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Kairėje 30 metuMoterų išlaisvinimo organizacijos siekia naujy teisiu, iiuase paveiksluose matomos dvi moterys, 
senumo fotografija, dešinėje — liu dienu. Nesimato jokio skirtumo.

ROMA. — Partito Komunistą Italiano — italų komunistų 
partija, nors suskilusi į kelias dalis, siekia valdžios demokratiniu 
keliu, paskutiniu metu padrąsinta Čilės komunistų pavyzdžio. Ko
munistai ieško draugų ne tik socialistų partijoje, bet ir krikščio
nių demokratų tarpe, siūlydami sudaryti naują centro — kairės 
koaliciją. Šitam partijos sparnui vadovauja Giorgio Amendola. 
Kiti partijos vadai įtikinėja, kad nuosaikumas ir “ružavumas” 
partijai netinka, nes tokia linija duoda akstiną steigtis kaires
nėms komunistų grupėms ir atstumia italų jaunimą.

Po 1969metų partijos kongre
so iš partijos atskilo vadinama 
“Manifesto” grupė, kuriai va
dovauja buvęs partijos laikraš
čio “L’Unita” redaktorius, buvu
si Palmiro Togliatti sekretorė ir 
kiti įtakingi komunistai. Kinijos 
linija žavisi ir seka grupės, pa
sivadinusios : “Darbininkų jėga”, 
“Darbininkų avangardas”, “Nuo
latinė Kova”, “Marksistų-Leni- 
nistų Unija”, “Proletarinė Kai
rė” ir kitos.

Centrinės komunistų partijos 
nuosaikumas atbaidė ir komunis
tinį jaunimą, kurio partija turi 
tik 70,000 narių. Tik 30% par
tijos narių yra jaunesni kaip 30 
metų. Kada Ispanijos baskų 
teismo metu buvo organizuoja
mos demonstracijos, komunistų 
partija sutraukė tik 3,000 jauni
mo, o kairioji Kinijos grupių 
koalicija turėjo 12,000 demons
tracijos dalyvių.

“Manifesto” grupė nenori re
formų, bet.— revoliucijos. Gru
pė vadina Sovietų Sąjungą im- 

-perialistme jėga, ieškančia -su
sitarimo su Amerika Kinijai ap
supti. .

Charakteringa, kad Italijos 
komunistų laikraštyje “L’Unita” 
kelis kartus rašė Čilės komunis
tų vadas Luis Corvolan. Jam 
pavyko įeiti į Čilės valdžią Allen
des koalicijoje. Tas patekimas į 
valdžią, Corvolon žodžiais, tėra 
dalis galios, kuri neišvengiamai 
ateis vėliau, kada visas valsty
bės aparatas ateis į vienų komu
nistų rankas. Allende yra so
cialistas, nelaikomas komunis
tu. Laikui atėjus, jis bus pa
šalintas.

Italijos komunistų partija ban
dys sekti Čilės partijos keliu, 
pamažu, per demokratinę proce
dūrą, su nuosaikiais bendradar
biais ateiti į valdžią. Italų ko
munistai nekalba apie kruvinas 
revoliucijas, bet apie taikią evo
liuciją su valdančių partijų pa
rama ir palaiminimu.

Kritikuoja šalpos 
davimą darbingiems

SACRAMENTO— Kaliforni
jos gubernatorius Ronald Rea
gan savo inauguravimo kalboje 
griežtai pasisakė prieš vis didė
jančią nedirbančių asmenų šal
pą, kuri valstijai kainuoja daug 
lėšų. Jis pažadėjo nedidinti mo
kesčių, bet ieškoti būdų, kaip 
juos sumažinti, šalpos dalinimas 
turėtų būti mažinamas. Daug 
svetimšalių gauna pašalpas iš 
Kalifornijos iždo. Valstija tu
rėtų žiūrėti, kaip parūpinti dar
bus tokiems šelpiamiesiems, ku
rie nėra invalidai ir gali dirbti.

Prieš šalpos išlaidų didėjimą 
pasisako jau ne vienas miestų 
ir valstijų politikas. New Yor- 
ko miestas yra patekęs j finan
sinius sunkumus. Mokesčių jau 
neįmanoma didinti, o stiprių ir 
sveikų piliečių šelpimui išlei
džiama vis daugiau milijonų do
lerių.

MUENCHENAS. — Čekoslo
vakija pranešė, kad ji uždarys 
kai kuriuos sienos perėjimo 
punktus į V. Vokietiją.

AARHUS. — Danija leido iš 
Britanijos ištremiamam vokie
čių studentų veikėjui ir riaušių 
kurstytojui Rudi Dutschkei ap- vadas rabinas Meir Kahane ateinantį antradieiįi tjuri stoti į teis- 
sigyventi Danijoje ir dėstyti —i——s o aaa t:------l1------
Aarhus universitete idėjų isto
rijos kursą.

KAIRAS. — Sen. Muskie su-. Yorke. Grupės žydų, daugiausia jaunimas, budi 24 valandas prie 
sitiko su Egipto prez. Sadatu ir visų sovietų pareigūnų butų ir prie sovietų p taigų. Kiekvienas 
premjeru Fawzi. riš tų namų išėjęs rusas yra lidimas gatvėje. !

WASHINGTONAS. — Aviaci- krautuves, į restoranus ir visur kolioja rusus 
jos vadovybė užsakė Seattle džiasi, kad žydai moka rusiškai ir naudoja net 
Boeing bendrovėje nauja artimų rusų kalboje keturių žodžių keiksmažodį”, 
atstumų raketą Sram, kuria ne- ■^11 
šios aviacijos bombonešiai. Su
tartis siekia 148 mil. dol. i

LONDONAS. — Buvęs kon-J 
servatorių vyriausybės užsienio! 
reikalų ministeris Selwyn Lloyd j 
buvo išrinktas britų parlamen- 
to pirmininku.

OTTAwS;*"— Kanados val
džia nedavė leidimo įvažiuoti hi
pių vadui Abbie Hoffmanui.

JERUZALĖ. — žydų arche
ologai netoli Galilėjos ežero ra
do senas kapines su labai tur
tinga senų indų kolekcija.

KARINGASIS ŽYDŲ RABINAS KAHANE
NEW YORKAS. — Pagarsėjusios Amerikos Žydų Gynybos 

mą. Jis paleistas už 3,000 dol. užstatą. Jis patsjir kiti lygos vadai 
pareiškė, kad jokie mero Lindsay grasinimai įnėsustabdys žydu 
veiklos, kurios tikslas yra persekioti sovietų! pareigūnus New

į Jauni New Yorko žydai šau- 
ikia gatvėje “Svoboda jevrejam” 
Į arba “Pošli domoi”. Jie prime- 
! na rusams jų žygius Vengrijo- 
•je, Lenkijoje ar Čekoslovakijo
je.

žydų gynybos lygos vadas ra- 
binas Kahane yra baigęs ne tik 
Talmudo aukštąją mokyklą, bet 
turi du teisės diplomus iš New 
Yorko Teisių mokyklos ir uni- 
-siteto. Jis yra 38 metų. Jo se
nelis, tėvas ir vienas brolis irgi 
yra rabinai. Gimęs Brooklyne, 
jis ten ir dabar gyvena, nors jo 
adresas neskelbiamas.

Kahane mėgsta sakyti, kad 
žydai yra švelnūs ir bailūs. Jie 
patys statė kelią į Auschwico 
mirties stovyklą. Jo šūkis yra 
“Never again”. Jo organizaci
jos nariai yra mokomi karatės 

visll į ir šaudymo. Nariai palydi žy-

Prancūzai nusivylė 
Alžiro draugyste

PARYŽIUS. — Alžiro finan
sų ministeris Ismail Mahroug 
pareiškė, kad apie 50% 
Prancūzijos eksportuojamų Į Al- dus mokytojus per New Yorko 
žirą prekių neteks savo ypatin- negrų rajonus, apsiginklavę laz- 
gų muitų palengvinimų ir atei- domis. Kahane tvirtina, kad vi- 
tyje kainuos brangiau. Pasita- sa žydų vadovybė yra bailiai, 
rimai tarp Alžiro valdžios ir. kurių bailumas prisidėjo prie žy- 
Prancūzijos žibalo bendrovės: 
nutrūko ir abiejų valstybių san
tykiuose atsirado jau seniai ne
buvusi krizė.

Alžiras liepos mėnesi, nepa
sitaręs su prancūzų bendrove, 
kuri eksploatuoja du trečdalius

dų naikinimo prieš 30 metų. 
Nors kiti žydų vadai smerkia 
Kahane militarizmą, į sinagogas 
prisirenka daugybė žydų, jei jose 
kalba Kahane.

Rabinas Kahane jau 15 metų 
—.--------- būdamas pateko į policijos ran-

Alžiro žibalo turtų, pakėlė kai-j kas už demonstracijas prie Jung 
nas žibalui nuo 2.08 už statinę j tinių Tautų. Jis rašo į spaudą ir 
iki 2.85 dol. Kai prancūzų ben- ,remia karą Vietname. Savo ly- 
drovė ėmė protestuoti, valdžia gą jis įsteigė 1968 m., nes buvo 
pakėlė kainas iki 3.20 dol. už sta- įsitikinęs, kad senos žydų orga- 
tinę. Alžiro valdžia pareiškė, nizacijos Amerikoje nepakanka- 
kad dabar ji pati jau sugebės mai kovoja prieš antisemitizmą, 
tvarkyti savo žibalo turtus. 
Prancūzų bendrovės galės daryti 
pelną tik už duodamą finansa
vimą ir techninę paramą.

Prancūzijoje galvojama, kad 
Alžiras ruošiasi visai nusavin
ti prancūzų bendrovės investavi
mus. Prancūzų vyriausybei 
skaudu, kad po visų bandymų 
gerintis arabams, šie neparodo 
geros valios derybose su Pran
cūzija. Nurodoma, kad Prancū
zija duoda Alžirui pramonės sta
tybai techninę ir finansinę pa
ramą, Alžire dirba apie 10,000 
prancūzų mokytojų, apie mili
jonas alžiriečių dirba Prancūzi
joje ir siunčia namo savo uždar
bius. Prancūzija net importuo
ja Alžiro vyną, nors turi pakan
kamai savo vyno.

Jo lygoje yra apie 10,000 narių. 
Vyresnieji moka po 18 dol. per 
metus nario mokesčio, jaunimas 
— po 5 dol.

•MASKVA. — Sovietų laikraš
tis “Sovietskaja Rosija” įspėja 
gyventojus, kad “ir sienos turi 
ausis”. Laikraštis pasakoja apie 
vieną inžinierių, kuris girtas 
traukinyje ėmė pasakoti apie 
savo įmonės gamybą. Jo klausė
si keli užsienio diplomatai, vie
nas jų — šnipas.

LONDONAS. — Britų unijos 
antradienį pradėjo dalinį streiką 
prieš naują unijas suvaržantį 
įstatymą. Darbo ministerio na
muose sprogo dvi bombos, nie
kas nenukentėjo.

yiiai eina kartu į 
Pastarieji skun- 

“patj šlykščiausią

Preziden|tas smerkia 
kainų pakėlimą

SAN CLEMENTE. — Prezi
dentas Nixonasjger savo spaudos 
sekretorių Ziegler:. pareiškė gi
lų susirūpinimą dėl Bethlehem 
plieno bendrovės paskelbto plie
no kainų pakėlimo. Sekretorius 
Ziegleris net pareiškė, kad pre
zidentas galvoja padidinti plie
no importus Į Ameriką, kad tuo 
būdu priverstų Amerikos plie
no bendroves konkuruoti su už
sienio, ypač Japonijos plienu.

Stiprus Baltųjų Rūmų pareiš
kimas šiuo klausimu kilo dėl 
dviejų priežasčių. Viena, kad 
plieno kainos palietė statybos 
pramonę, kuri ir taip kenčia kri
zę. Antra, bendrovės pakėlimas 
buvo labai didelis, ne įprastas 4 
ar 5%, bet visas 12%. Demo
kratų partijos politikai jau se
niai ragina prezidentą užimti 
kietesnę liniją kainų kėlimo at
žvilgiu.
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Japonijos tekstilės darbininkai demonstruoja prieš vyriausybės nuo
laidas Amerikai. Vietoj vėliavy darbininkai neša įvairi y spalvų savo 

gamintų medžiagų pavyzdžius.
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

EGIPTAS SIŪLO KETURIŲ DIDŽIŲJŲ 
KARIUOMENEI SAUGOTI VID. RYTUS

KAIRAS. — Egipto vyriausybė pasiūlė Jungtinėm Tautom, 
per jų tarpininką taikos derybose Gunnar Jarring, trijų’‘straips
nių taikos planą, kurį leido viešai paskelbti spaudai. Planas siūlo 
keturiom didžiosioms valstybėms; Amerikai, Sovietų Sąjungai, 
Britanijai ir Prancūzijai prižiūrėti taiką po Jungtinių Tautų vė
liava. Tos valstybės turėtų parūpinti taikos kariuomenę, kuri ne
leisti! agresijai prasidėti. JT Saugumo Taryba turėtų susirinkti 
prieš pasibaigiant dabartinėms paliauboms, vasario 5 d. ir nu
statyti taikos gaires. Trečia pasiūlymo dalis — Izraelis turėtų iš
vežti visą kariuomenę iš užimtų arabų žemių.

JAV vidaus reikalų depar
tamentas pritarė planui statyti 
Aliaskoje žibalo vamzdžių liniją, 
kuri turės 800 mylių, žibalo ben
drovės, laukdamos kongreso pri
tarimo, jau gabena į šiaurę li
nijai reikalingą medžiagą.

♦ Izraelis vėl pasiskundė, kad i 
4 Egipto lėktuvai buvo įskridę į 
izraelitų valdomą Sinajų.

Vienos geležinkelininkų 
unijos vadas pareiškė, kad uni- į

Juanita Castro 
lietuvių tarpe

MIAMI. — Čikagos lietuvių 
tarybos pakvietimas į savo ren
giamą Vasario 16 d. minėjimą 
Juanitos Castro sukėlė didelį su
sidomėjimą lietuvių tarpe. Ji su
tiko minėjime dalyvauti. Joani- 
ta Castro yra komunistinės Ku
bos diktatoriaus Fidel Castro se
suo. Ji sukrėtė ne tik Kubą, 
bet visą Pietų Ameriką, kai 1964 i laimintą kariuomenę, priėmė ir 
metais birželio 29 d. atvykusi į Į Sovietų Sąjunga, kuri jam se- 
Meksiką, pasmerkė savo brolio į niai laiko savo kareivius Vidu- 
režimą Kuboje. Nuo to laiko ji 

1 gyvena užsienyje, pirma Meksi
koje, dabar Floridoje.

Baigusi l’ršuliecių seserų mo
kyklą Havanoje, Juanita Castro 

ja paruošė kongresui pasiūlymą' ^au(Ižiai dirbo su savo broliu 
nacionalizuoti JAV geležinkelius.! Fidel, siekdama Kuboje revo iu- 
Unija galvoja, kad tas planas bus I cii°s.ir ^tatoriaus Batistes nu- 

’ vortimn Tearia rom h n m T o IQ1- priimtas, nes kongreso nariams 
jau nusibodo nuolatinė streikų

vertimo. Kada revoliucija lai
mėjo, Juanita dirbo šalpos or- 

grėsmė ir prastai admmislruoja‘- 
mi geležinkeliai.

♦ Saigono kariuomenė ėmė žy-' 
giuoti Kambodijoje prie komu
nistų perkirsto kelio nr. 4. Pats 
viceprezidentas Ky atskrido į 
Kambodiją patikrinti, kaip 12,- 
000 vyrų kariuomenė veržiasi 
prie kelio, kuris jungia Kambo- 
dijos sostinę su uostu.

♦ George Meany, ALF-CIO 
pirmininkas siūlo uždrausti Ame!
nkos bendrovėms steigt, .menes mininkonu respublikoje. Puert(> 
užsienyje, kur vel.au gamma-1 NesenW j, da.

lyvavo Pasaulio Anti-komuniz- 
mo Lygos kongrese Japonijoje.

Juanito Castro Amerikoje ven
gia skraidyti lėktuvais, bijoda
ma, kad komunistų agentai gali 
lėktuvą nuskraidinti į Kubą. Į 
Čikagą Juanita Castro atvyks 
vasario 13 d. Čikagos Lietuvių 
Taryba jai organizuoja spaudos 
konferenciją, o sekmadienį, va
sario 14 d. ji kalbės Maria Aukš
tesniosios Mokyklos salėje.

išgelbėjo nuo mirties, užstodama 
juos vyriausybėje. Įsitikinusi, 

ikad Kuba pateko Į dar didesnę 
I nelaisvę, negu diktatoriaus Ba- 
tistos režimo metu, ji pasitrau
kė Į užsieni.

Juanita Castro pasakė šimtus 
kalbų Pietų Amerikoje ir JAV, 
kur ją dažnai kviečia kalbėti 
įvairūs universitetai ir organi
zacijos. Ji nemažai pakenkė ko- 

i munizmui Britų Ginėjoje, Do-

užsienyje, kur vėliau gamina
mos Amerikos prekės. Per pen- Į 
keris metus Amerika neteko 
700,000 darbų dėl tokios užsie
nio įmonių steigimo praktikos.

Okinawos saloje Amerikos 
kareiviai į laivus pakrovė 150 to
nų nuodingų dujų dėžių. Jos 
bus išvežtos į Johnsono salą.

Kunigai planavo 
pagrobti patarėją 
WASHINGTONAS. — Fede

ralinis teismas apkaltino šešis 
asmenis sąmokslu pagrobti pre
zidento patarėją Henry Kissin- 
gerį. Tie patys sąmokslininkai 
kaltinami planavę susprogdinti 
vyriausybės įstaigų šildymo sis
temą Washingtone.

Kaltinamųjų tarpe yra keli 
dvasiškiai: kun. Philip Berrigan, 
kuris jau sėdi kalėjime už kari
nės tarnybos dokumentų naiki
nimą, dar du kunigai, viena vie
nuolė ir vienas buvęs kunigas.

Kaltinamasis aktas sako, kad 
visi šeši planavo gauti valdžios 
pastatų planus, ypač rūsių ir 
šildymo sistemų planus. Vasa
rio 22 d. George Washington© 
gimimo dieną, kaltinamieji pla
navo įsibrauti į penkis valdžios 
pastatus ir susprogdinti šildy
mo krosnis. Sekančią dieną tu-

Egipto pasiūlyme sakoma, kad 
keturių valstybių kariuomenės 
dalyvavimas turėtų patenkinti 
Izraelio saugumo garantijų rei
kalavimus. Jei Izraelis planą at
mestų, jis tik įrodytų savo ne
nuoširdumą ir ekspansijos pla
nus.. Egipto laikraštis “Al Gom- 
houria” rašo, jog šitokį planą 
priėmė Prancūzija ir Britanija, 
kuri planą pranešė prieš kiek 
laiko ir Amerikai.

Neabejojama, kad tokį planą: 
atsiųsti savo oficialią ir JT pa- 

riniuose Rytuose. Į Egiptą su 
sovietų delegacija atvyko sovie
tų “prezidentas” Nikolai Pod- 
gorny, kuris penktadienį atida
rys Aswano užtvanką, statytą 
sovietų lėšomis ir technologija, 
šia proga Podgornas aptars su 
Egipto prezidentu taikos plano 
klausimus.

Svarbiausia Egipto sąlyga yra 
Izraelio kariuomenės atitrauki
mas. Kito Egipto laikraščio "Al 
Ahram” redaktorius Mohamed 
Heykal pareiškė, kad Egiptas 
niekada neatsisakys savo žemių. 
Per istoriją daug svetimų vals
tybių buvo okupavusios Egiptą: 
persai, graikai, romėnai, turkai 
ir britai, tačiau Egipto sienos 
per tūkstančius metų liko tos 
pačios. Dabar pirmą kartą isto
rijoje žydai reikalauja Egipto 
žemių. Egiptas su tais reikala
vimais niekada nesutiks. Ketu
rių jėgų garantijos būtų pačios 
saugiausios Izraeliui. Jis nega
lėtų reikalauti didesnio saugu
mo. Heykal pridėjo, kad Izrae
lis negali tikėtis, kad arabai vi
sada liks silpni ir blogai orga
nizuoti. Izraelis turįs atsiminti, 
kad jis yra ir liks tik sala arabų 
jūroje. Jo saugumas ir taika ne
gali remtis tik karinės jėgos pra
našumu, nes arabai su laiku su
stiprės.

♦ Bolivijoje iš kalėjimo pa
leistas komunistas, prancūzas 
Regis Debray, gavo darbą Čilėje.

♦ Vakar rytą Čikagoje dėl 
slidaus kelio buvo 50 katastrofų.

rėjo būti pagrobtas Kissingeris. 
Už jo paleidimą suokalbininkai 
planavę reikalauti, kad būtų 
baigtas Vietnamo karas.

Kun. Berrigan ir kun. Wen- 
deroth buvo pernai, balandžio 1 
d. nuvykę Į požeminius Wash
ington© įstaigų tunelius ir juos 
apžiūrėjo.

šiame suokalbyje dalyvavo, 
nors nebuvo apkaltinti, dar vie
nas katalikų kunigas, vienas 
vienuolis ir dvi vienuolės. Kalti
nimas liečia planus sunaikinti 
valstybės nuosavybę, sprogme
nų nelegalų turėjimą, dinamito 
transportavimą ir planavimą pa
grobti asmenį. Už šiuos nusi
kaltimus bausmės svyruoja tarp 
5 metų ir kalėjimo iki gyvos gal
vos.
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ilgiau sustoju ties LSD), mari
juana arba hašišą, baigė alkoho
liu. Kažkodėl tik neminėjo pa-

UP TO 
$20,000.

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

-6 MONTH MATURITY

Nors kalbėjo negarsiai ir vieto
mis spartokai, bet, paskaitos' 
pradžioje gerokai eusiglaudinę,’

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

SI00.00 MINIMUM

u progas tuz^K) tktxi per

NAUJIENAS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

D,-G. klubo metinis 
susirinkimas

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Publikoje matėsi keliolika jau
nuolių. Ar Sa atėjo ir tokiu, ku
rie narkotikus yra ragavę, sun
ku spekuliuoti. Gal vienas kitas 
ir yra kanapinės rūkę, gal ir 
ne. Bet "publikos daugumą su-
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reiškė savo valią atsiskirti nuo 
Vokietijos ir susijungti su Didž. 
-Lietuva, -šias pastangas ypač 
rėmė Amerikoje gyveną lietu
viai.' Jie aiškiai pabrėžė, kad 
Lietuvos valstybė turi apimti vi
sas lietuvių gyvenamąsias žemes 
ir Maž. Lietuva turi būti sujung
ta su Didž. -Lietuva.

19-19 m. Paryžiaus taikos kon
ferencija atskyrė-nuo Vokietijos

km pasiruošusi. Iš 12 klausi
mą ar Tmomoįriu pareiškimu, tik 
keletas buvo dėmesio vertę ir į

paskutinius trejetą -metų. Nors 
yra jau paruošta pilna progra
ma, bet tuo tarpu aš jos 'dar ne
skelbsiu — per anksti. Tik ne
pamirškime, kad vasario 14.

SAftTY Of - 
roui SAVINGS

Chicago Savings 
„ and loan Association

šimtmečiais tas nepaprasto 
•grožio kraštas buvo po vokiečių 
valdžia. Ne tik mus, bet ir sve
timšalius žavėjo didžiulės kopos 
Kuršių Neringoje. Dailininkai ir 
rašytojai apsigyvendavo ten, kad 
galėtu vaizdžiau kurti. Kiti vėl 
rinkdavo įvairius gražius pada
vimus apie šio krašto milžinus, 
kuriu čia būta gana daug. Lie
tuvos Kunigaikštis, Vytautas Di
dysis tam tikrais sumetimais bu
vo ši kraštą 1422 m. perleidęs 
kryžiuočiams, manydamas jį ne
trukus atsiimti. Būdamas per 
daug užimtas rytuose, jis nebe
turėjo daugiau progos šį kraštą 
išlaisvinti. Ir taip kraštas pali
ko kryžiuočių, o vėliau iš jų iš
sivysčiusios vokiečių valdžios 
rankose. Šio fakto pasėkoje 
Klaipėdos Kraštui buvo lemta 
eiti skirtingais, nuo likusios Lie
tuvos, keliais. '

Perleidus kraštą kryžiuočiam, 
į jį atsikraustė nemažas skai-: 
čnįs ir vokiečių. Laikui bėgant, 
dalis kryžiuočių mete savo ap-‘ 
žadas ir ėmė derlingesnėse lie
tuvių valstiečių žemėse kurti sa
vo dvarus.’ Atsikraustę miesto 
lėnai sukūrė vokiečių krašto ad
ministraciją ir nustūmė lietu
vius' Į baudžiauninkų mles, ėmė 
vadovauti krašto ekonomtoam^sisprendimo teisės punktais, pa
ir politiniam gyvenimui. ; s ' -J

Vokiečių sukurta administra
cijos dvasia ir forma šimtmečių 
bėgyje neįstengė Maž. Lietuvos 
valstiečius patraukti visiškai-į1 
sayo pusę:' Kietas yra pajūrio 
brpKs." Ne tik fiziniai"T’oVoda- 
mas su audra ir jūros bangomis,, 
bet ir tvirto būdo, nes .per 500 
su viršum metų vokiečių germa
nizacija -neįstengė išplėšti iš jų'

Klaipėdos uostas buvo vieninte-, 
lis Lietuvos langas j plačiuosius ( 
vakarų Europos kraštus. Lie-( 
tuvos eksporto ir % importo ei
davo per Klaipėdos uostą. .

Lietuvos siena su Baltijos ju-. 
ra ir gražiąja Neringa pailgėjo, 
iki Nemuno žiočių ir Aušrinin-, 
kų viltys sujungti Didž. Lietuvą 
ir Maž. Lietuva buvo didžia da-_ 
limi įvykdytos.

Klaipėdiškis

sur gerai girdėjo. Mano nuomo-; 
ne, paskaita buvo gera ir Bau-' 
dingą.

Nors daktaras O. Vitas iš pat 
pradžios .pasikuklinęs įspėjo, jog 
“Čia nebus paskaita, o tik disku
sija”, bet išvadoje galiu tik pa- 
tviriSrfti primygtinai: čia ne
buvo diskusijų, o tik paskaita. 
Mat, kai prieita prie paklausi
mų, prie diskusiją, tai pubii-

1971 m. savsio mėn. 16-tą dieną, 
šeštadieni, 7:30 vai. vakare ir 
sausio 17-tą dieną, sekmadienį, 

3-čią vai. po pietų. 
WUET Al;

Marginiuose, 2511 West 69th Street 
ir vaidinimų dienomis prie įėjimo.

Kuz io Binlrio 
kūrybos spektakfis

Prieš pusantrų metų Detroi
te buvo paminėtas Antanas Škė
ma. Pasakyčiau, nei iš šio, nei; 
iš to, jokia proga, jokios sukak-; 
ties atveju. O dabar jau pilnu; 
garu ruošiamasi paminėti Kari; 
Binkį. Irgi nei iš šio, nei iš to, 
Jei metais vėliau, tai bfitų ap
vali mirties sukaktis. Jei be-: 
veik dvejais vėliau, tai vėl —; 
apvalus gimtadienis. O dabar 
— ir per vėlai, ir perankšti. IBet. 
argi tai svarbu? Svarbu yra Įkas 
ir kaip jį prisimins. Bet apie tai 
pasakysiu šio straipsnelio gale.’ 
D dabar truputį apie patį Binkį..

Kazys Binkis (naudojuosi LE. 
II tomu( gimė 1893 m. lapkričio 
3, o mirė 1942 m. balandžio 27. 
Mokėsi Biržuose, Vilniuje, Ber
lyne. Savanoriu tarnavo -Cele-, 
žinio Vilko pulke. Buvo tarnau-- 
toju, ūkininku, redaktorium,žur
nalistu. Rašė poeziją, humoris
tinius eiliuotus feljetonus, dra
mas, 
literatūrą. Darė vertimus iš ki-J 
tų kalbų. Jo -lyrikos perlai, kaip 
“Gėlės iš šieno”, “Dukružėlė” 
tapo solo dainomis, per kurias į< 
balso žvaigždynus pakilo ne vie
na mūsų dainuojanti -dukružėlė.- 
Jis buvo mūsų futuristu — ke-i 
turvėjininkų sąjūdžio širdis. Jo,į 
Alijošiaus, “Tamošių Bdkepu- 
rį” deklamuodavo kiekviena ūki
ninko tarnaitė, ūkininko Pata
rėjuje suradusi, išsikirpusi, iš
mokusi. Jo drama “Atžalynas” 
buvo sutikta kaip tos rūšies še
devras ir turėjo didėlį pasiseki
mą Lietuvos valstybiniam tea
tre. Jei neklystu, “Atžalyną” 
juk vaidino prieš keliolika me-' 
tų ir Detroito lietuviai? Jo kita- 
drama, “Generalinė repetid j at
likusi rankraštyje, jau ir šia
me kitų kontinente buvo vai
dinta. - į

Tai tik stamhmenos iš labai, 
kondensuoto LE straipsnio. Vis 
dėlto, kam platesnė K. Binkio; 
biografija neprieinama, patarti
na bent minimą LE-straipsnį per- 
siskaityti, kai ateis laikas jo kū
rybos spektaklio klausyti ir žru‘ 
rėti (LE II t. 517-13 pusi.)..

Nuo K. Binkio kūrybos dul
kes nubraukti, ją į rampų švfe-! 
są išnešti panūdo Alkos Dra
mos kolektyvas, visą laiką ir da
bar vadovaujamas Justo Pus-’ 
dešrio. Spektaklis rengiamas 
sausio 30, Lietuvių namuose ir 
prasidės 7 vai. vakare. O prasi
dės kaip tik ‘Xleneralines repe-“ 
ticijos” prologu. Seks hnmoris-" 
tinės ponijos skaitymas.

Kad čia nebus koks mėgėjiš
kas vakarėlis, už jį kalba visa’ 
eilė vardų. Ddtroitiečiai, kurie 
savo sceną pažįstate, skaityki-’ 
te: Karolis Balys, Vytautas? 
Ogilvis, Henrikas Dūda, Kazi-: 
mieras Gricius. Iš jaunųjų, ku
riuos pernai matėte šapnagiuo-r 
se, vėl gi: Robertas Selenis, Lai-' 
mutė ir Aldona Tautkevičnjtės,t 
Linas Mikulionis, Kastytis Kar
velis, Antanas Paškus. O sceno-t 
vaizdis Vytauto Ogilvio. O švie
sos Algirdo Plečkaičio. ’ 11

Gana burną Aušinti. Grįžkime'

darė, tfla-ai, didėti vieno nar
kotiko mėgėjai. Turiu galvoje 
alkoholį. Visa laimė, kad tik 6% 
-geriančiųjų tesą (tetampą) al
koholikais, taigi atliktais. Tokiu 
būdu publikoje adiktų tegalė
jo būti vienas kitas.

Prelegentą pristatė Antanas 
Musteikis, Kultūros klube pir
mininkas. Už gerą ir naudingą 
paskaita reikia dėkoti jam ir 
pačiam prelegentui.

LF vojcius komiteto posėdis
Lietuvių Fondo Detroito va

jaus komitetas posėdžiavo L. 
namuose sausio 10. Iš 12 daly
vavo 9 nariai. Buvo išspręstas 
vienas svarbus dalykas: nutar
ta rengti metinį vajaus pobūvį 
kovo 21. Nutarta kviesti dide
lį jaunimo meninį vienetą iš Ka
nados. Jeigu gerai pavyks, jeigu 
tikrai su tuo jaunimo kolekty
vu bus susitarta, kovo 21 turėsi
me gražų renginį. Tuo tarpu 
dar nenoriu smulkmenų skelb
ti. Paskelbsiu po sekančio po- 
džio, -kuris įvyks lygiai už ke
turių savaičių, vasario T, 11:45 
vai., irgi Lietuvių namuose.

Ankstesniame .posėdyje už
manytas meno parodos rengimas 
dabar yra atidedamas rudeniui, 
priežastis ta, kad kviestas me
nininkas Jurgis Juodis kitur taip 
sėkmingai pasirodęs su savo pa
roda, jog reikią laukte naujų 
paveikšlų. Tai ir bus J. Juodžio 
palaukta.

Posėdį sklandžiai ir palyginti 
greit pravedė pirm. Vytautas 
Kutkus.

„ ... Eu-
**E^iilii« Gepneri»««, Gudo-

9«niiu* B4H*ns, Gintautas «*" • Kapaiir«kBs, Mn Vau-
Dalia Galasaita, Lydija Rirt»*» Vytas

ruionyta, Edvardas Mamkus, ^^kas ’ Daiva Narutyta, Linas
Marčiukaitis, Linn R. ^na Taodora
Paiky*. AW* PaOTuoP*. Tevarias * Rimvydas Vad^avi-
SaraptoM, VUidK Sparkyta, pLd ‘ Vitkus, ŽUUa Podytė,
«us, Afe VutHaavHiu^-ėuaaas Valanhnas, Paul- v'mus, 

Ona Patravičiūta - Pankiane ir kt.
4AUWMO TEATRĄ-admlnUtru*^ LB KULTŪROS FOHDAS

tik Maž. Lietuvos dalį, taip va
dinamą Kl. Kraštą, bet Sąjungi
ninkai vilkino jį prijungti prie 
Didž. Lietuvos. Vokiečiai ir to
liau pasiliko krašte viešpatau
ti ir darė pastangas sukurti taip 
vadinamą “Freistaatą”. Tuo pat 
metu į šį kraštą kėsinosi ir len
kai, nes lenkus viliojo Celiulio
zės fabrikas ir Klaipėdos uostas.

Tokioms aplinkybėms esant, 
1923 m. sausio mėn. 15 d. Klai
pėdos kraštas buvo vietinių lie
tuvių sukilimu, padedant bro
liams savanoriams iš Didž. Lie
tuvos, prijungtas prie Lietuvos 
valstybės, šalia kitų sukilėlių 
kovotojų priešakyje matėme M. 
Lietuvos patriarchą a. a. Mar
tyną Jankų, generalinį konsulą 
New Yorke -J. Budrį, a. a. Va
nagaitį, Keizgį, šaulinskį ir kt. 
Sukilėlių Direktorijos priešaky
je atsistojo mums žinomas E. 
Simonaitis. Sukilėliams paėmus 
Klaipėdos kraštą ir miestą, dar 
toli gražu nesibaigė vargai, nes 
krašto padėtis vien per sukili
mą nebuvo legalizuota.

šia proga galima paminėti ke
letą epizodų. Prancūzų valdžia 
gavus pranešimą apie sukilimą 
Kl. krašte įsakė savo karo atta
che Varšuvoje, pulk. Trousson, 
nuvykti į Klaipėdą, kad turėjus 
vietoje ekspertą, nesurištą su 
politika, iššaukusia sukilimą. 
I^enkija pasisiūlė jį pervežti sa
vo laivu “Marszalek Pilsudski”. 
Pulkininkas Trousson suspėjo 
atvykti jau tik po miesto paė
mimo. Kada laivas įplaukė į uos
tą, iš jo buvo paklausta, “kieno 
miestas” ir gavus atsakymą — 

! “sukilėlių rankose“, nesusilai-

Dariaus-Girėno klubo metinis 
narių susirinkimas įvyksta'kitą 
sekmadienį, sausio'24,12:30 vai. 
Lietuvių namuose. Bus .renka
ma nauja valdyba ir aptariama 
eilė svarbių klubo reikalų.

Vasario 16-sios minėjimas
Nepriklausomybės -šventė bus 

minima sekmadienį, Vasario 14,

į straipsnelio pradžią. Kai nei iš 
šio nei iš te, nei šiokiu nei tokiu 
laiku buvo surengtas Antano 
Škėmos spektaklis, tai jis buvo 
vienas pačių geriausių spektak
lių (Detroite lietuviuose. Vieno, 
ko jame trūko, tai... publikos. 
Man regis, kad Kario Binkio 
•spektaklis bus labai netoli A. 
Škėmos spektaklio lygio. Tuo 
tarpu vienintelis rengėjų galvo- 
sopis — irgi... publika. Jeigu ji 
»teis, tai turėsime didžiausią 
kultūrinį įvykį 1971-siais me
tais. Jeigu ji, publika, ateis!

Belieka priminti, jog šį svar
bų renginį administruoti apsiė-’ 
mė nedidelė, bet energingo pir-' 
rnininko Antano -Sukausko va
dovaujama, SLA 200-ji kuopa.

Paskaita apie narkotikus
-Lietuvių Kultūros klubas Lie-; 

tuvių namuose sausio -10 suren
gė paskaitą -su diskusijomis apie' 
narkotikus ir jų grėsmę. Baskai-- 
tos prelegentu buvo med. dr. 
Otonas Vaitas, kuris šiais me-, 

monografijas. Rašė vaikų, tais yra Michigan© Lietuvių gy
dytojų sąjungos pirmininkas.

Savo 50 minučių paskaitoje- 
dr. 0. Vaitas nuosekliai įvar
dijo visas narkotikų rūšis, pra
sėdamas opiatais '(morfijum ir 
heroinu), ^edatyvais, trankilai- 
zeriais, vėliau kalbėdamas apie-

K-as tik turi gere; sksnįį
’ VisktĮ perka pas Lieponį!

LIETUVĄ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk.r £24 1 So/ West
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieiriais Ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
- 9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

ON AU PASSBOOK 
ACCOUNTS

kęs laivo karininkas atsakė: “Za 
puszno” — per vėlu. Pulk. Trou
sson iš laivo tuoj nuvyko pas P. 
Petisnė ir panorėjo pamatyti su
kilėlių vadą. Pastarajam paklau
sus, kaip reikia žiūrėti į Len
kijos laivo pasirodymą: “Tai tik 
mano susisiekimo priemonė”, at
sakė pulk. Trousson ir laivas 
uostą tuoj apeisiąs. Sukilėlių 
vadas nepasitenkinęs pik. Trous
son pareiškimu, pasiuntė p. Pe
tisnė reikalavimą raštu, kad lai
vas apleistų, xosta, arba sukilė
liai patys griebsis priemonių. 
Tuo pat metu iš uosto atėjo vie
nas savanoris su raportu apie 
lenkų laivą. Sukilėlių vadas įsa
kė tą reikalavimą betarpiškai 
perduoti laivū. *-Fo dviejų va
landų laivas tikrai išplaukė.

Vėliau, sausio 26 d. į Klaipė
dą atvyko alijantų — signatūrų 
3 asmenų komisija: prancūzas, 
italas ir britas. Komisijos 'už
duotis buvo:-ištirti, kas įvyko ir 
“atstatyti” tvarką. Lietuva, kai
po suinteresuota įvykiais ir kraš
to . likimių-jįtsuintė savo nepa
prastą atstovą p. Antaną Smeto
ną su patarėju A. Merkiu.

Alijantų komisija gyventojų 
akyse panorėjo tapti autoritetu 
ir nesiskaifydama su įvykiais 
vietiniam dienraščiui įsakė at
spausdinti atsišaukimą, prašan
tį gyventojus užsilaikyti ramiai, 
ignoruodama sukilėlius ir lietu
višką Direktoriją. Sukilėlių pa
statytas miesto komendantas M. 
Lacytis pranešė apie tą jau ruo
šiamą pirmam puslapiui atsišau
kimą. Sukilėlių vadas įsakė jo 
nedėti, surinktą šriftą išardyti ir 
kitą rytą laikraštis išėjo su šva
riu pirmu puslapiu, kurio apa
čioje liko trys alijantų parašai. 
Po to, net vokiečių akyse suki
lėlių prestižas pakilo ir visi pri
pažino jau sukilėlių valdžią. Ali
jantų komisija ir prancūzų at
stovas p. Petisnė su savo kariš
ka įgula, kaip nebereikalingi, 
apleido Klaipėdos kraštą.

Tačiau nevisos sukilėlių vil
tys liko įgyvendintos. Sunkio
mis' ambasadorių konferencijos 
Paryžiuje išdavomis, kurios tę
sėsi ištisus metus, Klaipėdos 
kraštui buvo suteikta plati savi
valda arba vadinama autonomi
ja. Aiškiau pasakius, beveik vi
sa nuo kryžiuočių laikų vokie
čių sukurta krašto vidaus admi
nistracija, su vokiečiais valdinin-. 
kais ir tarnautojais, buvo palik
ta vietoje. Lietuvos Respubli
kos aukščiausias atstovas buvo 
Prezidento skiriamas Guberna
torius, kurio funkcijos buvo at
stovauti Bespublikos vyriausy-! 
be, pasirašyti ar atmesti Kraš
to seimelio leidžiamus įstaty
mus, skirti krašto Direktorijos 
pirmininką, kuris turėjo turėti 
seimelio daugumos pasitikėjimą.

Uosto administravime, šalia 
Lietuvos vyriausybės, dalyvavo- 
ir Tautų S-gos bei Klaipėdos 
Krašto Direktorijos atstovai, kur 
atsiskaitymo keliu nemaža dalis 
pajamų teko ir Klaipėdos auto-Į 
naminei valdžiai. Brangus buvo j 
šis girttaro kraštas Lietuvai.

ASTUONIOS Už AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios artai Taaro savo luygyne brošiūras ir 

"knygas Yvsirias ktaKimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją p© r tioleri:

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

L. Dambriūnas, LIETUVI i KAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dabs jaunavedžiams 
Tik 85 pstaVt juose daug pasakyti. 3 eoziams.

T>. A. 4. "Guatan, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Tfio- 
mūs turisto aprašymai an iliuslrsrijomis, 76 psl. *

. AVIACIJA JAV. Naudingos ir jdo-
4xuos žinios apie tą ^sių dienų būtinybę. 32 psl.

CTa>°N0 KOLU«"-OS M1EKIN-

TA.“’-“*'M0M MEVELĖS-
Į^'iĮŽTtT- *55PVK-L-Ays®*«?s L1ETWOS MOKYTOJO dar-

BO APLWnCYfe tS. Naudingi pasiskaitymai visiems. ■GS psl

VIHW IWMim, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpapolfttaiai istorinė SovaJIrijos apybraiža. 140 -p J P archeologinė ir

Šios ’knygos yra gera šeimos Vnygynėlio pradžia Jas ir kituc ui. 
dbrius gattma gauti Naujienose, atlankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį.

ne tik papročius, bet ir kalbą, 1 
■skambias lietuviškas dainas ir 
tautinius apdarus.

Maž. Lietuvos gyventojas, bū
damas giliai religingas, nepasi
tenkino vokiečių kilmės kunigų 
bažnyčioje atlaikomomis lietu
vių kalba pamaldomis, bet mėgo 
rinktis į taip vadinamus religi
nius susirinkimus, kur sakyto
jai skelbė Dievo žodį ir jiems 
įprastu būdu jie garbino Dievą. 
Lietuviškąjį giesmyną ir malda
knyges pamaldūs tėvai perduo
davo sekančioms kartoms, ku
rios ir išsilaikė iki šių dienų. 
Maž. Lietuva ilgėjosi susijung
ti su Didž. Lietuva ir Maž. Lie
tuvos politinės sąmonės reiškė
jai šią mintį skelbė visais laikais. 
Ši bendro ilgesio mintis pagimdė - 
Aušros ir knygnešių laikus, ku-' 
rie yra neatskiriamai surišti su I 
visos Lietuvių tautos kovomis; 
dėl laisvės ir nepriklausomybės. : 
-Nors politinės ir istorinės saly- j 
gos "nebuvo palankios, bet kovų: 
tęsėjams netruko pasiryžimo ir' 
vilties. To pasiryžimo vedama: 
T918 m. lapkričio mėn. ’30 d. su- j 
-■sirinko Tilžėje Maž. Lietuvos j 
Tautinė Taryba ir remdamasis; 
tuolaikinio Amerikos preziden-: 
to Vilsono paskelbtais tautų ap-'

Chicago Savings and han Assn
JOHN PAKEL, Sr. Chairman <rf the Board 

6245 So. WESTERN AVE.
Mr*. PHIL PAKEL, President 

TEL. GR 6-7575 
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Dail. Stankūnienės parodos proga
Kiekvienas kultūrinis darbas 

yra laukiamas, tai mūsų gyvy
binis interesas ir pareiga, juo 
labiau, kad išlaikyti savo kultū
rinio gyvenimo alsavimą tam 
tikroje plotmėje. Mes savo nu
veiktais darbais galime pasi
džiaugti, bet nereiškia, kad gali
ma sustoti, gal būt, nepasiekus 
reikalingo kultūrinio lygio. Lie
tuvių menininkų ir kitų kultū
rininkų skaičius gali žymiai pa
didėti, jeigu mūsų jaunesnioji 
karta vienokiu ar kitokiu kultū
riniu įnašu prisidėtų. Tiesa, jie 
prisideda ir daug nuveikia, pvz. 
Simo Kudirkos nelaimėje, jau

" Gėlės" — spalvoto stiklo mozaika, dailininkės Magdalenos Stankū
nienės parodoje, kuri atidaroma šeštadieni, 7:00 vai. Jaunimo Cent
re, Čiurlionio galerijoje. Foto V. Noreikos
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

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

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaiku 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 Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

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

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

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
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.
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

nimas, ypač studentija gyvai 
reagavo.

Ar kuri kita etninė grupė ga
li surengti tiek dailės parodų, 
kiek surengia lietuviai meni
ninkai? Viena Čiurlionio gale
rija Chicagoje jau nebegali visų 
norinčių parodas rengti paten
kinti. Gerai, kad Balzeko mu
ziejaus patalpose atsiranda pro
gų surengti kad ir mažesnių 
parodų. Ir Čiurlionio galerijoje 
ir Balzeko muziejuje parodos 
vyksta kone ištisus sezonus. Ki
tur lietuviškų įstaigų parodoms 
rengti nėra. Buvo Orentų galeri
ja, kur jau buvo surengta ne-

Atidaroma šį šeštadieni, 
sausio 16 <|. / vai. vakaro Čiur
lionio galerijoje jaunos daili
ninkės Magdalenos Birutės- 
Stankunienės darbų paroda, ši 
josios vieno asmens paroda bus 
didesniu masto, atseit, -10 dar-
bų įvairių technikų bei žanro— 
tapyba, grafika, mozaika ir t. t.

Dail. M, Stankūnienė gimė 
Lietuvoje, Šunskų kaime. Meno 
mokėsi Chicagos Meno institu
te, Academy of Fine Arts, Lie
tuvių įsteigtoje meno mokyklo
je, kurios, deja, jau nėra ir pas 
privačius dailininkus. Grafiko
je ir tapyboje paskutiniais me
tais ji padarė didelę pažangą. 
Laimėjo kitose parodose keletą 
premijų. Ji dirba su meile, pasi
ryžimu, o čikagiškiams yra 
proga pamatyti josios vėles
niuosius darbus.

Georgia O’Keeffe 
paroda Art Institute
83 metų amžiaus Wisconsino 

valstijoje gimusios dailininkės 
Georgia O’Keeffe tapybos ir pie
šinių apžvalginė paroda Chica- 
gos Meno institute buvo atida
ryta praėjusį šeštadieni Gunsau- 
lus salėje, ši paroda tęsis iki 
vasario 7 d. Paroda labai įdomi 
ir verta nemažo dėmesio.

Išstatyta 90 tapybos darbų, 
20 piešinių bei akvarelių.

Dail. G. O’Keeffe pati pa
sisakė: “Aš darau ką aš ma
tau”. Ji pradėjo garsėti nuo 
1919 metų “jaunųjų dailininkų 
avangarde”, kai ji bandė ati
trukti nuo romantinio manie
rizmo.

Abstraktinių darbų negausu. 
Didesnę parodos dalį sudaro re
alistiniai, surrealistiniai ir sti
lizuoti darbai. Ši talentinga me
nininkė, jaunose dienose susi
pažino su fotografu ir galerijos 
savininku Alfred Stieglitz New- 
Yorke panašiai kaip Gertruda 
Stein Paryžiuje beveik tuo pa
čiu laiku bendravo su moder
niojo meno atstovais'. Nuo 1920 
metijL ji pradėjo dalyvauti re
prezentacinėse dailės parodose. 
Pradžioje meno kritikai nesu
vokė josios šakotos kūrybinės 
dvasios. Vieni nepripažino di
delės svarbos, o kiti net “mi
kroskopine” daile pavadino. 
Ji surado naują meno stilių ir 
tuo pačiu kartu padarė įtakos 
kitiems. Josios pavaizduojami 
daiktai padidinti dešimteriopai, 
pvz. natriūrmortui užtenka vie
no gėlės lapelio, iš kurio ji pa
daro gražų paveikslą. Tačiau 
tie daiktai, įforminti paveiksle, 
gražūs, įdomūs ir natūralūs. 
Raudona aguona, padidinta de
šimt kartų, lyg būtų išaugusi iš 
“mikroskopiško” augalo... Yra 
sudarytos ištisos gėlių serijos, 
kurios pavadintos “Jack-in-the- 
Pulpit”. Geltoni medžių lapai 
sukombinuoti grupėmis, suda
ro lyg gėlių formą ir pan. Yra 
vienas per visą galerijos sieną 
paveikslas “Dangus virš debe
sų”. Yra keletas realistinių 
gamtovaizdžių iš ankstyvesnių 
laiku.

Įdomiai Georgia O’Keeffe pa
vaizduoja muzikos sintezę. Pa
veikslas surrealistinio pobūdžio 
savo forma — virpančio ritmo 
bangos skleidžiasi įvairiomis 
spalvomis: melancholiškos, gie
drios ir pan.

Reikia mokėti $luž įėjimą.

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Dail. Janina Mankutė-Marks padovanojo paveikslų Ba'.zeko Lietuviu kultūros muziejui. Iš kairės į d.: dail.
Mikas Šileikis, Algirdas Pužauskas ir Stanley Balzekas. Nuotrauka J. Kasakaičio

ŠAUNIAI PAMINĖTA SUKAKTIS
Sekmadieni Beverk’ Countrv 
Club erdviose salėse įvyko vie 
nas šauniausių Čikagos balių, 
minint daktaro Leono ir ponios 
Irenos Kriaučeliūnų 29 metų 
vedybinę sukaktį. Apie 120 su
kviestų svečių atspindėjo pla
čius šios veiklios šeimos inte
resus. Puošniai išsidabinusių 
svečių tarpe matėsi lietuvių 
politinio gyvenimo vadai, įvai
rių kultūrinių organizacijų at
stovai. šalia Gen. Konsulo, 
Vliko, Alto, LB, Balfo, lietu
vių spaudos ir radijo žmonių 
matėsi bankininkai, daktarai, 
architektai, .čia buvo versli
ninkai ir kuklūs darbo žmo
nės, vadai ir vedamieji, turtuo
liai ir penktadienio čekio be
laukiantieji. Buvo ir jaunimo 
stalas — jaunųjų Kriaučeliū
nų draugai iš mokyklų, šokė
jų grupių ir šeimos ratelio tar
po. . . '

Pats šeimininkas taip pa
tvarkė, kad jokių kalbų nebu
vo, nesigirdėjo įprasti]) pana
šiomis progomis pagarbių pra
kalbų. Jų nebuvimas sukėlė

Vasario 16-to proga bus paroda

Vasario 16-to proga Čiurlio
nio galerijoje, Chicagoje, ren
giama lietuvių dailės paroda, 
kuri įvyks vasario mėn. 13—20 
d. d.

— Balzeko Lietuviu kultūros 
muziejaus 5 metų gyvavimo su
kakties proga yra rengiamas 
banketas sausio 31 d., sekma
dienį, Martinique restorane. 
Kaip yra priimta kasmet pa
gerbti (“American of the Year 
Award”) žymų asmenį, banke
to metu bus pagerbtas Chicagos 
viešojo knygyno prezidentas 
Ralph G. Newman.

— Chicagoje mirė savo laiku 
pagarsėjusi portretų tapytoja 
baronėse Violeta Beatrice Wei- 
nner. Ji gyveno Chicagoje ir 
mirė gruodžio 7 d. būdama 90 
metų amžiaus. Dailininkė gimė 
Anglijoje iš šveicarų tėvų. Ta
pydavo karalių, popiežių ir kitų 
didikų portretus. '

Jean Dubuffet paroda
Chicagos Meno institute Mor

ton Wing yra kita paroda — 
prancūzo Jean Dubuffet kons
trukcijų, monumentų ir pieši
nių paroda, kuri pasibaigs sau
sio 31 d. Reikia mokėti 1.50 įė
jimo mokestį.

19-to šimtmečio vokiečių dailė

Chicagos Meno institute nuo 
vasario 27 iki kovo 28 d. bus 
rinktinė 19-to šimtmečio vokie
čių tapybos bei grafikos darbi] 
paroda.

Už įėjimą j muziejų ir parodas 
reikės mokėti

Chicagos Meno institutas nuo 
Naujų Metų įvedė įėjimo į mu- 
riejų mokestį. Suaugusiems 
$1.00. Studentams — 50c.

jaukią šeimos draugų subuvi
mo nuotaiką. Maldą sukalbė
jo Sibire tremtį kentęs kun. K. 
Juršėnas. Svečius šeimos var
du pasveikino pats šeiminin
kas dr. L. Kriaučeliūnas. Ak
torius Vitalis Žukauskas, spe
cialiai atvykęs šiam vakarui iš 
New Yorko, puikiai užpildė 
kalbų spragą, humoristinėmis 
nuotaikomis paliesdamas šei
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mos, vyrų ir žmonų santykių 
ir panašias temas.

Kriaučeliūnai, kaip Čikagos 
visuomenei žinoma, daug lai
ko ir aukų yra sudėję į visuo
meninę kultūrinę veiklą. Jam 
teko vadovauti Įvairiems va
jams, kaip Kultūros Fondo, 
Balfo. Jis vadovavo ir vėl va
dovaus ateinančiai LB ruoštai 
Tautiniu šokiu šventei. Geno
cido Parodos pristatymui ir 
kitiems didesnio masto orga- 

niziM-iniams darbams. Nors 
politinėje pasaulėžiūroje dr. 
Kriaučeliūnas priklauso dau
giau dešiniam sparnui, yra 
daugiau respublikonas ir tau
tininkas, ypač artimais ry
šiais susirišęs su Neolituanų 
organizacija, visuomeniniuose 
darbuose jis sugeba sklandžiai 
dirbti su visomis grupėmis, į 
savo vadovaujamus komite
tus paprastai kviesdamas įvai
rių pažiūrų žmones ir toleran
tiškai, darniai su jais dirbda
mas.

“Dainavos” ansamblio var
du V. Aleknienė ir A. Smilga 
Įteikė Kriauėeliūnams specia
lų adresą, kuriame išreiškia
ma padėka už ilgametę para
mą tam ansambliui ir už paro
dytą jo nariams draugiškumą.

Pb puotos ir “Ilgiausių Me
tų” svečiai ilgai bendravo, 
lankė vieni kitų stalus ir links
minosi Bikneviėiaus orkestrui 
grojant. Retkarčiais tai vienur 
tai kitur pasigirsdavo lietuviš
kos dainos garsai. Orkestro 
pramoginę muziką kelis kart 
puikiai paįvairino ponia Van
da Stankienė. Visi svečiai pa
kartotinai linkėjo Leonui ii- 
Irenai Kriaučeliūnąms ilgų ir 
laimingų šeimyninės darnos 
metu. A. P.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
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Įvedus komunizmą, išplaukė karpiai
Sovietini ‘‘socializmą” įveda, kai viską iš visų, ati

ma, o sovietinį “komunizmą” pradeda įgyvendinti, kai 
platiems gyventojų sluoksniams viską prižada. “Komu
nizmas” bus įgyvendintas, kai krašte bus pakankamai 
duonos, apavo, aprangos, mėsos, riebalų, malkų ir ki
tokių būtiniausių dalykų. “Socializmą” rusai įvedė pa
skubomis, viską nusavindami, o su “komunizmu” vis
kas eina lėčiau, palaipsniui. Rusijoje “socializmas” 
įvestas prieš 53 metus, o rusų okupuotoje Lietuvoje jis 
įvestas prieš 25 metus, kai buvo panaikinta Lietuvos ne
priklausomybė.

Knygų ir laikraščių pramonėje jau seniai pereita 
prie “komunizmo”, nes “komunistinių” knygų Lietuvo
je pagamina daugiau, negu gyventojai gali sunaudoti. 
Lenino raštų prispausdinti kalnai; darbininkai nežino, 
kur juos dėti ir ką su jais daryti. Bandė jas įpiršti kiek
vienam aukštesniam valstybės pareigūnui, bet ir tie jau 
atsivalgė Lenino. Panaši padėtis yra ir su komunistine 
spauda. Ją veltui dalina, bet žmonės jos nenori. Lietu
voje nesunaudotas propagandines knygas ir laikraščius 
siunčia į užsienius.

Prieš tris metus Lietuvos komunistų partijos centro 
komitetas nutarė karpių gamybą padidinti, kad visos 
šios žuvies sritys galėtų iš “socializmo” pereiti į ‘ko
munizmą”. Kompartijos vadovybė nutarė priauginti 
tiek tų karpių, kad kiekvienas lietuvis galėtų nusipirkti 
gyvą karpių ir prisivalgyti, kiek tiktai jo širdis trokšta. 
Kai žmonės .atsivalgys karpių, tai tada partijos vadvybė 
kibs į kitą pramonės sritį ir padarys kitą žingsnį “artyn 
į komuhizmą”. - 77C/7- ? <?.

Amerikoje karpis yra pati pigiausioji žuvis. Dide
lėse žuvies krautuvėse galima rasti karpių, bet lietuvės 
šeimininkės karpių neperka. Joms nepatinka karpių sko
nis. Nei karpių sriuba skani, nei karpių mėsa gera. Ga
lima ir karpius valgyti, bet reikia nepaprastai daug dar
bo, kol karpius maistui paruoši. Karpis toks pigus, nes 
jis lengviausia išauginti. Jis ryja bet kokį maistą ir grei
tai tunka. Karpius augino sovietų valdžia, šio darbo ėmė 
si ir Lietuvos komunistų vyriausybė. Ji paruošė planus 
karpiams veisti, auginti ir pardavinėti

Karpis greitai auga, bet jis greitai ir genda. Kad 
jis dar labiau nedvoktų, reikia jį parduoti gyvą. Maisto 
krautuvėse reikia įrengti didelius baseinus, kuriuose at-i munistinę santvarką,

trims mėnesiams - $5.00
vienam mėnesiui  $1.75
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VL. BAKCNiS

RAUDONA MAŽOJI LIETUVA
(Sausio 15 proga)

Visa eilė metų, bet vis rečiau 
pastaruoju laiko, tai vienur, tai 
kitur (laisvajame pasaulyje) 
prisimenama garbinga mūsų is
torinė diena — 1923 m. sausio 
mėn. 15 d. — Klaipėdos krašto 
sukilimo laimėjimas. Kiekvie
na emigracija, taip ir lietuviš
koji, turi savo “ligas” — emi
gracinį vėžį, kuris ilgainiui pa
kerta ryžtą politinei kovai ir to
kie minėjimai retėja. Bet, žiū
rėk, pasitaiko prošvaisčių, ku
rios, lyg koks meteoras,- nušvie
čia emigracinės kovos frontus, 
parodydamas kryptį, kuria rei
kia pulti. Verkiančia širdimi ra
šau šias eilutes, kad toks me
teoras nušvietė mūsų išeiviją 
labai tragiško įvykio formoje — 
Simo Kudirkos asmenyje, jūri
ninko, likimu iš uostamiesčio ir 
laivo, kurie, bent šiuo laiku, ar
timai surišti su visa Mažąja Lie
tuva.

Jūrininko Simo Kudirkos tra

vežtas karpis galėtų paplūduriuoti; Reikia įrengti bė
gantį vandenį. Reikia vamzdžių vendeniui įleisti ir išleisti. 
Ne tiktai baseinai ar skardiniai bakai gana brangūs, 
bet gerokai kainuoja ir vandentekio įvedimas. Praeitais 
metais kiekviename didesniame mieste krautuvėse buvo 
įrengti reikalingi vandens baseinai. Viskas paruošta 
karpiams plaukioti. Paruošti ir pardavėjai, kad mokėtų 
pageidaujamą karpį pagauti ir iš baseino ištraukti.

Įrengtos gražiausios vietos karpiams pardavinėti, 
bet karpių nėra. Valdžia pradėjo apklausinėjimus. Visi 
planai buvo geriausiai paruošti, vietomis jie atlikti anks
čiau, negu buvo numatyta, bet ir tyrinėjimas reikalo 
nepataisė. Vieni kitus pradėjo kaltinti, bet karpių į ba
seinus nesuvarė. Paskutinį žodį šiuo klausimu oficialiai 
tarė Lietuvos TSR prekybos ministro pavaduotojas Ru
dolfas Kazbaras, didelį patyrimą Kaspijos jūroj įsigijęs, 
įvairios valgomos žuvies žvejys. Ne kur kitur, bet ofi
cialiame partijos ir “tarybinės” valdžios organe jis ši
taip rašo:

“Tačiau karpių tiekimo planai neįvykdomi, 1969 
metais planas buvo 1,045 tonų, o faktiškai gauta tik 
963 tonos. 1970 metams planas 1,335 tonos, o iki me
tų pabaigos gauta 859 tonos. Tai nepatenkina išau
gusių poreikių. Mes galėtume karpius pardavinėti 
ilgesnį laiką. Kaune pastatyti 270 tonų talpos žuvi- 
laiviai saugoti gyvai žuviai, bet saugoti juose nėra 
ką. Taigi, respublikoje nėra gyvos žuvies realizavi
mo problemos. Čia svarbiausią žodį turi tarti žuvi
ninkystės ūkių darbuotojai”. (Tiesa, 1971 m. sausio 
7 d., 3 psl.).
Oficialiai ministro pranešime net nepasakyta, kad 

karpių nėra. Ministras aiškina, kad neturi ką dėti į par
duotuvių baseinus. Duomenys rodo, kad juo didesnius 
planus komunistai ruošia, tuo mažiau karpių jie priaugi
na. Ministras taip pat sako, kad kalti karpių gaudytojai, 
o ne nauja santvarka. O tikrovė yra tokia: įvedus ko- 

net ir karpiai išplaukė iš ežerų.

gedija yra tiek baisi, nežmoniš
ka ir barbariška, kad man asme
niškai apie tai sunku kalbėti. No
riu šia proga tik pastebėti, kad 
Simo laivas “Sovietskaja Latva” 
Amerikos teritoriniuose vande
nyse Amerikai ir visam pasau
liui parodė kas yra Sovietskaja 
Litva arba kitaip — kas yra Ta
rybinė Lietuva su sovietiniais 
budeliais. Jei galėtume pro erd
vę įžvelgti į Sovietskaja Litvą 
— Tarybinės Lietuvos, kaip “res
publikos”, gyvenimą — Simo 
Kudirkos tragedijai panašių mo
mentų ten galėtume matyti šim
tais, gal tūkstančiais...

štai kodėl dabar, minėdami 
sausio 15-tosios sukaktį, tinime 
ryžtis daugiau negu bet kada 
kovos tęstinumui, nežiūrint kaip 
ilgai ji beužtruktų. Klaipėdos 
krašto atvadavimo sukakties mi
nėjimas dabar jau neturi apsiri
boti vien tuo lokalinio pobūdžio 
istoriniu įvykiu, bet jis turi 

apimti ir visą Mažąją Lietuvą 
jos istorinėse ribose. Nes ten 
visur viešpatauja dabar raudo
nasis budelis, lietuvis paverčia
mas antraeiliu piliečiu, lietuvių 
kalba stumiama į antrąjį pusla
pį — kai pirmąjį užima tame 
krašte amžiais negirdėta rusų 
kalba... Kai tūkstančiai tame 
krašte gimusių ir augusių lie
tuvių “savanoriškai” vyksta dir
bti Sibiro plėšiniuose — iš So
vietų Rusijos gilumos tūkstan
čiai kitataučių — rusų perkel- 
dinami į Mažosios Lietuvos sri
tis, čia apgyvendinami kaip pri
vilegijuoti piliečiai...

Pagal Rytų (raudonosios) Vo
kietijos žurnalistą H. Kreft (jo 
leidinyje “Das schoenere Memel 
heisst Klaipėda”) — rusai iš so
vietuos gilumos Lietuvon atvy
ko padėti (mano pabraukimas 
V. B.) lietuviams atsikurti ir 
paskui pasiliko ten gyventi. O 
kai dėl rusų kalbos, tai jis irgi 
labai pateisinamai postringau
ja, kad esą reikia turėti vieną 
kalbą, kuria visi galėtų susikal
bėti... Tiek raudonoji pusė!

Mažosios Lietuvos istorija yra 
lygiai audringa, kaip audringa 
yra Baltijos jūrą, kuri amžiais 
skalauja Lietuvos krantus. Bet 
niekada, tur būt, istorijoje Ma
žąją Lietuvą nebuvo užgriuvęs 
toks žiaurus likimas, kaip jį ma
tome dabar. 'Paskutiniaisiais de
šimtmečiais (po 1939 m. Klaipė
dos okupacijos) vokiečiai naiki
no lietuviškus vietovardžius, pa
keisdami vokiškais. Dabar — 
rusai naikina net vokiškuosius 
vietovardžius, nepalikdami žy
mių apie tų vietovardžių pir
mykštę kilmę (Karaliaučius-Koe- 
nigsberg — Kaliningrad; Tilžė 
—Tilsit — Soviestk ir t. t.).

Kas žino, kaip ilgai istorijos 
ratas suksis mums nepalankia 
kryptimi? Kas žino kiek “sa
vanorių” dar išvyks iš Mažo
sios ir Didžiosios Lietuvos Si
biro plėšinių dirvonų apdirbti, o 
jų vieton iš Kaukazo ir Uralo 
atvyks ne tik nauji Lietuvos 
“respublikos” piliečiai, bet ir 
nauji “pionieriai” — vis dar pa
dėti “atstatyti” karo sugriautą 
Lietuvą... Matykite, koks rau
donasis geraširdiškumas — net 
po beveik 30 metų...

Visa tai gal būtų buvę galima 
laikyti daugiau ar mažiau isto
riniu laikinumu, bet dabar — po 
Vakarų Vokietijos ir Lenkijos 
sutarties (sienų reguliavimo rei
kalu) pasirašymo Mažosio? Lie
tuvos padėtis atsidūrė naujoje 
šviesoje, kuri to krašto istoriją 
gali apakinti ilgiems laikams. 
Prieš apie dvidešimt metų Ry
tų Vokietija ir Lenkija pasirašė 
sutartį (žinomą Goerlitzer Ver- 
trag vardu), pagal kurią jau 
tada buvo nustatytos dabarti
nės Lenkijos sienos (Oder-Neisse 
upių krantais), Vakarų Vokie

tija tada viešai tokiam Vokieti
jos padalinimui protestavo — 
be pasekmių. Bet dabar — ma
tykite, Vakarų Vokietijos demo
kratinė vyriausybė pasirašė su 
Lenkija sutartį, kuria kaip tik 
pripažįstamos Lenkijos sienos, 
kurias nustatė ana Goerlitz’o su
tartis... Jei tai nėra istorinis 
paradoksas, tai mažų mažiausiai 
istorinė komedija.

Vadinasi, istorijos ratas su
kasi ne tik mums, bet net ir vo
kiečiams nepalankia kryptimi. 
Viena Vakarų Vokietijos knygų 
leidykla, Braunsehweige nese
niai išleido mokykloms naują 
atlasą, kuriame valstybinių sie
nų apybraižoms pagrindu jau 
paimta naujoji sutartis (su Len
kija), pagal kurią didelė dalis 
Rytų Vokietijos žemių yra Len
kijoje... Tai naujas istorinis do
kumentas, padiktuotas šių die
nų Europos (ir viso pasaulio) po
litinio chaose. Bet, pvz., toks 
prof. G. Eckert — Braunschwei- 
go Instituto mokykliniams va
dovėliams leisti pirmininkas (jis 
yra vokiečių delegacijos pirmi
ninkas UNESCO) ta proga pa
reiškė, kad: sveikina tos leidyk
los iniciatyvą, kaip drąsų pionie
rišką žygį Europos susipratimo 
atžvilgiu...

Šį vokišką pavyzdį paėmiau 
kaip vieną iš daugelio, kad ma
tytume “Quo vadis Europa” — 
tuo pačiu, ypačiai, kur velkama 
Mažoji Lietuva.

Sausio 15-tosios, vasario 16- 
tosios ir kitų mūsų tautinių ar 
valstybinių sukakčių minėjimai, 
turi pakelti mūsų balsą prieš bet 
kokį istorijos iškraipymą, jos 
taisymą ar perrašymą (ką da
bar kaip tik daro rusai ir jų “res
publikiniai” istorikai), kad po 
mūsų likusioji lietuvių karta 

Nuo

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com 
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1914 metų
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

NSU«€O

galėtų aiškiai atskirti, lietuvio 
akimis, kuri šviesa yra žalia ir 
kuri raudona.

Pranešimas 
Bostoniečiams

Kas padaryta ir 
ką dar reikia daryti

Kaikam Simo Kudirkos byla 
jau atidėta į archyvą, bet tiktai 
ne mums. Kolkas visos to įvy
kio paslaptys dar neišaiškintos, 
netikros ir garantijos, kad pa
našūs įvykiai nepasikartos. To
dėl mes negalime sustoti to rei
kalo toliau nekėlę.

Sausio 15 d. (penktadienį) 7 
vai. vak. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jos salėje šaukiamas 
susirinkimas, į kurį visi kvie
čiami. Jame “žmogaus teisėms 
ginti komitetas” praneš, kas iki 
šiol padaryta ir kas dar reikia 
ir numatoma daryti, bus duota 
piniginė apyskaita ir parodytas 
Bostone rengtųjų demonstraci
jų filmas, kuriame nevienas ir 
save pamatys.

Tame susirinkime bus taip pat 
painformuota, kas sutarta Si
mo Kudirkos reikalu New Yorke 
sausio 9-10 dienomis įvykusia
me Vliko, Altos. Lietuvių Ben
druomenės ir aktyvistų pasitari
me.

Jau šiandien pasižymėkite, 
kad nepamirštumėte šitame su
sirinkime dalyvauti.

help you h
HEART FUND^Iį 
help your H E ARt-

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

46
42. Didžiųjų Giratiškių - Kišių mokykla. Viena- 

klasė mokykla čia buvo įkurta 1885 m. spalio 1 d. Di
džiųjų Giratiškių, Būdviečių ir Didžiųjų Viksvų kaimų 
apylinkėse išsiblaškę vienkiemiai tada buvo išskirti iš 
tų kaimų bendruomenių, sukuriant naują bendruome
ninį ir administracini vienetą, vadintą tai Didžiųjų 
Giratiškių lankomis (Gross Girratischker Weide), tai 
Kriplaukių lankomis (Kriplauker Weide), kol paga
liau tas išsiblaškiusių vienkiemių junginys buvo pava
dintas vokišku Wilhelmsheide vardu. Tuo vardu bu
vo vadinama ir čia veikusi vienaklasė mokykla, kurią 
lankė 47 vaikai iš aukščiau išvardintu kaimu vienkie
mių, taip pat ir iš Kiškių kaimo, šios mokyklos na
mas buvo pastatytas 1895 metais. Tai buvo mūrinis pa
statas. turis 4 kambarius. Prie inokvklos buvo ir 10V

margų tarnybinės žemės ūkis.
Ilgus melus čia yra išmokytojavęs Gustavas Pan- 

gricas, gimęs 1874 m. rugsėjo mėn. 4 d., atkeltas 1902 
m. balandžio 1 d. iš Elbingiškės kaimo, esančio pa
rapijoje. Pirmojo pasaulinio karo metu Pangricą mo
bilizavus, į jo vietą nuo 1915 m. spalio mėnesio laikinu 
mokytoju buvo paskirtas Emilis Kryšaitis, kol Pangri- 
cas buvo paleistas į atsargą. Mokytojas Pangricas mirė 
jam antrajam pasauliniam karui pasibaigus, 1946 m. 
gegužės 22 d.

43. Kaukėnuose veikė dešimties komplektų mo
kykla su 41/ mokinių. .Toje mokėsi vaikai iš Kaukėnų 
miesto ir kaimynystėje esančių Naujųjų Sielių ir Vie- 
ciškių kaimų, taip pat ir iš Didžiųjų Trumpaičių apy
linkių Be didelio masyvaus mokyklos pastato komp

lekto, mokykla dar naudojosi ir 31 margo dydžio tar
nybiniu ūkiu.

Kaukėnų mokykla dokumentuose yra minima jau 
1693 melais. Yra išleista speciali monogrofija apie 
Kaukėnų parapijos ir mokyklos istoriją, kurioje yra 
aprašyti ir paminėti daug žymių Mažosios Lietuvos 
kultūros ir visuomeninio darbo asmenų, palikusių pėd
sakus ir lietuviškoje raštijoje, ypač lietuviškame re
liginiame gyvenime ir veikloje. Deja, vietos stoka 
neleis čia išsamiau kiekvieną jų čia paminėti, tad teks 
paminėti tik tuos asmenis, dirbusius šioje mokykloje 
praeito šimtmečio sąvartoje ir šio šimtmečio pradžioje. 
1891 metais Kaukėnų mokykloje mokytoju randame 
parapijos kantorių — vargonininką Karolį Otoną Kur
šaitį, vėliau paskirtą kunigu į Karklės parapiją. . Vė
lesnių laikų mokytojų pavardžių tarpe randame mo
kytojus Perkūną (Perkuhn), Margaritą Ennulat, Po
vilą Eywill, Einilį ūsaitį (Usat), Artūrą Jonaitį (Jo- 
nat), Damašių, Dapkaitį (Depkat), Pavasaraitj 
(Pawasserat) ir kt. Iš jų, Arturas Jonaitis buvo gimęs 
1886 m. liepos 8 d.;Margarita Ennulat buvo gimusi 1896 
m. spalio 1 d. ir Povilas Eywill buvo gimęs 1896 m. lie
pos 20 d.

Mokyklos augimu ir gerbūviu yra daug rūpinęsis 
Kaukėnų kunigas ir burmistras Kurt Sturies, kurio vie
nas sūnus buvo ir Kaukėnų mokyklos mokytoju. Kau
kėnų mokyklos mokslo programa buvo suderinta su 
Tilžės gimnazijos programa, taip kad mokiniai, baigę 
Kaukėnų mokyklą, mokslą galėjo toliau tęsti Tilžės 
gimnazijoje.

Burmistro Sturies pateiktomis žiniomis, parapi
jinę Kaukėnų mokyklą apie 1850 metus lankė maždaug 
250 mokinių. Mokykla tada buvo keturių komplektų. 
Gyventojų skaičiui Kaukėnuose augant, didėjo ir mo
kinių skaičius mokykloje. metais mokykloje jau 
mokėsi apie 350 vaikų, teko šalia mokyklos dar nuo
moti dvi klases privačiuose namuose. Pagaliau po 

pirmojo pasaulinio karo mokinių patalpinimo pro
blema pasidarė tokia kritiška, kad būtinai teko rūpin
tis naujų, modernių mokyklos pastatų komplekto sta
tyba. Tam buvo panaudotas parapijai priklausantis 
vieno hektaro dydžio sklypas ir pagaliau 1928 — 1929 
metais buvo pastatyti nauji Kaukėnų mokyklos rūmai. 
Tada mokinių skaičius pakilo iki 650, gi 1944 metais 
šioje mokykloje mokėsi 800 vaikų.

Kaukėnų mokykla buvo perimta iš parapijos ir su
valstybinta 1901 metais. Iki 1920 metų tai buvo išim
tinai berniukų mokykla. Mergaitėms buvo privati ats
kira mokykla, veikusi nuo 1890 metu. 1920 metais ivv 
ko abiejų šių mokyklų susijungimas į mišrią berniukų 
ir mergaičių valstybinę Kaukėnų mokyklą.

41. Senųjų Sėlių vienaklasę mokyklą lankė 30 vai
kų iš Senųjų Sėlių ir Skubetvarių kaimų bei aplinki
nių vienkiemių. Mokyklos pastatas buvo senas namas 
iš 3 kambarių. Be to, mokyklai priklausė 8 maigų tar
nybinės žemės ūkis. Daugiau duomenų apie šią mo
kyklą nėra.

45. Klokių vienaklasėje mokykloje mokėsi 42 vai
kai iš Klokių kaimo. Seniau mokykla šių apylinkių 
vaikams buvo Sėliuose, bet 1815 metais kilęs gais
ras sunaikino ten esantį mokyklos pastatą, todėl mo
kykla persikėlė į Klokius. Tai Įvyko 1817 metais ir tie 
metai skaitomi Klokių mokyklos įkūrimo data. Klokių 
mokyklos namas buvo gerame stovy iš 3 kambarių. 
Mokyklai priklausantis ūkis — šešis su puse margų 
žemės.

46. Nciusargių (Neu Sorge) dviejų koplektų mo
kyklą lankė 74 vaikai iš Nausargiųi, Skiepų, Būdvie
čių prie Kaukėnų (1938 m. gavusiems vokišką Ansorge 
pavadinimą), Naujakiemio (vok. Neuendorf) ir Vie- 
ciškių (perkrikštytų 1938 m. į Gilgetal) apylinkių. Mo
kykla čia buvo atidaryta 1736 metais. Bent tais metais 
buvo čia pastatytas mokyklos namas, kaip tai liudija 

tas metų skaičiaus numeris, iškaltas mokyklos medi
nio pastato kirviu tašytuose rąstuose.

Tikrumoje tai yra Skiepų kaimo mokykla, tik 
stovinti Nausargių kaimo ribose. Pačiame Nausargių 
kaime be šios mokyklos tėra tik trys ūkininkų sodybos 
su kumetynais ir čia pastatyta pienine.

Tas senasis mokyklos namas buvo suręstas iš sie
nojų, gi stogas buvo dengtas šiaudais. Vėliau stogas 
buvo perdengtas malksna, gi ši vėl po ilgesnio laiko 
buvo pakeista čerpėmis. 1888 metais mokykla tapo 
dviklase mokykla su dviem mokytojais ir tada prie 
medinio mokyklos namo dar buvo pristatytas dvieju 
klasių kambarių priestatas iš degintų plytų. Anksty
vesnis klasės kambarys tame mediniame name buvo ta 
proga pertvertas, įrengiant ten virtuvę mokytojo bu
tui, gi primityvi ankstesnės virtuvės patalpa buvo pa
versta į sandėliuką.

Iki 1901 metų mokykla naudojosi 21 margo že
mės ūkiu, gi pati mokyklos sodyba turėjo trijų* su 
puse margų dydžio sklypą. Bet mokyklos ūkis radosi 
gana toli nuo mokyklos, Rusnės upės pakrantėse. Jis 
buvo sunkiai pasiekiamas, nes keliai buvo labai pras
ti. Todėl ta žemė 1901 melais buvo parduota. Prie 
mokyklos buvo nemaži kūtės pastatai porai arklių ir 
porai karvių, kartu su kiaulide ir vištų pašiūre, žemę 
pardavus tie ūkio pastatai tapo mokyklai nebereika
lingi ir nenaudojami.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI •‘NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
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PERKRAUSTYMAI

GRADINSKAS
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220
REMXTEE TUOS BIZNIERIUS 

KURIE GARSINASI 
-NAUJIENOSE"

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

Apdraustas perkraustymas 
H įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Telu FRontier 6-1882

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai:2850 West 63rd St, Chicago. HL 68629 

Telef.: PRospect 6-5084

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

pių papuošimai ir sezoninės

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

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

dr. Anna Baliunas
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Rezid. telefu WAUsrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryte, 

auo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rex. 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, stambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir pen ktad i ęnį a i 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir šestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetų perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND L C1ARA
Z/uv w. dist hi REtT

Tek: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv.

________ šeštad. 10—2 vai,

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. sKamDinti Ml 3-0001.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso telu Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G AS 
Priima tik susitarus

Valandos: pirmačL, ketvirtad. 5—8,
* ahfratC 2—4; --

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 PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSL4ĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Telu PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treaad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimų.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tslsfu 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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

VIENĄ KARTĄ METUOSE 

IŠPARDAVIMAS 
19" DVIGUBA GARANTIJA TV 

5119-88
2512 W. 47 ST. — FR 8-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUV]!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti is 
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- 
liūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Dlincis 60643

•a
TeL 238-9787-8

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 Se. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 .
(Currency Exchange įstaigoj) 

Pigūs automobiliu draudimai.

APDRAUDŲ

IrairsKe Į

AGENTŪRA:
Namu, automobi
lių, gyvybės, svei- 

i katos ir biznio.
Patogios i šsi mokė

jimo sąlygos.
j7~b"a c e v j č i u s

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

Every year we faiF 
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 
will tell you how you can help.

———
Write :Tht Pre^denft Conurittee 
on Mental Retardation, 
Waahtogton, D. C. 30X1.

Mama—

Mrm.
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BTZNIEMAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE'’, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

ROCKFORD, III.
Naujuosius metus pasitikome 

lin ksmai PLEASE

•CAREFUL!
B £ VERLY HILLS GbLINYČIA

rektorių iniciatyva buvo sureng-1 
tas Naujųjų Metų sutiktuvių po-1 
būvis su karališkomis kepurai
tėmis, dūdomis, barškučiais ir 
kitokiomis prašmatnybėmis. Su
sirinko apie 250 svečių, daugu
moje jaunimo. Visi buvo gražiai1 
pasipuošę, linksmai nusiteikę. 
Ant stalų buvo sudėti įvairiausi 
patiekalai ir gėrimai. Keturi mu
zikantai griežė europietiškus šo
kius, kurie lyg diena nuo nakties 
išsiskiria nuo vadinamųjų “mo
derniškų šokių”.

Publiką sudarė ukrainiečiai, 
vokiečiai, baltgudžiai, lenkai ir 
kitokie. Lietuvių, palyginti, bu
vo gana mažai. Kai kurių ma
nymu, juos ant pirštų buvo ga
lima suskaityti. Visai tad su
prantama, kad nesigirdėjo nei 
lietuviškų dainų, kai tuo tarpu 
su savo damomis pasireiškė ir 
vokiečiai, ir ukrainiečiai ir kiti.

Nežiūrint susirinkusių mišru- 
mo, juokių nesusipratimų neįvy
ko. Tvarka buvo pavyzdinga ir 
visi kultūringai elgėsi.

Kai muzikantai užtraukė Nau
jųjų Metų giesmę, visi suskato 
sveikintis, bučiuotis, vieni ki
tiems visokių laimių ir gėrybių 
linkėti. Dūdų ir birbynių gar
sas buvo tiesiog glūšinantis.

Kai triukšmas pasibaigė, pir
mininkas B. Šimkus visus susi- 
rinkuaBus pasveikino Naujųjų 
Metų proga ir pakvietė užkan
džiauti. Svečiai buvo labai pa
tenkinti lietuvių tikrai šauniai 
surengtu pobūviu. Ne iš vieno 
teko girdėti, kad kiti klubai to
kiomis progomis pasinaudoja ir 
susirinkusius svečius išnaudoja 
(atseit, brangiai ima). Lietuviai 
savo svetingumu įsigijo daug 
draugų tarp kitataučių.

Senuosius metus palydint

Taigi, 1970 metai jau praei
tyje. Pasitikome Naujuosius, 
linkėdami vieni kitiems daug lai
mės. Ar jie bus laimingi, kas 
gali pasakyti? Greičiausiai, vie
niems jie bus daugiau ar mažiau 
laimingi, o kitiems... Bet taip 
juk yra kiekvienais metais.

Pereiti metai mūsų nelabai 
skaitlingai lietuvių kolonijai ne
buvo per daug laimingi: iš gy
vųjų tarpo išsiskyrė net 25 as
menys. Nemažas skaičius tau
tiečių buvo visokių ligų kamuo
jamas. Dar ir dabar vieni jų li
goninėse tebėra, o kiti namuose 
serga.

šiaip lietuvių veikimas, paly
ginti, tebėra gana gyvas. SLA 
77-ta kuopa surengė savo -meti
nį pikniką. Buvo gana sėkmin
gas. A. L. B-nės Apylinkė tu
rėjo pikniką, o Lietuvių klube su
rengė pusryčius. Vasario 16-tos 
minėjimas buvo bendromis or
ganizacijų jėgomis surengtas. 
Buvo tikrai sėkmingas. Altos 
skyrius ir Balfo 85 skyrius su
rengė po pikniką. Pastarasis 
pravedė ir vajų šalpos reikalams. 
Vajus gerai pavyko. Aukos ir 
aukotojų sąrašas bus paskelbti 
laikraščiuose.

Lietuvių klubas surengė vadi
namąjį “Kukurūzų virimo” pik
niką, kuris buvo pats didžiausias 
ir sutraukė daugiausia žmonių.

Rockfordo ir apylinkių lietu
viai gali pasidžiaugti laimėji
mais politikoje. Winnebago apy
gardos klerko pernai rudenį bu
vo išrinktas Paul Gili (Geležis). 
Išrinktas jis keturiems metams. 
Su lietuviais jis palaiko gana 
glaudžius ryšius.

Rockfordas, kaip daugelis ir 
kitų vietovių, yra paliestas ne
darbo. Apskaičiuojama, kad per 
pereitus metus bedarbių skaičius 
padidėjo 2,650 asmenų (vadi
nasi, tiek naujų bedarbių pri
sidėjo) . “Case” ūkio mašinų fa
brikas visiškai užsidarė. Sunk
vežimių vairuotojų streikas pa
sibaigė, bet dviejų vietos anglų 
dienraščių streikas tebesitęsia. 
Tas streikas tęsiasi jau 
nesiūs su viršum.

Namų savininkams 
pyragai: mokesčiai vis 
kyla. Per pereitus metus ir pas

Rose lando lituanistinės mokyklos mokinės Kalėdų eglutės 
(1970. 12. 19 programoje), fcš kairės sėdi: K. Kuzaitė, R. Sut- 
kutė, stovi M. Kuzaitė, L. Kaušaitė, R. Inovskytė ir G. Inovs- 
kytė deklamuoja: "Kai Jis pravėrė pirmą kartą kūdikio akis, 

dangus su žvaigždėmis jose paskendo..."
Nuotr. mokyt M. Pėteraitienės

Girtuokliams plentuose 
nebeleis nė pasirodyti

Gubernatorius Ogilvie pareis 
kė, kad Illinojaus vieškeliuose 
automobiliais užmušimų šie
met buvo bent 200 mažiau kaip 
1969 metais ir tai esąs griež
tesnio trafiko taisyklių pritai
kymo rezultatas.

“Pašalinimas girtų vairuoto
jų iš vieškelių bus pirmoji pro
gramos užduotis 1971 metais”, 
pasakė Ogilvie. “Greitu laiku 
aš paprašysiu legislatures iš
leisti įstatymų, kad kiekvienas 
areštuotas įtariant, kad vairuo
ja išgėręs, bus priverstas pa
siduoti ištyrimui. Atsisakiu
siems pasiduoti ištyrimui tu
rės būti atimtas vairavimo lei
dimas.”

Diržų automobiliuose nauda
General Motors saugaus va

žiavimo tyrinėtojai nusistatė, 
kad beveik •>visi automobiliais 
važiavusieji, kurie buvo užsi
dėję diržus per krūtinę ir juos
menį, išvengė rimtesnio susi- 
žeidimo automobiliu nelaimė- -■ - ■ ■ - se. -

Kaip pavyzdį tyrinėtojai na 
rodė kaip vienas 22 metų vai
ruotojas Nelson, važiuodamas 
95 mylių per valandų greičiu, 
atsitrenkė j šoninę užsklandų, 
nuplėšė 70 pėdų užsklandos, 
nusklendė per 100 jardų ir au
tomobiliui buvo sulaužyti abu 
galai, 'bet vairuotojas, kurs 
buvo abiem diržais apsijuosęs, 
iš automobilio laužo išlipo svei 
kas.

Ištyrus 160 trafiko nelaimių, 
kur važiuotojai buvo užsisegę 
diržus, rasta, kad 99 nuoš. iš
vengė rimtesnių susižeidimų.

mus žymiai padidėjo nusikalti
mai.

Tai, bendrai imant, tokie buvo 
pereiti metai. Kokie bus nau
jieji metai — tai patirsime, kai 
juos baigsime, kai vėl busime 
kitų 4<Naujujų Metų*’ išvakarė
se... žvalgas

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS

73 metų am-

MARCELIA JANKAITIS
Gyv. 7900 So. St. Loots Ave. STEP. C. LACK IR SŪNŪS 

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

Mirė 1971 m. sausio 12 d.. 9:15 vai. ryto, sulaukusi 
žiaus. Gimusi Lietuvoje.

Paliko^ nuliūdę: dvi dukterys — Sylvia Edeus, jos vyras William 
ir Virginia Plecki. jos vyras Arthur, 4 anūkai, vienas prosnūkas, se
suo Magdalena Kohanauskas ir kiti giminės, draugai bei l>ažĮstaTm.

Kūnas pašarvotas Koletta & Sons koplyčioje, 3240 W. 79 St, 

šeštadieni, sausio 16 dieną 9:15 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į St Danis parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
ma Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Marcella Jankaitis giminės, draugai ir pažįsta m i nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Dukterys, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai MidhacI Koletta ir Sūnūs. TeL 436486L

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

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

du mė-

nekokie 
kyla ir
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LS3

-

S NAUJIENOS, CHICAGO V ILL. — THURSDAY, JMTOAKY 14, 1971

TARPTAUTINIS IDIOTAS

PETK
TĖVAS IR SONUS

Prancūzų margarino karalius 
finansuoja leidimų... “Tarp
tautinio idioto”, kuris pardavi
nėjamas Prancūzijoj bei Angli
joj. Tai naujas mėnesinis lei
dinys.

usirmkimų ir parengimu

— Lietuvių Moterų Klubų Federaci
jos Chicagos narių susirinkimas Įvyks 
šį sekmadienį, sausio mėn. 17 d. 2 vai. 
po pietų Jaunimo Centre. Dr. Vanda 
Sruogienė kalbės apie “Moterų teisi
nę padėtį praeityje ir mūsų laikais”. 
Klubo narės ir viešnios maloniai pra
šomos dalyvauti. M. Krauchunas

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pašal
pos Klubo narių metinis susirinkimas 
Įvyks sekmadieni, sausio 17 dieną, 1:00 
vai. po pietų Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai malonėkite 
atsilankyti. Išgirsite Komisijos ir ki
tus pranešimus. Taipgi laikas Užsi
mokėti nario mokesčius.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Krakiškių Draugiško Klubo meti
nis narių susirinkimas Įvyks sekmadie 
nį, sausio 17 d. 2 v. p. p' p. Bartkų na
muose, 6919 So. Artesian Ave. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes bus revizijos 
komisijos pranešimai ir šiaip visokių 
reikalų aptarimai. Kviečia

Valdyba

Tere-

JOSEPH ŠVEDAS

Gyv. 5307 W. Montrose Ave.

Mirė 1971 m. sausio 11 d., 
10:05 vai. vakaro, sulaukęs se
natvės. Gimęs Lietuvoje, Ridis- 
kių km.

Amerikoj išgyveno 55 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Joseph, ■ 

marti Joan, du anūkai — Tere- 
site ir John bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Humboldt Parko * 
Lietuvių klubui ir Našlių. Naš- ; 
linkių ir pavienių Draugijai.

Kūnas pašarvotas Hough lari- t 
dotuvių koplyčioje, 4300 No. i 
Central Avė.

Šeštadienį, sausio 16 dieną 
9:15 vaL ryto bus lydimas iš 
koplyčios Į Our Lady of Victory 
parapijos bažnyčią, o po gedu
lingu pamaldų bus laidojamas . 
Lietuvių šv. Kazimiero kapi
nėse.

Visi a. a. Joseph švedo gimi
nės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:

Sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

. n

Only you 
can prevent 
forest fires I

E FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehilJ 6-2345-S

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

MAŽEIKA5

EUDEIKIS 1
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS T DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių

- Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

■

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CTENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
5348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAtayetle 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.:.YArds 7-1138-1139
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JURGIS JANULAITISLAIMA IR DARIUS SCENOJE IR ŠEIMYNINIAME GYVENIME
Kas nepažinojo jauno, cner .tižiojoje salėje daug kviestinių 

•gi n go, gabaus kompozitoriaus svečių

Jo vardas rišusi su modernio
siomis “Lokio” ir “Maro” ope
romis, Jaunimo teatru, Įvai
riais muzikiniais pasta tymais, 
bei išradingumu scenoje paro- 

*dyli vis ką nors naujo. Ji ii' jo 
pastatymus mėgsta ypač jau
nimas. Jis visada nuotaikin
gas, net trumpu laiku sugebąs 
Į sceną atnešti savosios kūrv- 
Jjos perlus.
» Netikėjome , kad jis nuo see! 
•nos greitai žengtų Į šeimynini 
’gyvenimą, i sceną, 
■kės daug 
širdies ir

kurioje rei- 
mcilės, patvarumo, 
kantrybės.

Į Deja... komp. Darius pada- 
■Jo staigmeną. Lapkričio mėn. 
28 d. Chicagoje, Gimimo Šv. 
P. M. lietuvių bažnyčioje prie 
.altoriaus žengia drauge su sau 
jiia lietuvaite, gabia aktore, 
.kurios vardas minimas Prancū 
-zijoje, Italijoje, Anglijoje ir 
New Yorke, Laima Rastenyte.

Bažnyčioje žmonių kaip sek
madienį. Gaudžia VI. Baltru
šaičio vargonų palyda, šv. Mi
šių metu nuotaikingai gieda 
solistė A. Stempužienė, šauniai 
skamba, A. Vasaičiui diriguo
jant, vyrų choro giesmės, pui
kiai gieda solistė M. Momkie- 
nė ir susikaupę klausomės 
muz. P. Annono kvarteto.
. Kan. V. Zakarauskas, lai
mindamas moterystės ryšius, 
jauniesiems primena lietuviš
kos šeimos atsakomybę prieš 
Dievą, savo tautą ir žmones, 
nors jie ir išaugę po svetimu 
dangum, nors ir mitę svetimos 
žemės syvais.

Vakare Jaunimo Centro di-

jų tarpe rašytojai, me- 
, kultūrininkai, višnu 

i menininkai ir daug Dariaus ir 
Laimos giminių bei artimųjų, 

šiai šauniai puotai sumaniai 
vadovauja Petras Petrulis, sa
vo žodyje taikliai charckleri- 
zuodamas Darių ir pažymėda
mas. kad dabar prasideda šei
myninio gyvenimo dramą. Pa- 

1 brolis akt. Leonas Barauskas 
poeto šlaito žodžiais sveikinda 
mas jaunuosius, už jų laimę 
pakelia šampano tostą ir jiems 
sugiedania Ilgiausių Metų.

O kiek daug sveikinimų su
silaukė ši jauna pora! Tele
gramomis ir raštu jaunave
džius sveikino vysk. V. Briz- 
gys. general, konsulas dr. Pet
ras Daužvardis, jėzuitų pro- 
vinciolas kun. G. Kijauskas SJ, 
prof. J. Žilevičius, Lietuvių 
Opera Chicagoje, muz. A. Ku- 
čiūnas, kun. Urbonas, ir dau
gelis jaunųjų artimųjų, kurie 
negalėjo vestuvėse dalyvauti.

Sveikinimus iš Anglijos at
siuntė aktorius Stasys Pilka. 
Iš gimtosios žemės — Lietuvos 
atėjo sveikinimai nuo Zugai- 
čių, Sabaliauskų, Mickūnų ir 
Zokaičių.

Žodinė sveikinimų dalis ne
buvo trafaretinė, bet ji 
menine, nuotaikinga 7 o
vinga.

Poetas K. Bradūnas 
eilėraščius, kuriuose
gražūs linkėjimai Į šeimynini 
gyvenimą ateinantiems.

Solistė D. Kučėnienė dai
nuoja komp. Dariaus labiau
siai mėgstamą Mozarto kūrinį. 
O solistė A. Stempužienė nuo-

Akt. Laima Rastenytė ir komp. Darius Lapinskas, 
sukūrę lietuvišką šeimą.

HELP WANTS D — MALS 
Darhteiinky Reikia

IMPORTANT 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

• MACHINE OPERATOR
• MILLWRIGHT
• MECHANICS.

i J -'■ , į
For work in Felt Mill Machinery 

j making Dry Felt for Roofing 
Material.
Apply at

5824 So. ARCHER RD.

SUMMIT, ILLINOIS

REIKALINGAS

tapo 
ir spal-

skaitė 
tilpo ir

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metu 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, 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 katalikiškų, socialistinių, laisvamanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban* 
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608. — Tel. 25443320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES PAID QUARTERLY

55,000 minimum 
2 year certificate

Passbooks

5’/z%
Investment
bonus plan $lz000 minimum

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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 j Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY, JANUARY 14, 1071

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. 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

kad teksią

taikingai atlieka ariją iš ope
ros Samsonas ir Dalila.

Rašytojas Aloyzas Baronas 
humoro eilėraščiais taikliai pa 
liečia Laimo ir Dariaus gyve
ninių ir juos iš meno pasaulio 
nukelia Į kasdienybę, primin
damas, kad jaunystės ir lais
vojo gyvenimo dienos baigia 
si, kad Darius patenka “už ge
ležinės uždangos”,
rymoti ne tik prie fortepiono, 
bet ir prie lopšio 
sukūrus “Loki 
bar tenka 
Laimą.

Į šiuos 
mus savus 
iš Detroito 
Romos.

Vestuvinių apeigų spalvin
gumui gerai tiko ir solisto A. 
Brazio dainuota daina.

Jauni Šniukštos orkestran
tai be paliovos grojo Įvairius 
šokius, nuotaikingai roman
tiškus ir jaunatviškai trankius, 
tarytum ir jie derinosi prie 
komp. Dariaus gyvenimo nuo
taikų. Smagiai sukosi poros, 
protarpiais aidėjo lietuviška 
daina, visus lydėjo gera nuo
taika. o svečiai jaunajai me
nininkų porai visa širdimi lin
kėjo sėkmės, laimės, saulėtų 
šeimyninio gyveninio dienų ir 
kūrybingų metų lietuviškoje 
scenoje.

Visa vestuvinės puotos eiga 
buvo kruopščiai Lietuvių Foto 
Archyvo vedėjo kun. Algiman
to Kezio SJ filmuojama ir 
Stankūno fotografuojama. Do
kumentiniuose filmuose, ma
nome, šis Dariaus ir Laimos 
Lapinskui gyvenimo momen
tas jau išliks ilgam.

Jaunieji povestuvinei kelio
nei buvo išvykę i Meksiką ir 
Californiją, o sugrįžę, apsigy
veno Chicagoje, gražioje Mar
quette lietuvių kolonijoje.

Laima ir Darius — du scenos 
ir muzikos - pasaulio žmonės, 
šauniai ėjo meno pasaulio ke
liais Į ateitį. Linkime, kad jų 
ir šeimyninio gyvenimo sceno
je niekada nedingtų giedri nuo 
taika, nemeluota meilė ir kū
ryba. kuri taip reikalinga lie
tuviškajai išeivijai ir lietuvių 
tautai.

Gi Dariui, 
ir “Marą’’ da- 

pradėti operą —

neeilinius sveikini- 
įjungia VI. Mingėla 
ir kun. Urbaitis iš

Išgėrusių vairuotojų 
baudimas pratęstas

Chicagos trafiko teismo vvr. 
teisėjas Raymond K. Berg, pa
matęs. kad labai pagelbėjo 
pagriežtintos bausmės už girtą 
vairavimą Kalėdų — Naujų 
Metų švenčiu sezone, nutarė 
tą pati potvarki pratęsti dar 
bent dešimčiai savaičių. Pa- 
griežlintos bausmės už vaira
vimą išgėrus pratęstos iki ko
vo 28 dienos.

Pagriežtintos baudos yra 
mažiausiai 7 dienos kalėjimo 
ir mažiausiai metams vairuo
ti leidimo atėmimas.

Taip pat bus baudžiami ma
žiausiai 7 dienomis kalėjimo 
sugauti vairuojant leidimą at
ėmus ir trimis dienomis už vai 
ravimą be leidimo.

Pagriežtintos bausmės buvo 
Įvestos laikotarpiui nuo gruo-

džio 18 iki sausio 3 d. ir per tą 
laika šiemet užmušimų trafi- 
ko nelaimėse buvo visu trečda 
liti mažiau, kaip kitais metais, 
o sužeidimų visa puse mažiau.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI e IMIGRACIJOS POPIERL4.I

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

— Lietuvių Teisininkų D-jos 
Centro Valdyba buvo susirin
kusi Jaunimą Centre posė
džiui. Posėdžio dalyviai su di
dele atida nagrinėjo mūsų tau 
tiečių esamą padėti, kurie ieš
kojo azilio teisės. Posėdyje 
buvo nutarta pasiųsti Vilkui 
sugestijas, liečiančias Simo Ku 
dirkos išdavimą rusams. Be 
Įvykių, kurie šiandien jaudi
na kiekvieną išeivijos lietuvi, 
Centro Valdyba aptarė ir ki
tus su organizacija susijusius 
reikalus.

— V. Kazokas atsisakė iš 
Australijos lietuvių savaitraš
čio “Mūsų Pastogės” redakto
riaus pareigų. Laikraštį sutiko 
laikinai redaguoti dr. A. Mau- 
ragis, padedant Redakcinei ko
legijai.

— Mok. Bronius Krokus, Ro
chester, N. Y. vadovauja vietos 
Lituanistinei mokvklai. Tėvu 
komitetą sudaro dr. A. Klimas, 
M. Stankienė ir P. Matiukas.

— Adu. Julius Smetona, Cle
veland, Ohio, pranešė, kad 
Amerikos lietuvių) konservato
rių klubas sausio 15 d. 8:30 vai.

PADĖKIME BACEVIČIUI

šio miesto

yra labai 
biznierius,

šiandien labiau negu bet kada 
turime išrinkti 13-to Wardo al- 
dermaną, kuriant rūpėtų Mar
quette Parko sritis, iki šio meto 
buvusi puiki ir graži 
apylinkė.

Juozas Bacevičius 
geras ir garbingas
kuris kandidatuoja į 13-to wardo 
aldennanus. Jis turėtų būti-iš
rinktas.

Kaip Marquette Parko Namų 
Savininkų Draugijos pirminin
kas, Bacevičius atliko didelį dar- 
gą, apjungdamas visus namų sa
vininkus, kad nepageidaujami 
elementai neįsibrautų į šią apy
linkę.

Visi lietuviai turėtų jį paremti 
ir rinkimų dieną už jį valsuoti. 
Jis galėtų būti išrinktas, jeigu 
tik mes atiduosime jam balsus, 
kurių jis užsitarnavo. Neapleis
kime Bacevičiaus.

Teisėjas John T. Zuris
(Sk)

GENERAL OFFICE
Engineering firm needs 

experienced person.
PERMANENT POSITION
8:30 A. M. to 4130 P. M.

LOOP LOCATION

FACTORY
MUTUAL

ENGINEERING
Phone DAN BIELENIN

236-8576 — Ext. 273

GIRL FRIDAY
FOR 1 GIRL OFFICE 

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

CALL FOR INTERVIEW
626-2200

GALVANIC INDUSTRIES, INC.

HOUSEKEEPER
Must be good cook. Live in with fam
ily of two adults near North apt., no 
children. Top salary & home for right 

person.
Must have references.

337-7610

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos   <

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

PARDUODAMA TAVERNA ir mūrinis 
dvieju aukštų namas. Geras pragyve
nimo šaltinis. Dėl kainos susitarsime. 

Tel. 847-8935 arba 2474698.

vakare ruošia žurnalisto Fran 
eis Hunstiger viešą paskaitą 
Union Savings & Loan b-vės 
salėje, 5106 Wilson Mills Rd.. 
Clevelande. Po paskaitos bus 
vaišės.

— Crosstown greitkelis jungs 
Edens, Kennedy ir Dan Ryan 
greitkelius ir eis Cicero Ave. ir 
75 gatve. Jam ir kitiems greit 
keliams Federalinė valdžia jau 
paskyrė kreditus. Projektui 
pradėti yra reikalingas tik Illi
nois gubernatoriaus parašas. 
Projekte nebus anksčiau nu
matytų prie greitkeliiĮ daugia
bučių namų, dėl kurių Chica
gos pietvakarių gyventojai pa
sisakė prieš visą projektą. Na
cionalinė susisiekimo ir gvnv- 
bos greitkelių sistema planuo
se apima 42,500 mylių, kurių 
29,900 yra pravesta ir jau nau
dojama. 4,850 mylių yra da
bar tiesiama.

— Andrius Juškevičius, LB 
Chicagos Apygardos valdybos 
vicepirmininkas, yra išrink
tas atstovauti valdybą Ameri
kos LB Tarybos sesijoje, ku
ri įvyks sausio 16 ir 17 d. Phila- 
delphijoje.

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).

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
NOTARY PUBLIC. INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
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 7-93

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

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) .TURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage
ns 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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolit

GA 4-8654

fTAtl

State Farm Fire ene CssvMh Company

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 virs S16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marouette 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. $29.500.

2 BUTU. 14 me+u modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke, $38 ono.

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

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

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

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu. aluminijaus langai, 2 au
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
skJvpas. $18.900.

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, giji
mą gazu. alumin. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
S43 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

ARTI 63-čios ir TALMAN gražus 2 bu
tų po 6 kamb. mū^as su 3 mieg. Nau
ja gazo šilima. Ttioi galima užimti. 

$29.900.
JANIS RE. 3349 W. 59 ST. 

434-8543

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turin 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, tinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujas įdedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047 

tkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

SKAITYK "NAUJIENAS" -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS




