuku apie miestelio parke 
vykusią Pavergtųjų Tautų Dieną, kad jis rado reikalo 
svarbesnes to pasikalbėjimo vietas išversti ir paskelbti 
mėnraščio skaitytojams.

Ne su viskuo redaktorius sutinka ką minėtas žur
nalistas vaikui pasakojo. Jam nepatinka žurnalisto 
Tracy nuomonė apie karą Vietname ir apie JAV nuta
rimą padėti vietnamiečiams apsiginti nuo komunistinės 
okupacijos. Jis net nepritaria Phil Tracy pasiūlymui 
užmiršti viską, kas įvyko prieš 25 metus ir, užmiršus, 
pažiūrėti į tikrovę, kokia ji šiandien yra. Redaktoriui 
nepatinka, kad kažkas tyčiotųsi iš žmonių, kurie prieš 
25 metus viską paliko, bėgo i vakarus, ieškodami laisvės 
ir pagarbos.

Bet didelė dalis to Tracy pasikalbėjimo su penkme
čiu berniuku “Akiračių’’ redaktoriui labai patiko. Jis 
tiek susižavėjo kai kuriomis to laikraštininko mintimis, 
kad nutarė jas išversti jis į lietuvių kalbą ir supažindin
ti kiekvieną, kuris tiktai panorės jas skaityti. Redakto
riui nekyla mintis, ar toks tėvo ir sūnaus pasikalbėji
mas galėjo įvykti? Jeigu vaikas užklausė tėvą, ką tie 
žmonės daro Pavergtų Tautų Dieną tame pačiame par
ke, kur laikraštininkas išėjo su savo mažamečiu pasi
vaikščioti ; ir jeigu jis tą pasikalbėjimą užrašė, o kata
likų laikraštis atspausdino, tai toks pasikalbėjimas tu
rėjo būti Buvo ar nebuvo, ne tiek svarbu, bet svarbu, 
kad jis Akiračiuose 'yra. * ; r’ /

Atidžiai perskaičius Phil Tracy pasikalbėjimą su 
mažu savo Tomuku, susidaro įspūdis, kad jis rašė tris
dešimt metų peršokusiems irt gyvaplaukiais apaugu
siems penkmečiams. Gabaus žurnalisto penkmetis ber
niukas gali turėti didelį žodžių bagažą, bet nemanome, 
kad jis galėtų suprasti Phil Tracy aiškinimus. Jam gali 
būti žinomi 500 žodžių, jis gali skirti jų reikšmę, bet vis 
dėlto nemanome, kad Tomui būtų suprantamos šios ci
tatos, paimtos iš paskutinio Akiračių numerio. Atskirus 
žodžius jis galėjo būti girdėjęs, jeigu tėvas kiekvieną die
ną vaikui aiškino kylančias problemas, bet abejojame, 
kad jis suvoktų minčių reikšmę, štai kaip tėvas aiškina 
penkmečiui berniukui Pavergtųjų Tautų Dienos reikšmę:

Niekas negalėtų pasakyti, kad 
Vilniaus agitpropas dirba ne
planingai, megzdamas “santy
kius su užsienio lietuviais”. Net. 
gi labai planingai. Išleidžiant iš 
Lietuvos gastrolierius į užsienį, 
ypač į Ameriką, jiems duoda
mos smulkios instrukcijos, nu
rodomos pavardės asmenų, su 
kuriais susitikti tame ar kitame 
mieste, ir tokių, su kuriais su
sitikimo vengti. Todėl paskui 
tokių gastrolių aprašymas at
skleidžia tikrą komgaleriją, ku
rioje figūruoja ir tikri komunis
tai, ir prie jų besišliej autieji.

štai Violeta Palčinskaitė, po
etė, lankiusi Jungtines Valsty
bes praeitą vasarą, aprašydama

tą savo kelionę “Gimtajame 
Krašte” ( 1970 m. rugs. 24 d.) 
tarp kita ko pasakoja: “Dau
giausia dienų praleidau Niujor
ke, nors teko lankytis ir Čika
goje, Vašingtone, Hiustone... At
vykusi Niujorkan telefono ra
gelyje išgirdau džiaugsmingą 
Ievos Mizarienės balsą, o vėliau 
patekusi jos glėbin, susitikau su 
maloniomis Laurinčiukų ir Vla- 
dimirovų šeimomis... Niujorke 
buvau pakviesta dalyvauti poe
zijos vakare, kuriame savo ei
les skaitė žinomas kino režisie
rius ir poetas Jonas Mekas, bei 
poetas Jonas Lėtas... Maloniai 
nustebau, kai vėliau atėjo pa
kvietimas iš Čikagos rašytojų

“Trumpai tariant — Pavergtųjų Tautų Diena 
pagerbia pralaimėtojas... pavergtosios tautos ne
daug ką bendro turi savo tarpe, išskyrus tai, kad 
kaikurie žmonės, gyvenę už jų sienų, laiko jas pa
vergtomis. Ar jos yra ar nėra laisvos, tai klausimas, 
į kurį turės atsakyti ateities istorikai... Kiekvienu 
atveju, atsakymo negalima tikėtis iš klausytojų ar 
ant platformos susirinkusių kalbėtojų. Jie visi šiuo 
klausimu yra perdaug šališki. Jų visas gyvenimas 
sulipdytas iš vienos rūšies faktų. Emigrantų ben
druomenės turi savotišką sustingusią, trapią koky
bę.. Jie laikosi vien tik jiems bendra praeities in
terpretacija. Sunaikink šią tendenciją, ir visa struk
tūra subyrės. Nesvarbu, ar teisus jų požiūris, jis 
leidžia jiems išlikti kaip grupei, o to užtenka m Hams 
pateisinti... Pavergtosios Europos tautos turėtų 
melstis, dėkodamos, kad Amerikos megalomanija 
apsiribojo vien tik Azija... Lengva būtų pasijuokti 
iš Pavergtųjų tautų dieną mininčių žmonių. Liktų 
tik nurašyti juos, kaip dešiniuosius fanatikus; tuos, 
kurie Rytų Europoje reiškia tą patį, ką Kubos, lais
vės kovotojai Miami mieste. Dar lengviau juos pava
dinti ČIA Įrankis ir nedemokratiška, valdančia 
aristokratija, kuri teisingai buvo išvaryta iš gim
tųjų kraštų, kai liaudis perėmė valdžią... ” (Aki- 
račiai, 1970 m. spalio 4 dieną). ,
Kiekvienam turėtų būti aišku, kad penkerių metų 

berniukas Phil Tracy dėstomų minčių tikrai nesuprato. 
Vargu jam galėjo padėti ir žodynas, ’jeigu jis tokį jau 
mokėtų vartoti. Bet mums atrodo, kad ir mūsiškiai aki- 
ratininkai, peršokę 30, o kai kurie gal ir 40 metų,, ne
suprato Phil Tracy pagrindinės minties; jiems neaišku,: 
kur juos sužavėjęs laikraštininkas veda. Jeigu Phil Tra
cy gali mesti mintį akiratininkams, kad Rytų Europoje 
“liaudis perėmė valdžią”, tai jokios studijos ir joki žo
dynai jiems nepadės. Sovietų imperializmo' supratimas 
pas juos yra silpnesnis, negu Tracy Tomuko. Akiračių . 
Tomukai gali išaugti į senus Tomus, bet Rytų Europos 
tautų istorija ir dabartinė padėtis jiems yra Terra in
cognita. Žinių atžvilgiu jie nei kiek nesiskiria nuo Phil 
Tracy penkmečio berniuko. Pretenzijos pas juos labai 
didelės, bet žinios labai silpnutės.

dalyvauti literatūriniame vaka
re. Ten eilėraščius skaičiau 
populiaria išeivijoje poete Liūne 
Sutema ir poetu Rimu Vėžiu. 
Malonu buvo susitikti su atėju
siu pasiklausyti mano poezijos 
pažangiu JAV lietuvių visuome
nės veikėju Stasiu Jokubka ...šil
tu žodžiu noriu paminėti žinomą 
kino režisierių ir poetą Joną Me
ką. Niujorke mane nuoširdžiai 
globojo Almus šalčius, o Vašing
tone buvo įdomus susitikimas su 
žinomu istoriku Vincu Trumpa. 
Čikagoje gyvenau labai mielos ir 
svetingos dailininkės Zitos So- 
deikienės šeimoje. Kiekvienas 
jų stengėsi atverti naują Ame
rikos kampą, buvo nepaprastai 
svetingi. Jiems visiems esu be 
galo dėkinga”.

♦

Neblogai agitpropo vyrai su
organizuoja ir “globą” tokių pri
vilegijuotų turistų į Lietuvą, 
kuriuos jie laiko sau naudingais 
kolaborantais; jiems leidžiama 
išbūti Lietuvoje po mėnesį ar ir 
ilgiau, jie “pavėžinami” plačiai 
po kraštą, tuo tarpu kai eilinis 
lankytojas tegali pabūti penkias 
(ar septynias) dienas ir nelei
džiamas iškelti kojos iš Vil
niaus

Vienas tokių privilegijuotų tu
ristų buvo “Vienybės” bendra
darbis Edvardas šulaitis. Jam 
ne tik buvo leista plačiai pasi
švaistyti po Vilnių ir Kauną, bet 
jis buvo specialiai “Gimtojo 
Krašto” redakcijos bendradar
bio, Juozo Kuckailio automobiliu 
pavežiotas per Kauną į Virbalį, 
Kybartus ir turisto tėvų gimti
nį kaimą Kybeikius. Savo re
portaže iš tos kelionės — reikia 
pripažinti, gauna įdomiame ir vie 
tomis gerokai kritiškame — Ed. 
Šulaitis nejučiomis pateikia mū
sų komgalerijai eilę personažų 
iš anapus, kurie arba priklauso, 
anot Milovan Džilaso, “naujajai 
klasei”, arba yra įkinkyti į agit
propo užsienines operacijas, sie
kiančias skaldyti ir neitralizuo- 
ti lietuvių politinę emigraciją, 
štai keletas tokių personažų: 
Vilniaus universiteto rektorius 
prof. J. Kubilius, gyvenąs nau
jai pastatytuose namuose Mil
dos gatvėje. “Tai dviejų aukš
tų pastatas, kuris ne tiek įdo
mus išore, kiek savo interjeru. 
Žinoma, taip gerai įsikūrusių, 
kaip prof. Kubilius, Vilniuje nė
ra daug”.

“Netoliese nuo prof. Kubiliaus 
stovi Lietuvos kompozitorių są
jungos pirm, pavaduotojo Povilo 
Tamuliūno rezidencija. Tai ir
gi dar naujokas pastatas. Pats 
šeimininkas, pernai viešėjęs pas 
savo brolį Čikagoje, dėsto Kon
servatorijoje. Pas jį teko buvo
ti viename muzikų susitikime, 
kur taip pat dalyvavo komp. V. 
Klova su savo žmona (irgi vie
šėjusia Amerikoje>. čia buvo*

.ir J tas tas Paleckis, neseniai su
grįžęs iė Maekvns, kur baigė sa
vo politinę karjerą ir pasitrau
kė į pensiją. Jį tik pirmą kartą 
teko asmeniškai sutikti, bet jis 
paliko neblogą įspūdį. Bendrai, 
apie jį Lietuvos gyventojai tik 
gera gali pasakyti” (?).

O štai kita grupė kiek kito
kios rūšies personažą: “Sutiktą
ją tarpe buvo Edm. Juškys, grį
žęs atostogoms iš Wachintono. 
Washingtone tarnavęs Vytautas 
Zenkevičius, dabar Lietuvos už
sienio reikalų ministerio (mat, 
yra ir toks ! m. past.) pavaduo
tojas, žurnalistinį darbą New 
Yorke dirbęs Robertas Žiugžda 
su žmona Onute, buvęs čikagie- 
tis dr. Margeris, kuris, nežiū
rint senyvo amžiaus buvo atvy
kęs į Gintaro viešbutį pasima
tyti su “amerikonais”. Norėjo
si sutikti poetą Mikuckį, kuris, 
beje, gyvena (kol dar gyvas bu
vo) Kaune ir į šventinius rengi
nius į Vilnių neatvažiavo. Teko 
matyti tik jo naują, 28 m. am
žiaus žmoną. Asmenų, su ku
riais teko ilgiau ar trumpiau 
bendrauti, sąrašą galima tęsti 
žymiai ilgiau”... Užteks, kolega 
šulaiti. Jų duotasis sąrašas jau 
visiškai pateisina posakį: pasa
kyk man su kuo tu bendrauji, o 
aš pasakysiu, kas tu esi.

♦

Raudonųjų ir raudonėjančių- 
jų komgaleriją gražiai papildo 
S. Narkeliūnaitės nuotrauka 
“Vienybėje” (1970 m. lapkričio 
20 d.) Tame “pikčeriuje” mato
me grupę laikraštininkų, “Lais
vės” ir “Vienybės” redakcijų 
bendradarbių, susirinkusių tūlų 
Jonaičių namuose atsisveikinti 
su A. Laurinčiuku, išvykstan-

■ čiu į Lietuvą. Sėdi (iš k.): M. 
Petrikienė, T. Jonaitis, A Lau- 
rinčiukas, D. Jonaitienė, E. Mi- 
zarienė ir V. Tysliavienė. Sto
vi (iš k.) dr. A. Petriką, J. Va
laitis ir Almus šalčius. Kaip ži
noma, A. Laurinčiukas buvo be
ne vyriausias viliniškio agitpro
po vadovas Jungtinėse Valsty
bėse. Jo išlydėti susirinkusi 
“kompanijėlė” pati save atestuo
ja.

♦

O pasitaiko, kad atgarsiuose 
iš anapus netyčiomis pataisoma 
kai kurių Amerikos lietuvių re
putacija. Antai, pasak Al. Gi- 
manto straipsnelio kanadiškėje 
“Nepriklausomoje Lietuvoje”, 
kur jis karštai paremia žurnalo 
“Lituanus” reikalą, “kai ku
riems “Lituanus” redaktoriams 
buvo prikišama, kad jie, jei ir 
ne raudoni, tai tikrai paružavę. 
Kaip lengva barstyti įvairius 
kaltinimus bei įtarimus, bet jei 
tokius teigimus reikėtų įrodyti 
juodu ant balto — nieko iš to 
nebūtų”. Susiramink, kolega Al. 
Gimantai. “Lituanus” redakto
rius pilnai rehabilitavo nuo to
kių priekaištų ne kas kitas, kaip 
vilniškis “Gimtasis Kraštas”, 
kur 1970 m. spalio 8 d. nr, rašo
ma : “Leta Januškevičiūtė - Ke
lertienė išvertė į anglų kalbą 
Vytauto Mačernio “Vizijas”. Jas 
išspausdino “Lituanus” žurna
las, antikomunistiniais tikslais 
(mano pabr.) leidžiamas JAV”. 
Taigi, kartais pravartu pasiklau
syti atgarsių iš abipus.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

JI. i l» ■ —« '

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laika savo knygyne brošiūras ir 

knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po I dolerį:

Čikasiefė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl.,_ bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussenz ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psl.

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl.

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.

Vincas Žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiim
tus piniginį orderi.

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

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

45
38. Pareiškiu vienaklase mokyklą lankė 43 vaikai 

iš Parviškių. Kumpelkių, Mažųjų Viksvų ir Vegnermi- 
nių kaimų bei aplinkinių vienkiemių. Mokyklos namas 
buvo mūrinis iš 3 kambarių. Mokyklai taip pat pri
klausė 6 margų tarnybinės žemės ūkis.

Parviškių mokykla buvo Įsteigta 1819 metais. 1834 
melais Parviškių mokykloje mokėsi 145 vaikai. Šio 
šimtmečio pradžioje čia mokytojavo tūlas Bikneris. 
Daugiau žinių apie šią mokyklą nepaduota.

39. Šudledimiuose (Schudlcdinunen; 1938 m. pa
keista i Schulzenwiese) buvo vienklasė mokykla, ku
rioje mokėsi to kaimo 40 vaikų, šio kaimo gyventojai 
daugumoje buvo lietuvininkai: Butgeraiciai. Konra
dai, Adomaičiai, Prūsaičiai. Stanuliai, Daudertai, 
Mickaičiai. Kūjeliai, Petrauskai. Peteraičiai, Skilan- 
daiėiai, Daginiai, Genaičiai. Mokyklos pastatas buvo 
senas namas su 1 kambariais. Prie mokyklos buvo sep
tynių su puse margų tarnybinis ūkis. Paskutiniu šios 
mokyklos mokytoju buvo . Fridrikas. Mickaitis, gimęs 
1870 m. vasario 16 d. Jis mirė tremtyje Vakarų Vokie
tijoje I960 m. liepos 29 d.

10. Didžiųjų VikKvų (Gross Wixvven; Vielbrūcken 
nuo 1938 m.) vienaklasėje mokykloje mokėsi 46 vaikai 
iš Didžiųjų Vilksvų, Senųjų ir Naujųjų Kišių, Beržtiniš- 
kių (Borstenischken; Borstehnen nuo 1938 metų) ir 
Virblaukių (AVirblauken; Rutenfelde po 1938 m.) 
apylinkių. Mokyklai priklausė 9 margai žemės, pats 
mokyklos pastatas buvo senas namas iš 4 kambarių su 
priestatu mokyklos klasei.

Didžiųjų Viksvų kaimas yra 5 kilometrų nuotoly 
nuo Skaisgirių, bet kelias tarp Skaisgirių ir Didžiųjų 
Viksvų buvo labai prastas. Žemės čia buvo molingos ir 
derlingos, užtat negrįstas, molėtas kelias lietų metu 
tapdavo neišbrendamas. Mokykla čia buvo įsteigta 
1855 metais, išskyrus aukščiau išvardintus kaimus iš 
Būdviečių mokyklos rajono. Iki 1866 metų patalpos 
mokyklai buvo nuomojamos. Tais metais čia pastaty
tas mokyklos namas, kuriame buvo ir vienos klasės 
kambarys, galįs sutalpinti apie 50 vaikų, o taip pat ir 
trys kambariai su virtuve mokytojui gyventi. Iš ūkio 
pastatų prie mokyklos buvo kūtė, kiaulidė ir erdvi dar
žinė. 1937 - 1938 metais mokyklos namas buvo pra
plėstas, pristatant dar du kambarius, tačiau vienas iš 
jų buvo labai drėgnas ir nesveikas. Buvo numatyta 
daryti pagerinimus ir remontą, bet visus tuos planus 
sutrukdė prasidėjęs karas, šioje mokykloje dirbęs 
mokytojas Kvietkaitis (Quittkat) žuvo nelaimingo at
sitikimo metu karo laike. Tremtyje randasi jo žmona 
Rūta Kvietkaitienė. Kiti šių apylinkių gyventojai bu
vo : Didjurgiai, Kuraičiai, Lisaičiai, Tutliai, Valai
čiai, Preikšaičiat

41. Pakalnės Mokykla (vokiškai pavadinta Wil- 
hehnsbruch).

Į pietus nuo šnekių girios, skersai per visą Pakal
nės apskritį nusitęsia dideli Painės girios plotai, išsi
plėtę maždaug išilgai Lauknės, Parves, Medlaukio, 
L'osaičio ir Argės upių tekines, kurios čia susibėga ir 
pradeda Nemunyno upės žemupį, nešantį visus tuos 
vandenis į Kuršių Marias, šioje girioje tų upių rajo
nuose buvo dideli raistų ir durpynų plotai, tikrumoje 
rytiniai išbėgtai tos Didžiosios Samanų Pelkės, kuri 
nuo Pakalnės — Labguvos apskričių sienos ribų ple
čiasi iki pat Deimenos, netgi beveik iki pat Labguvos 
miesto vartų.

Pradėjus tos Didžiosios Samanų Pelkės nusausini

mo darbus, jie buvo taip pat išplėsti ir į Pakalnės ap
skrities ribas, į Pakalnės girios srityje esančius raistų 
ir durpynų plotus aukščiau išvardintų upių rajonuo
se, pirmoje eilėje sureguliuojant tų upių vagas ir pra
kasant eilę melioracijos griovių per tuos raistus.

Tų darbų pasekmėje daugelis durpynų plotų tapo 
tinkami žemdirbystei, ypač bulvių sodinimui. Gal 
daugiau politiniais sumetimais, Pakalnės geležinkelio 
stoties kaimynystėje nusausinti durpyno plotai 1936 
- 1938 metais buvo išdalinti 49 naujakurių šeimoms, at
keltoms į čia iš šilininkų ir Timbros kaimų iš Labgu
vos apskrities, tuo būdu čia įkuriant Painės nausėdiją, 
vokiečių pavadintą Wilhelmsbruch vardu, pagal 
to pat vardo vokišką pavadinimą, duotą pačiai Pai
nės geležinkelio stočiai, šia proga gal būt verta pažy
mėti ir tą Įdomų faktą, kad čion atkeltieji naujakuriai 
buvo daugumoje lietuvninkai: Dunientaičiai, Kalvai
čiai, Simsonai, Nykštaičiai, Povyliai, Statkai, Tymai, 
Titai ir panašių pavardžių savininkai.

Kiekvienai čionai atkeltai šeimai buvo duota po 16 
hektarų žemės iš tų nusausintų durpynų plotų. Val
džia kiekvienai sodybai pastatė ūkio pastatus — kūtes, 
daržines, gi naujakuriai turėjo pasistatyti sau gyve
namuosius namus pagal šeimos dydi ir išgales. Visą 
šeimyną Įkinkę Į darbus ir naudodamiesi talkomis, 
valdžios finansuojami naujakuriai sunkiai triūsdami 
susirentė ir gyvenamuosius namus savo šeimoms. Nu
sausintų raistų pakraščiuose subujojo vešlios pievos ir 
lankos, taip kad ganyklų ir šieno čia netrūko, ko pa
sėkoje per šešerius tos nausėdijos egzistavimo metus, 
kįekvįęnain kiemui pradėjus ūkininkauti su trimis 
karvėmis, jų skaičius išaugo iki devynių karvių kiek
viename ūky.
Kartu buvo susirūpinta ir mokyklos steigimo reikalais 
šioje nausėdijoje. Valdžia davė lėšas mokyklos namo 
statybai, o kol mokykla buvo statoma, klasėms patal

pa buvo nuomojama naujakurio Karolio Petkaus (Kari 
Pettkus) namuose. Vidutinis mokinių skaičius šioje 
nausėdijoje buvo apie 62 mokyklinio amžiaus vaikus. 
Bet ir Į šią mokyklą kai kuriems vaikams tekdavo eiti 
kasdieną 5 kilometrų kelio nuotolį.

1942 metais jau buvo galima naudotis keliais kam
bariais dar galutinai nebaigtame įrengti name ir čia 
tuojau buvo perkeltos mokinių klasės iš nuomojamų 
patalpų Petkaus name, nes namo savininkui tų patal
pų reikėjo jo paties šeimynos reikalams.

Mokyklai vieta buvo parinkta labai graži, ant 
smėlėto kalnelio Uosaičio upelės pakrantėje, netoli 
Jnodeglynės (vok. Jodeglin) miškelio. Į mokyklos so
dybą iš miškelio dažnai atklysdavo smalsūs briedžiai, 
stirnos ir net šernų giminės atstovai. Mokyklos vai
kai būdavo sužavėti tokiais girios svečiais, deja, jie 
apsilankydavo ir mokyklos darže, ir čia pridarydavo 
nemažai nuostolių.

Pirmąja šios mokyklos mokytoja buvo Rūta Pem- 
pienė (Frau Ruth PempeJ. Bet liek jai, tiek ir tos 
nausėdijos gyventojams ir mokiniams naująja mokyk
la neilgai teko džiaugtis, nes jau 1944 metų rudenį te
ko viską palikti ir bėgti į vakarus, gelbstint nuogą 
gyvybę.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIUNA 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIKS 
IR GERKLiS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2*58 W. *3rd STREET 
Ofiso tolefu PRospect 84229 

RozicL toUfu WAlbrook 5-5071

EDAS-PROTEZISTAS
Med, 

kojoms 
t t

i i
M > 1 R f X
ž L. t. i iii af •

auo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryti

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. BIEZ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

PLEASE

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

(PUTRAMENTAS) 
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gnžiausioB gėlės ir vainikai antka- 

pių papuošimai ir sezoninės

SVERLY HILLS GfiLINYČl 
GtLŽS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

can prevent 
forest fires!

BEMKTTK TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE"

VIENA KARTĄ METUOSE 
IŠPARDAVIMAS j 

19" DVIGUBA GARANTIJA TV
$119-88 |

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 j 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVįl '

Čilėje automobiliai labai brangūs, todėl ir senesnio modelio mašinos vis naudojamos. Čia ma
tomas automobilis neturi dury ir langp, kurie užtaisyti popieriaus gabalu.

fcospect 6-508

m u v i n u _
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

----------------------------------- --------------------------/t

f .. - TĖVAS IR SONUS

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. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

PERKRAUSTYMA1

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisias.

DR. EDMUND E. GARA
2/uy W. Sist STREteT

Tel.: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pinu., ketv. 
i—4. /—9, antraa., penkt. io—4, ir 
,šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
suiepia, skambinti Ml 3-0001.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS: 

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: 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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK P1ECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti i Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

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 T^ima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Arslovas Jonas, jo žmona 
Teodora, vaikai Enrikas, Er
nestas, Petras ir Viktorija, ank 
sčiau gyvenę Buenos Aires, Ar 
gentinoje

Budrys Jonas, Gasparo sū
nus, ir jo sesuo Morta.

Budrys Jonas, Jono sūnus, 
išvykęs į JAV 1913 m.

Juška Kazys, Jono sūnus, gi
męs 1914 m. Paežeriuose, gyve 
nęs Kybartuose, vėliau Keno
sha, Wisconsin.

Mizaras Kazimieras, Antano 
sūnus, gyvenąs Detroit, Mich.

Puris — Purevičius Vladislo 
vas ir Aleksandras iš Radviliš
kio.

Putinaitė Morta, gimusi 1919 
Tauragės apskr. Masčiu kaime.

Stančikas Jonas, apie 70 m. 
amžiaus, jo giminės gyveną 
Jurbarke.

Survilai — Adomo ir Kazi- 
mieros Mockų giminės gimę 
Chicago, Ill.

PALIKIMŲ REIKALAIS
Dambras (Petras, gyvenąs 

7018 So. Maplewood Ave., Chi 
cago, III.

Janinio ar Janionio Jono gi
minės ar pažįstami. Jonas gi
męs Miroslavo v. Laukintukuo 
se sausio 16, Į1886, atvykęs 
Amerikon liepos mėnesį 1912 
m. (Pavardė gali būti ir Jo
nynas ar tam panašiai).

Jieškomieji arba apie juos 
ką nors žinantieji maloniai 
prašomi atsiliepti.
Lietuvos Generalinis Konsulas 

6147 So. Artesian Ave.
Chicago, Ill. 60629 

Telefonas — RE 7-8334.

Reikia pasakyti, kad abudu 
Didžgalviai yra keliolikos or
ganizacijų stambūs veikėjai.

A. Jusas

PAGERBS KAZĮ BINKĮ
Detroitas, Mich. — SLA 200 

-ji kuopa reigiasi gražiai pa
minėti poetą ir rašytoją Kazį 
Binki, Artistas Pusdešris yra 
parinkęs didoką pluoštą Bin
kio humoreskų. Pagrindinė 
programos dalis bus sudaryta 
iš Binkio “Generalinės linijos”. 
Bus paminėta K. Binkio kūry
ba, jos svarba lietuvių litera
tūroje ir bus paaiškinta 
tremtyje verta rašytoją 
prisiminti ir pagerbti.

1936 metais visose Jungtinėse 
Valstybėse buvo dar tik 546,000 
ADC šelpiamųjų, o praeitą mė
nesį tokių JAV-bėse jau buvo 
7,3 milijonai, iš kurių Illinojui 
tenka 483,000 daugeliu atvejų 
šeimų su 12 vaikų.

Kaip Illinojuje tokiu šelpia
mųjų skaičiai auga, rodo pa
vyzdys, kad ADC šelpiamųjų 
1968 metais per mėnesį daugė
jo po 188, dabar daugėja po 
1,066.

A. & L. INSURANCE & REALTY

kodėl
Binkį

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
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 

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefHEmlock 4-2123 
Rezid. telaf.: 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

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 

Pigūs automobilių draudimai.

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
j7~BA C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

APDRAUDŲ

Every year we failx 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
wiD tell you now you can help.

Write: The Preaident'a Comrr 
on Mental Retardation, 
Washington, D. C. XQG1.

Ma»M—.

Addrm.

CR»_

St»U.

ADMATNO.MR-41-67 
<lcdunwx 56 linas)

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Brighton Parke, bet 
knygų patikrinimo vai 
ir revizijos komisijos 
įvyko šeštadienį, sau- 

Bridgeportiečių. —

$1,200,000,000
ILLINOJAUS ŠALPAI 

šelpiamųjų priaugo 
iki 706,000

Illinojaus gubernatorius Ogil
vie pasakė, kad ,jo valsti
jos šalpos sistema yra “kolo- 
salinis nepasisekimas”. Tai jis 
pasakė dar prieš metus laiko, 
kai šelpiamųjų sąrašuose bu
vo dar “tik” 554,000 asmenų 
ir jiems išlaikyti biudžete bu
vo numatytja $856 milijonai.

Šiemet šelpiamųjų jau yra 
706,000 asmenų ir jiems išlai
kyti ateinančių metų biudžete 
numatyta skirti nuo 1.1 ir 1.2 
bilijono dolerių. Daugiau kaip 
70 nuošimčių tų šelpiamųjų 
gyvena Cook apskrityje, tai 
yra Chicagoje .su priemiesčiais, 
ir šelpiamieji sudaro jau apie 
10 nuošimtį visų apskrities gy
ventojų.

Didelė dalis tų šelpiamųjų 
yra tikrai šalpos reikalingi — 
seneliai, 
mos be 
šalpos 
“šeimų
priklauso išlaikomieji vaikai, 
kuriais rūpintis yra specialus 
departamentas ADC (Public 
Aid Department).

Kaip sparčiai Illinojuj auga 
šalpos reikalaujančiųjų skai
čiai, rodo tokios skaitlinės: dar

Brighton Parkas
Nors Amerikos Lietuvių Pi

liečių Pašalpos Klubo centras 
raudasi 
metinis 
dybos 
posėdis
šio 2 d. 
klubo iždininko bei nutarimų 
raštininkės Jono ir Rožytės 
Didžgalvių namuose, 3808 So. 
Union Avė. Visas knygų pa
tikrinimo darbas tiksliai praė
jo. Iš patikrinimo pasirodė, 
kad klubas yra turtingas finan 
siškai ir turi nemažai pilnai 
užsimokėjusių narių skaičių. 
Komisija pateiks savo detališ- 
ką raportą susirinkime sek
madienį, sausio 17 d. Holly
wood salėje, 2417 W. 43 St. 1 
vai. po pietų. Be to ponai Didž 
galviai mumis susirinkusius 
puikiai pavaišino visokiais 
skanumynais ir Jono surink
tais grybais, kurie man buvo 
naujiena. Taigi skaniai paval 
gęs bei stiprios kavutės atsigė
ręs pagalvojau, ar Bridgejior- 
te būtų galima rasti kitą tokią 
valgių gaminimo ekspertę, kaip 
Rožytė Didžgalvienė. Taipgi 
dėkoju Jonui už parvežimą na 
mo ir tai jau ne pirmas kartas.

Beje su Jonu Didžgalvių iš
sikalbėjus , jis pasisakė, turįs 
wkli i šv. Knžiaiis ligoninę 
operacijai. Įdomu įr gaila kaip 
žmogus čia sveikas linksmas, 
o už kelių valandų jau kenčia 
skausmus. Mes visi likime greit 
sveikam grįžti iš ligoninės.

akli, luoši ir — šei- 
vyro ir tėvo, aiškina 
departamentas, šitai 
be tėvų” kategorijai

Generacijų praraja 
tarp Čikagos kunigų

RNS informacija The New 
World rašo, kad “JAV bažny
čioje egzistuoja dvi plačiai 
skirtingos, “kunigų kultūros”, 
viena susidedanti iš kunigų 
virš 50 metų ir antroji iš jau
nesnių kaip 45 metų, kurie yra 
nekantrūs ir nepatenkinti.”

Sociologų pravestas tyrimas 
nustatęs, kad kunigų įtampa 
sudaro asmeninis vienišumo 
jausmas, nusivylimas ir noras 
vesti, kas esą “prives prie to; 
kad apčiuopiamas jaunesniųjų 
kunigų skaičius pasišalins, jei 
tas nepasitenkinimas nebus iš
spręstas”.

Protestonų kunigų tarpe 
įtampa randama “reliatyviai 
žema”, daugiausia nepaten
kinti žemu atlyginimu, darbo 
nusivylimu ir mažesniu laips
niu šeimų negerovėmis.

Tyrimas, kurį pravedė No
tre Daine ir Lojolos universi
tetų ir Nacionalinės Bažnyčių 
Tarybos sociologai nustatė, 
kad 20 nuošimčių iš tų jaunes
nių kaip 30 metų amžiaus gru
pės mes kunigystę kad galėtų 
vesti, ir 15 nuošimčių iš vyres
nių kaip 30 metų amžiaus gru
pės mes kunigystę tais pačiais 
sumetimais. Iš kunigų grupės 
senesnių kaip 69 iki 64 metų 
amžiaus tik 1 nuošimtis mes 
kunigystę kad galėtų vesti.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Netoli Berlyno yra Velnio kalnas, kuris praėjusiame kare buvo pa
verstas griuvėsiu krūva. Dabar čia įrengti slidinėjimo ir togip ta

kai, kalne įrengtas parkas.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS E DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chičagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
CLACKAWICZ)

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

JL • V •
>

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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Primenama, kad Įsi 
griežiu) reikalauja ir są 
gai neįsiregislravę yra 
džiami iki arešto ir <le| 
jos.

Priminimas nepiJieciams
i Imigracijos ir natūralizaci
jos tarybos Chicagos distrikto 
direktorius Aiva L. Pillio<l pa
kartotinai nepiliečiams pri- 
niena, kad šio sausio mėnesio 
^bėgyje privalo atlikti savo ad
reso, tai yra gyvenamos vietos 
įregistraciją. Procedūra labai 
lengva. Nuėjus į savo pašto 
įstaigą paimti iš valdininko 
registracijos kortelę ir užpil
džius tai pačiai įstaigai grą
žinti. Kas turėtu kokiu neaiš
kumų ar sunkumų, patarimu 
ar paaiškinimų mielai suteiks 
patyrę valdininkai Imigracijos

“Ačiū Dievui už 
merą Daley!”

Tai pasakė vienas Cliica^osJ 
aklernianas miesto tarybom )><>■ 
sėdyje po trink>min^<^ios Dv-j 
mokratų partijos 19G8 
konvencijos. Pasirodo, 
dien panašiai pradeda 
tis” nebe koks bevardis 
mana
tu kandidatai i 
s t y b i u j > rez i < i e n t u s 
sena tori a i Edo.i u n <las 
Birch Bay h, Edvardą 
dy ir Harold Hughes. Mat liti 
nojaus 2G elektoriu ba!s 
mokratų nominacijoms

‘mels-1 
aider- i 

i 

o net keturi demokra-'
Jungtinių Vai-1 

žymūs į 
MuskieJ

■

AR GAU DAINUOTI?
AR SKAITAI GAIDAS?

K

Pi

metu ‘

-.'■v/

a
£

REIKALINGA vyresnio amžiaus mo
teris prižiūrėti lengvą ligonį 5 dienas 
savaitėje. Gyventi vietoje arba at
vykti. Tel. 652-0826 tarp 7 ir 8 v. v.

For work in Felt Mill Machinery 
making Dry Felt for Roofing 

Material.

• MACHINE OPERATOR
• MILLWRIGHT
• MECHANICS.

Nacionalinis Velykų ženklų vaikas šiais metais yra dešinėje mato
mas 6 metų Peter Heltemes. Aukos polio ligonims bus renkamos 
visoje Amerikoje tarj> kovo 1 d. ir balandžio 11d. šalia Peter yra 

jo 8 metų sesuo su kraliku.

IMI*ORTANT OPPORTUNITY 
BRISKET BONER 

Days 7 A. M. — 3:30 P. M. 
Steady work. Good starting salary. 

Silver skillet food products. 

7500 No. ST. LOUIS AVE. 
SKOKIE. ILLINOIS 

Apply in person 

A. D. EMBRY 
An equal opportunity employer

Apply at

5824 So. ARCHER RD.

SUMMIT, ILLINOIS

£

Į Lyric operos chorą
Gauk Unijos atlyginimą.
Nemokamą Operos išlavinimą.
Pasirodyk su Tarptautinėmis žvaigždėmis

fi 
fi 
£ 
3 
H 
£ 
E 
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S 
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HELP WANTED — FEMALE 
' Darbininkių Reikia

BALSŲ PATIKRINIMAS BUS:

šeštadienį, Sausio 16 d. — 1:00 — 3:00 vai. 
Ketvirtad., Vasario 18 d. — 6:30 — 9:30 v. 
šeštadienį, Vasario 20 d. — 1:00 — 4:00 p. 
Antrad., Vasario 23 d. — 6:30 — 9:30 vai.

P-

P-

CREST SALĖJE,
OPEROS RŪMUOSE, 6-me aukšte

20 W. WACKER DR., CHICAGO

■ Informacijoms skambinkite Mr. OVERTON, Tel. 346-6111

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinite

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais S10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

n

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES PAID QUARTERLY

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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metais turi lemiamos reikš
mės, o Chicagos miesto niūras 
Daley atrodo ir 1972 metais sa 
vo elektorius valdys, kaip vai 
dė per eilę metų.

Chicago Today papildo, kad 
ir senatorius Adlay Stevenson 
jau pasakė: “Jis (Daley) bu- 

ivo neapsakomai efektingas 
meras — puikiausias meras ir 
aš — žinoma — jį remiu'’, o 
kongresmanas Abner .1. Mikva 
net šitaip pasakęs:

“Kai kurie žmonės pataria, 
kad aš kandidatuočiau i me
rus, bet aš žinau, kad aš nega 
lėčiau to darbo geriau atlikti 
kaip jis (Daley). Ir aš neži
nau nieko kilo, kurs galėtų”.

Richard Daley, kaip jau ži
nia, kandidatuoja i tą patį me
ro postą penktam terminui.

kų pasauliečių organizacijos 
Nacionalinis Centras Sociali
nei Komunikacijai turi žinių, 
jog nepaisant, kad katalikų 

Fidelio Castro 
turi sunkenv-

Scholastic
pravedė

mokyklų 
nuomonės

Studentai susirūpino 
iVandens ir oro tarša

AP praneša, kad 
Magazine žurnalas 
1,647 aukštesni ui j ii 
studentų tarpe jų
atsiklausimą dėl eilės ypatin
gai rūpimų problemų. Iš visų 
apklaustųjų 57 nuošimčiai ar
ba 57,000 studentų pirmoje ei
lėje kaip labiausiai rūpimą 
problemą pažymėjo oro ir van 
dens užteršimą. Kitos proble
mos iš eilės sekė Vietnamo ka 
ras ir narkotikai. Komunizmo 
Amerikos žmonės nėra gavę 
savo kailiu patirti, supranta
ma, kad ir jų vaikams jis at
rodo neaktualus. Komunizmas 
atsakymuose užima tik aštun
tąją vietą.

Vatikano ir Kubos 
santykiai gerėja

NYT praneša iš Meksikos 
Miesto, kad Meksikos katali-

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

Peace

$5,000 minimum
2 year certificate

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

{domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Vietnamize
tlie

Xjon‘t Vietnamiare 
tnv War

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

Passbooks 

572% 
Investment 
bonus plan $lz000 minimum

$1,000 minimum 1 year certificate
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

Kvakerių organizacijos narys taikin
gai demonstruoja prie Baltųjų Rūmų 

| prieš karą Vietname, ši religinė sek- 
'ta, Įsteigta 1650 metais, pasisako prieš 

visus karus.
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HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS —VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

bažnyčia nuo 
valdžios pusės 
bių, Kubos ir Vatikano santy
kiai darosi glaudesni. Popie
žiaus nuncijus Zacchi sušvel
ninęs įtampą ir pats Castro 
net dukart jau buvęs apsilan
kęs nunciatūroje. Kuba ir Ju
goslavija yra vienintelės ko
munistinės šalys, kurios turi 
su Vatikanu diplomatinius 
santykius.

Minėtosios organizacijos ži
niomis, Kuboje šiuo metu yra 
228 kunigai, tai yra po vieną 
dėl 33,700 kubiečių, o Castrui 
valdžią paimant 1959 metais jų 
buvo 723. 1961 metais Castro 
valdžia sukonfiskavo 324 baž
nyčias ir katalikų universtetą 
Havanoje. Iš visos katalikų 
spaudos belikę vos du parapi
jiniai biuleteniai. Jokia spau
da iš kitur neįleidžiama.

GIRL FRIDAY
FOR 1 GIRL OFFICE 

Typing, filing, general office duties.
Good Starting Salary.

CALL FOR INTERVIEW
626-2200

GALVANIC INDUSTRIES, INC.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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 Marquette Parke. $43.000.

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

ŠIMAITIS REALTY

— Tumo - Vaižganto Lietu
viu Tremtinių Gimnazija įsis
teigė Spakenberge, Vokietijo
je, prieš 25 metus, šiais me
lais liepos 3 - 4 d. Įvyks minė
jimas Čikagoje, kur yra susi
organizavęs tam tikslui komi
tetas. Visi tos gimnazijos bu
vę mokytojai ir mokiniai yra 
prašomi siųsti savo pavardes 
ir antrašus šiuo adresu: kun. 
Gediminas Kijauskas, S. J., 
2345 W. 56th St, Chicago, Ill. 
60636. Platesnės informacijos 
apie minėjimą bei programą 
bus siunčiamos kiekvienam 
atskirai.

— Christine Austin painfor
mavo Chicag Today dienraščio 
kolumnistc Maggy Daly apie 
Chicagos Lietuvių Tarybos 
ruošiamą Vasario 16 minėji
mą ir apie Juanitą Castro, ku
ri pakviesta pagrindine kalbė
toja lame minėjime, šiuo pa
kvietimu daugelis labai susi
domėjo ir sprendžia, kad tai 
gali būti sustiprėjimu ir padi
dėjimu prieškomunistinės koa
licijos. Minėjimas įvyks vasa
rio 14 d. 2 vai. Marijos aukšt. 
mokykloje.

— Tony Yuska, Evergreen 
Park aukšt. mokyklos sporto 
direktorius, • po ilgesnės ligos 
grįžo prie savo mėgstamo dar
bo. Mokyklos futbolo koman
da Wrestlin’ Mastangs tuo tar
pu nėra pralaimėjusi nei vie
ną rungtynių ir įvarčių rezul
tatas yra 33:1. T. Juška savo 
sportinę karjerą pradėjo Lind- 
bloom aukšt mokykloje, 1933 
m. tapdamas tos mokyklos fut
bolo komandos žvaigžde.

— Scottsdale apylinkės bib
liotekoje, 4101 W. 71 St. nuo 
sausio pradžios iki balandžio

OPPORTUNITY KNOCKS 
Substantial second income, servicing 
(part time) coin operated machines, 
vending nationally advertised products 
in your area. Limited number of units 
available, so phone today for more 

information.
342-7739

NOTARY PUBLIC. INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
PARDUODAMI

Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

pabaigos kiekvieną šeštadie
ni 2 vai. popiet bus rodomos fil 
mos vaikams. Biblioteka ati
daryta kasdien nuo 9 vai rvto 
iki 9 vai. vakaro.

— Antanas ir Ona Kaulakiai, 
Miami, Fla. atšventė 25 metų 
laimingo vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Jie yra veiklūs 
Miami Lietuvių Taryboje ir 
kitose organizacijose. Taryba 
šiemet dar intensyviau ruošia
si Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimui ir sovietinės oku
pacijos protestams. Minėjime 
kasmet būna taip pat daug tau
tiečių iš Chicagos ir kitų Ame
rikos lietuvių kolonijų.

— Stasys Trinka, buvęs kri
minalinės policijos valdiniu
os, vėl prisiuntė Naujienoms 
porą ištraukų iš savo atsimini
mų; apie fariziejiškai maldingą 
vagi ir žmogžudį taip pat apie 
Šiaulių meisto kišenvagius. 
Jis priklauso Krivūlės klubui, 
kuris ši šeštadienį, sausio 16 
d, 7:30 vai. vakaro ruošia ido- 
mų-pobūvį B. Pakšto salėje.

— Didžiausia 1971 metų 
naujiena spalvotos televizijos 
aparatuose — tai pats leng
viausias stočių nustatymas. Lig 
šiol norint pakeisti stotį, rei- 
cėjo sukti stočių derintuvą, o 
paskui dar kitu mygtuku pa
gerinti. Dabar kiekviena sto
tis turi savo visai atskirą spaus 
tuką. Jį vieną ir tereikia pa
spausti. Gradinskas yra vie
nintelis lietuvis tų Svlvania 
aparatų pardavėjas. Jo adre
sas: 2512 W. 47 th St, Chicago, 
III, o tel. FR 6 - 1998. (Pr.)

♦ Chicagos Medžiotojų ir Meš
keriotojų dešimtmečio Žvėrienos 
balius įvyks sausio 23 dieną, šeš
tadienį, Jaunimo Centre, 5620 S. 
Claremont Ave. Gros padidin
tas Ramonio orkestras. Įėjimas, 
šilta ir šalta vakarienė — $5.00 
asmeniui. Pradžia 7:00 vai. vak. 
Rezervacijos telefonu 776-8688.

(Pr).

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek REpublic 7-1941

4*

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

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

Call: Frank Zapolis 
3208Vi W. 95th St. A

GA 4-8654

ŽMONĖS PERKA NAMUSi
j 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, 

I 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 
tarsim.

PUIKUS. DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29,500.

2 BUTŲ. 14 metų modernus mūras,
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

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

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

susi-

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. S20.500.
v 4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis.’ 
šilima gazu. aluminijaus langai, 2 au
tomobilių garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklypas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. 1% auto garažas, plhtus 
sklypas. S18.900.

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į 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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

HOME INSURANCE
mn fiim

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

iwivtAirti
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